Efter sommerferien starter vi igen
i år med en invitation til en tur på
Sorø Sø med ”Lille Claus”

Lørdag den 6. august kl. 10.00
mødes vi for enden af Søgade i Sorø
Traditionen tro starter vi op efter sommerferien med en tur på Sorø Sø.
Vi sejler fra Søgade kl. 10.00. I skal være der kl. 09.45.
Efter turen på søen, som slutter kl. 11.30, tager vi til hen til Værkerne,
hvor vi er i Salen. Her byder vi på en let frokost ca. kl. 12.30. Herefter er
der kaffe og kage og lidt underholdning.
Turen koster 60,- kr. for betalende
medlemmer af lokalafdelingen
Vestsjælland.
For ikke betalende medlemmer er
prisen kr. 200,- pr. person.
Husk bindende tilmelding til Lise - og
betaling inden den
15. juli.
Vi mødes for enden af Søgade, 4180 Sorø kl. 09.45 - helt nede ved
bådebroen. Husk at komme til tiden, for båden venter ikke ☺
Indbetaling til vores konto i Arbejdernes Landsbank
– registrerings nr. 5334 kontonr. 0242070. Husk at skrive navn og tur på
indbetalingen.
Meld dig til hos Lise på mobil 2299 3972 / lise-n@live.dk

Pyramidebilledkunstner
Tag med på besøg hos Galleri Jethoni
i Slagelse med foredrag og udstilling
Torsdagscaféen torsdag den 18. august kl. 14.00
mødes vi i Slagelse. Vi starter med at se galleriet med de forskel-lige
gæstekunstnere, som udstiller dér.
Vi skal også møde Jesper, som vil fortælle om, hvordan han fandt
inspiration til sine billeder.
Vi skal høre om hans oplevelser fra de unikke pyramidebil-leder og
kunsten, som er inspireret fra hans mange rejser til pyramidelande som
Mexico, Egypten og Peru.

Adressen er: Galleri-Jethoni.dk, Sorøvej 11, 4200 Slagelse
Arrangementet er gratis. Husk tilmelding til Lise

Kom og mød
Hjerneskadeforeningens
socialrådgiver Nina Munch
På CSU i Slagelse onsdag
den 28. september kl. 14.00 – 16.00
Hjerneskadeforeningens socialrådgiver, Nina Munch og
Hjerneskadeforeningen Vestsjælland inviterer alle til en hyggelig
eftermiddag i Caféen på CSU i Slagelse.
Her kan du få en snak med Hjerneskadeforeningens social-rådgiver. Hvis har specifikke
spørgsmål, kan du sende dem på forhånd til Nina, så vil hun kunne svare dig, når hun kommer.
Ninas mail er nina@hjerneskadeforeningen.dk.
Kom og få et indblik i, hvordan foreningen kan hjælpe og støtte vores medlemmer bl.a. i
rådgivningsfunktionen.
Og hør Nina fortælle om, hvordan vi sammen prøver at støt-te dig/jer, hvis du på et tidspunkt
står i en situation, hvor du har behov for hjælp.
Der er kaffe/te og kage. Hele eftermidagen er gratis at deltage i, men HUSK tilmelding til Lise
af hensyn til forplejningen.

HUSK tjek vores hjemmeside. Her vil du kunne
se de sidste tiltag og nye tilbud, som ikke er
nået at komme med i Nyhedsbrevet ☺
Husk vores forskellige tilbud på Facebook. Her kan du
møde pårørende, unge og andre hjerneskaderamte.

I vores lokale Facebook-gruppe vil du ugentligt få
informationer om, hvor og hvornår den næste café er.
Her vil der også stå de sidste nyheder.
Søg ”Hjerneskadeforeningen Vestsjælland”.

FYR - Forum for Yngre Ramte i alder - 35-65 år. Vi er et forum
på Facebook. ”For ramte, Til Ramte, Styret af Ramte” betyder,
at du i Facebook-gruppen ikke møder pårørende eller andre,
som ikke er ramt af en senhjerneskade.

