
 

 

 

 

Tilbud på miniferie til Hotel Vejlefjord,  
tur til Cirkusland ved Slagelse i efterårs-ferien og 

tag med på DFDS Vintercruise 

Vi har samlet forskellige tilbud her i tredje kvartal. 
Husk endelig tilmelding, for der er begrænsede pladser. 

Betaling for deltagelse sker ved indbetaling til 
Hjerneskadeforeningen Vestsjællands konto i 
Nordea bank nr. 2300 konto nr. 5909 338 524 
Husk at skrive navn og emne på indbetalingen 

HVIS DU SKAL MED PÅ DFDS VINTERCRUISE,  
SKAL DU HUSKE AT MEDTAGE BILLED-ID PÅ  

TUREN (KØREKORT ELLER PAS) 

Information og tilmelding til Lise Kiving 
mobil 2299 3972 eller e-mail lise-n@live.dk 

Husk, at du skal selv have dine rejse-,  
syge- og afbestillingsforsikringer i  

orden og med på rejsen.  

Det er vigtigt, at du tjekker, om dine for- 
sikringer er i orden, for Hjerneskadeforeningen 
har ingen forsikringer, der dækker på de ture, 

rejser, arrangementer, som vi tilbyder.  



 

Miniferie til Hotel Vejlefjord 
   

 
 
 
 
Et skønt ophold med masser af natur omkring os  
 

Vi inviterer dig på et dejligt ophold med to overnatninger på Hotel Vejlefjord fra  
søndag den 4. oktober til tirsdag den 6. oktober. Tilbuddet er en ”kør-selv-ferie”. 
 

Hvis du er interesseret, så kontakt Lise Kiving for nærmere oplysninger.  
 
Tilmelding skal ske hurtigt muligt.  
 
Vi tager forbehold for ændringer i programmet. 
 

Program: 
Søndag den 4. oktober 
kl. 13.00 Ankomst og foredrag  
kl. 15.00 Kaffepause  
kl. 18.00 Middag 
kl. 19.30 Aftenkaffe  
 

Mandag den 5. oktober 

kl. 08.00 Morgenbuffet (til klokken 09.30) 
kl. 10.00 Aktivitet 
kl. 18.00 Middag  
kl. 19.30 Kaffe  
 

tirsdag den 6. oktober  
kl. 8.00 Morgenmad 
 

Pris pr. person kr. 2.400,-  
 

Meld dig til hos Lise på mobil 2299 3972 / lise-n@live.dk. 
 

Du kan læse mere om turen her på www.hjerneskaden.dk under menupunktet 
”Medlemsinfo – sidste nyt”. Her er flere detaljer og program for turen. 

 

mailto:lise-n@live.dk
http://www.hjerneskaden.dk/
http://www.hotelvejlefjord.dk/


 
 
 
 
 
 
 

Vi inviterer på en tur til Cirkusland ved Slagelse 
lørdag den 17. oktober fra kl. 10.00 til kl. 16.00  

(der kører bus fra Sorø Station kl. 09.30) 
 
 

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland har fået en enestående mulighed for at tilbyde alle 
medlemmer en gratis tur til Cirkusland I Slagelse.  
 
Når vi kommer ind i Cirkusland er al underholdningen gratis, og der er en masse, som man kan 
prøve, se og opleve hele dagen.  
 
Du skal være medlem af Hjerneskadeforeningen for at deltage på denne aktivitet i efterårsferien.  
 
Der er mulighed for bustransport (så længe der er plads) fra tog-stationen i Sorø. Bus og 
indgangen til Cirkusland er gratis.  
 
Du kan selv tage madpakker og drikkevarer med, det er også muligt at købe pølser, drikkevarer 
og lignende i Cirkusland. 
 
Meld dig til hos Lise på mobil 2299 3972 / lise-n@live.dk 

 
Du kan læse mere om turen her på www.hjerneskaden.dk under menupunktet 
”Medlemsinfo – sidste nyt”. Her er flere detaljer og program for turen. 
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DFDS Vintercruise  
 

Fra søndag den 15. til tirsdag den  
17. november 2020 
 

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland har fået et 
godt tilbud fra DFDS. Så ”hop på”, hvis du vil  
med på et par gode dage på DFDS´ Oslobåd.  

Med i pakken er der et foredrag, som vi starter 
op med ombord på båden i København før afsejlingen. Der er der kaffe, te, 
ostemad, vand, sødt og frist frugt. Efter foredraget og indkvartering i vores 
kahytter, sejler vi kl. 14.00 (med forbehold for ændringer). 

Vi skal sejle med Pearl Seaways, som er et handicapvenligt og moderne skib. 
Kahytterne er med vindue, og vi har reserveret et antal handicapkahytter. 

Vintercruiset er med afgang den 15. og med hjemkomst den 17. november 2020. 

Pris er 2.400,- kr. pr. person i delt dobbeltkahyt. Du skal være medlem af 
Hjerneskadeforeningen for at deltage.  

Meld dig til hos Lise på mobil 2299 3972 / lise-n@live.dk 

 
Du kan læse mere om turen her på www.hjerneskaden.dk under menupunktet 
”Medlemsinfo – sidste nyt”. Her er flere detaljer og program for turen. 
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