Hjerneskadeforeningen Vestsjælland tager afsted igen!
”Turen går til Bornholm i maj”
hvor vi skal bo på Hotel Griffen i Rønne
Opholdet på Bornholm er fra mandag den 16. maj til fredag den 20. maj 2022. Vi kører i
turistbus fra Sorø mandag den 16. maj kl. 7.30, og vi er hjemme igen i Sorø fredag den
20. maj kl. 18.00. Pris fra 2.500,- OBS der er begrænsede pladser til denne pris.
Vi kører rundt i vores egen bus på ”Solskinsøen” og besøger en række spændende seværdigheder. Der bliver mulighed for at møde andre medlemmer fra Hjerneskadeforeningen,
mens vi er på Bornholm, da Hjerneskadeforeningen Faaborg/Midtfyn har et arrangement
med titlen ”Gå Bornholm Rundt 2022”. Vi vil hilse på dem, og der bliver mulighed for at
besøge dem i Allinge en aften.
Vores tilbud omfatter overnatning, morgenmad, aftensmad og transporten med bus.
Frokost, drikkevare og lignende skal du selv betale.
HUSK også afbestillings- og ulykkesforsikring, da Hjerneskadeforeningen ikke har
forsikring. Og husk ud over at have diverse forsikringer i orden også at have et gyldigt
pas med.
Vil du læse nærmere om denne skønne forårstur, kan du se mere om miniferien under
”Medlemsinfo” på www.hjerneskaden.dk. Her kan du finde flere detaljer og priser. Og
har du spørgsmål, kan du ringe til Lise på mobil 2299 3972.
Der tages forbehold for ændringer.

Invitation til ”Sommerhøjskole” på Hotel Kobæk Strand
med tre dages spændende aktiviteter og foredrag, samt adgang til
Storebælt for de badelystne.
Vi starter opholdet på Hotel Kobæk Strand søndag den 21. august 2022 kl. 9.30 og
slutter tirsdag den 23. august 2022 kl. 16.00.
På det helt nye tilbud ”Sommerhøjskolen” indledes de tre dages ophold på Hotel
Kobæk Strand med lidt information om dagenes aktiviteter.
Det vil være flere interesante oplæg/foredrag og tilbud om aktiviteter. Og så vil det
naturligvis være muligt at nyde den afslappende natur og badevandet.
Kristian Boserup fra dokumentaren ”Dem vi var” kommer og fortæller om, hvordan
det er gået siden, han blev ramt. Dagen efter kommer Mette Line Boserup og fortæller
om, hvordan det var pludselig at være pårørende. Vi skal desuden sammen nyde
naturen med overraskelser og udforske fællesskabet med sang og musik. Eller hvad
siger du til en kvik fotosafari, og så skal vi ikke glemme at nyde opholdet og hygge os
med nye og gamle venner ☺
Vil du høre nærmere, kan du se tilbuddet under menupunktet ”Medlemsinfo” på vores
hjemmeside www.hjerneskaden.dk. Her er der flere detaljer og priser. Eller ring til
Lise på 2299 3972, hvis du har spørgsmål.

