Hjerneskadeforeningen
Vestsjælland

Elvis´ bil på Elvismuseet i Randers, som vi besøgte i december

Nyhedsbrev
april 2022

Aktivitetskalender 2. kvartal 2022
Velkommen til
Hjerneskadeforeningen Vestsjælland,
hvor der er mange tilbud.
Vi tilbyder mange aktiviteter til vores medlemmer.
Du har mulighed for at møde vores medlemmer med en
senhjerneskade, pårørende og andre besøgende i caféerne.
Vi hygger os og snakker på kryds og tværs.
Vi tilbyder også: Bisidderhjælp, foredrag, rådgivning,
pårørendemøder, ferier, kurser, events og aktiviteter
efter ønsker fra brugerne.
Du kan kontakte Lise eller Dan, hvis du vil have noget med i
bladet. Husk, at bestyrelsen altid skal godkende indholdet.
Husk at tjekke vores arrangementer på hjemmesiden.
Hvis der sker ændringer eller der kommer et godt tilbud,
vil det altid stå på www.hjerneskaden.dk under ”Medl.info”.

Vi mødes her:
Sorø
Sorø Kultur og
Fritidscenter
Frederiksvej 27

Slagelse
Kongehavecentret
Svendsgade 102
4200 Slagelse

Holbæk
Fjordstjernen
Isefjords Alle 27
4300 Holbæk

4180 Sorø

Nykøbing Sj.
Sundhedscentret
Sygehusvej 5. 3 sal
4500 Nykøbing Sj.

Kalundborg
Munkesøcentret
Esbern Snaresvej55
4400 Kalundborg

CSU - Slagelse
Rosenkildevej 88
4200 Slagelse

Du kan altid finde de sidste nyheder på:
www.hjerneskaden.dk - læs mere under menuen "Medlemsinfo"
Lise Kiving 2299 3972 - Dan Kiving 5357 8100

Set & Sket
Fra den 1. februar åbnede vi op igen, og vi kunne mødes igen
efter en længere coronapause, hvor vi ”kørte” på nedsat blus.
Vores protektor H.K.H. Mary fyldte 50 år den 5. februar 2022.
Hjerneskadeforeningen sendte en fødselsdagssang via
TV2 til Mary og ønskede hende hjerteligt tillykke.
En fødselsdagshilsen, som de fleste formænd i Hjerneskade –
foreningen var med til.

Fra formanden
☺ Foråret og sommeren er kommet ☺
Vi skal stadig huske på, at vi har et ansvar, og at vi skal passe på
hinanden, så er du syg eller voldsomt forkølet, har ondt i halsen
eller har feber, skal du blive hjemme.
NYT - NYT Vi starter en eftermiddagscafé op på CSU i Slagelse den
sidste onsdag i hver måned kl. 14.00 – 16.00. Så kom og hils på os
– vi glæder os til at være sammen med dig/jer.
Kreativ café. Vi tager en pause med IPad-undervisningen frem til
efteråret. Vi tilbyder andre gode aktiviteter og spil den dag.
Turen går til Bornholm fra den 16. til den 20. maj 2022. Du kan
læse mere om dette på Medlemsinfo på www.hjerneskaden.dk.
Har du spørgsmål, kan du ringe til Lise.

X Husk, at vi har en 3-dages Sommerhøjskole fra den 21. til den
23. august. Der vil komme mere om Sommerhøjskolen på vores
hjemmeside under ”Medlemsinfo”.
Har du overskud til at gøre en forskel, og er du god til at lytte og
har forståelse for borgernes problemer. Så står vi for et bisidderkursus sidst i september og først i oktober. Er du interesseret, så kontakt Lise eller Dan for yderligere information.
Du er altid velkommen til at kikke forbi, dér hvor vi er. Nogle
steder står der her i nyhedsbrevet ”Husk tilmelding”. Det er mere
i forhold til forplejningen, og hvis vi finder på at gå eller køre en
tur eller er ude af ”huset”. Så ”husk tilmelding” 😊
OBS: Tjek jævnligt vores hjemmeside under ”Medl. info” eller følg
med på vores Facebookside, hvis der nu kommer et godt tilbud ☺

April
Sorø. Torsdagscafé i april på Værkerne kl. 14.00-16.00.
Du kan møde os den 7. april og den 21. april. HUSK tilmelding.
Slagelse. Aftencafé den 13. april kl. 18.30 – 20.30.
Vi mødes på Kongehavecentret. HUSK tilmelding.
Holbæk. BEMÆRK, at Torsdagscaféen den 14. april er aflyst.
Der er ikke møde på Fjordstjernen på grund af Skærtorsdag.
Kalundborg. Onsdagsmødet den 20. april kl. 14.00 – 16.00.
Vi mødes på Munkesøcentret. HUSK tilmelding.
Sorø. Torsdagcafé den 21. april kl. 13.00 – 17.00.
Vi holder ´Kreativ Café’ på Værkerne. HUSK tilmelding.
Sorø. Medlemsspisning mandag den 25. april kl. 17.00.
Medlemsmødet og -spisningen Værkerne i Sorø.
HUSK, at du/I skal tilmelde sig til dette arrangement.
Slagelse. Onsdagcafé den 27. april kl. 14.00 – 16.00.
Nyt tilbud Vi mødes på CSU i Slagelse. Vi er i glassalen. HUSK
tilmelding.
Odsherred. Torsdagscafé den 28. april kl. 14.00 – 16.00.
Du kan møde os på Sundhedscentret i Nyk.Sj. HUSK tilmelding.

