Hjerneskadeforeningen Vestsjælland tilbyder to spændende foredrag
Hjerneskadeforeningen inviterer til et “gå-hjem-møde” med et spændende foredrag med Nina
Madsen Sjö og Mette Kyung, som er specialister i børneneuropsykologi. Mødet foregår
torsdag den 4. marts kl. 14-16 på Værkerne (Sorø Kultur og Fritidscenter), Frederiksvej 27,
4180 Sorø.
TEMAET FOR NINAS OG METTES FOREDRAG: I foredraget sættes der fokus på, hvad
der fremmer og forhindrer, at en ung med erhvervet hjerneskade oplever indsigt, og hvordan
pårørende kan bidrage til selvindsigt og identitetsskabelse hos den unge. Foredraget tager
udgangspunkt i unge mellem 15 og 30 år med en erhvervet hjerneskade.
Foredragets målgruppe er pårørende som for eksempel forældre til hjemmeboende børn,
kærester til unge med erhvervet hjerneskade og voksne søskende. Alle andre, der er
interesserede i senhjerneskadeområdet er dog velkomne til foredraget.
Torsdag den 4. marts kl. 14-16 på Værkerne (Sorø Kultur og Fritidscenter), Frederiksvej
27, 4180 Sorø.
Husk tilmelding til Lise Kiving på mail: lise-n@live.dk eller tlf. 2299 3972 eller på SMS med
navn og telefon nr.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hjerneskadeforeningen Vestsjælland inviterer til et spændende foredrag, som afholdes
onsdag den 10. marts fra kl. 18.30 på Kongehavecentret i Slagelse.
Foredraget ved neuropsykolog Meik Nielsen er for ramte, pårørende, fagfolk og alle øvrige
interesserede.
TEMAET FOR MEIKS FOREDRAG: Livet efter en hjerneskade.
Meik vil fortælle om hjernen samt omfanget og følger efter en senhjerneskade alt efter hvor
i hjernen, skaden er sket. Han kommer ind på de fysiologiske og kognitive følger af skaden
og fortæller om følgesygdomme efter en hjerneskade. Meik vil også kort
berøre forhold om hjernerystelser og stress samt om det at være pårørende til et familiemedlem, der er ramt af en
senhjerneskade.
Du er velkommen til at komme og høre Meik her:
Slagelse onsdag den 10. marts kl. 18.30 på Kongehavecentret, Svendsgade 102, 4200 Slagelse
Husk tilmelding til Lise Kiving på mail: lise-n@live.dk eller tlf. 2299 3972 eller på SMS med navn og telefon nr.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foredragene er gratis, og der kræves ikke medlemskab af Hjerneskadeforeningen for at deltage. Alle er
velkommen. Der er tilmelding af hensyn til forplejningen og de begrænsede pladser. Der tages forbehold
for ændringer i programmet.
Der tages forbehold for ændringer, for situationen ændrer sig fra dag til dag. Det er vigtigt, at du holder
øje med eventuelle ændringer eller aflysninger på lokalforeningens hjemmeside www.hjerneskaden.dk
under ”Medlemsinfo” eller på Facebook, søg ”Hjerneskadeforeningen Vestsjælland”.
I skrivende stund er Danmark stadigvæk lukket lidt ned for at begrænse faren for coronasmittespredning.
Hjerneskadeforeningen Vestsjælland ønsker at passe godt på jer alle sammen og har aflyst flere af vores
arrangementer. Vi håber og tror på, at vi kan starte op til foråret. Vi følger oplukningen nøje, og når myndighederne og Hjerneskadeforeningen giver grønt lys – så er vi også med.

