Tilbud fra Hjerneskadeforeningen Vestsjælland
i august og september 2020
Opstart efter sommerferien

Sorø - besøg i Zen-Garden
Torsdag den 6. august kl. 14.00. Vi aftaler, hvor vi mødes ved tilmeldingen (til Lise).
Det er muligt at se det meste af haven fra en kørestol. Brugere med rollator eller lignende kan også
komme rundt de fleste steder. Bagerst i den gamle have er der handicaptoiletter. Der er borde og bænke
mange steder i haven, hvor man kan tage sig en lille pause, hvis der er brug for det. Der vil være
mulighed for at købe kaffe og kage. Pris 50,- HUSK tilmelding.
Adresse: Zen-Garden, Veddebyvej 49,4295 Stenlille

Invitation til to temamøder i Slagelse og i Holbæk
Hjerneskadeforeningen Vestsjælland inviterer til to spændende foredrag, som afholdes den 9. september
fra kl. 18.30 på Kongehavecentret i Slagelse og den 10. september fra kl. 14.00 på Fjordstjernen i
Holbæk.
Foredrag for ramte, pårørende, fagfolk og alle øvrige interesserede ved neuropsykolog Meik Nielsen:
TEMA: Livet efter en hjerneskade.
Meik vil fortælle om hjernen og 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 samt taler om
følgesygdomme efter en hjerneskade. Meik vil også kort berøre forhold om hjernerystelse og stress
samt om det at være pårørende til et familiemedlem, der er ramt af en sen-hjerneskade.
Du er velkommen til at komme og opleve Meik her:
Slagelse den 9. september kl. 18.30 på Kongehavecentret, Svendsgade 102, 4200 Slagelse
Holbæk den 10. september kl. 14.00 på Fjordstjernen, Isefjords Alle 27, 4300 Holbæk.
Programmet for dagen/aftenen:

I Slagelse

I Holbæk

Kl. 18.30

Kl. 14.00

Velkomst ved Dan Kiving, hvorefter neuropsykolog
Meik Nielsen holder sit foredrag

Kl. 19.15

Kl. 14.45

Pause. Mulighed for en kop kaffe/te

Kl. 19.30

Kl. 15.00

Meik forsætter sit foredrag, og der bliver tid til spørgsmål

Kl. ca. 20.30 Kl. 16.00

Afslutning

Foredraget er gratis, og der kræves ikke medlemskab af Hjerneskadeforeningen for at deltage.
Alle er velkommen. Der er tilmelding pga forplejning og begrænsede pladser. Der tages
forbehold for ændringer i programmet.
Husk tilmelding til Lise Kiving på mail: lise-n@live.dk eller tlf. 2299 3972 eller på SMS