OBS: Tjek jævnligt vores hjemmeside under ”Medl. info” eller følg
med på vores Facebookside, hvis der nu kommer et godt tilbud ☺

Maj
Sorø. Torsdagscafé i maj på Værkerne kl. 14.00-16.00.
Du kan møde os den 5. maj og den 19. maj. HUSK tilmelding.
Slagelse. Aftencafé den 11. maj kl. 18.30 – 20.30.
Vi mødes på Kongehavecentret. HUSK tilmelding.
Holbæk. Torsdagscafé den 12. maj kl. 14.00-16.00.
Vi mødes på Fjordstjernen. HUSK tilmelding.
Kalundborg. BEMÆRK, at Onsdagsmødet
den 18. maj er aflyst
Sorø. BEMÆRK, at Torsdagscaféen torsdag
den 19. maj er aflyst
Slagelse. Onsdagcafé den 25. maj kl. 14.00 – 16.00.
Vi mødes på CSU i Slagelse. Vi er i glassalen.
HUSK tilmelding.
Odsherred. BEMÆRK, at Torsdagscaféen
den 26. maj er aflyst.
Der ikke er møde på Sundhedscentret i Nyk.Sj. på grund af
Kr. Himmelfartsdag
Sorø. Medlemsspisning mandag den 30. maj kl. 17.00.
Medlemsmøde og -spisning på Værkerne.
Du/I skal tilmelde sig til dette arrangement.

Juni
Sorø. Torsdagscafé i juni på Værkerne kl. 14.00-16.00.
Du kan møde os den 2. juni, den 16. juni og den 23. juni.
Slagelse. Aftencafé onsdag den 8. juni kl. 18.30 – 20.30.
Vi mødes på Kongehavecentret. HUSK tilmelding.
Holbæk. Torsdagscafé den 9. juni kl. 14.00 – 16.00.
Vi mødes på Fjordstjernen. HUSK tilmelding.
Kalundborg. Onsdagsmøde den 15. juni kl. 14.00 - 16.00.
Vi mødes på Munkesøcentret. HUSK tilmelding.
Sorø. Torsdagscafé den 16. juni kl. 13.00 – 17.00.
Husk, at vi har kreativ café på Værkerne. HUSK tilmelding.
Sorø. Torsdagscafé den 23. juni kl. 14.00 – 16.00.
Vi mødes på Værkerne. HUSK tilmelding.
Sorø. Medlemsspisning den 27. juni kl. 17.00.
Medlemsmøde og -spisning på Værkerne.
Du/I skal tilmelde sig til dette arrangement.
Slagelse. Onsdagcafé den 29. juni kl. 14.00 – 16.00.
Vi mødes på CSU i Slagelse. Vi er i glassalen. HUSK
tilmelding.
Odsherred. Torsdagscafé den 30. juni kl. 14.00 – 16.00.Vi
mødes på Sundhedscentret i Nyk.Sj. HUSK tilmelding.

Hjerneskadeforeningen
Vestsjælland
Bestyrelsen
Formand
Lise Kiving
Elmelunden 21
4180 Sorø
Tlf. 2299 3972
Mail lise-n@live.dk

Kasserer
Dan Kiving
Elmelunden 21
4180 Sorø
Tlf. 5357 8100
dan.kiving@live.dk

Bestyrelsesmedlem
John Pedersen
Ternevej 1
4300 Holbæk

Bestyrelsesmedlem
Helle Mainz
Skolevej 11
4440 Mørkøv

Bestyrelsesmedlem
Jan Pedersen
Veddevej 6
4180 Sorø

Suppleant
Kari Didriksen

Hjerneskadeforeningen,
Amagerfælledvej 56A, 3. sal
2300 København
Tlf. 4343 2433 - telefontid mandag til fredag mellem kl. 9 og 12

Arbejdernes Landsbank - registreringsnr. 5334 kontonr. 242070

Vores socialrådgiver har telefonnr. 6038 4119
Telefonrådgivning:
Mandag kl. 10.00-12.00
Fra tirsdag til fredag kl. 10.00-13.00
Mail til foreningens socialrådgiver:
nina@hjerneskadeforeningen.dk
Advokatfirma Kroer/Fink - juridisk rådgivning
Jakob Fink tlf. 7199 2929

www.hjerneskaden.dk - mød os på Facebook søg:
Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

