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                                 Nyhedsbrev 

                                April 2015 

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i 

Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen 

afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter.  



 

 

Vi mødes i Torsdagscaféerne   

fra kl. 14.00 til 16.00   
 

Torsdagscafeerne tilbyder mange aktiviteter.  

Du har mulighed for at møde andre  

senhjerneskadede, medlemmer o.a. i Caféen.  

Vi hygger os og snakker på kryds og tværs. Der vil være fore-

drag og aktiviteter efter ønske fra brugerne.  

      
 

 

 

Du kan kontakte Lise eller Dan hvis du vil have noget med i 

bladet. HUSK, at bestyrelsen altid skal godkende indholdet. 

 

 

Aktivitetskalender 2. kvartal 2015 

Vi mødes her: 

 
CSU- Slagelse                              Sorø Kultur og Fritidscenter 

        Sverigesvej 15                                 Frederiksvej 27, lokale 202 

        4200 Slagelse                4180 Sorø 
 

 

          Odsherred Kommune                           CSU Holbæk 

   Nykøbing Sj. på Sundhedscentret          Seminarieparken 2   

         Sygehusvej 5, 1. sal,                                4300 Holbæk      

         4500 Nykøbing Sj.                              
 

 

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 og sket 
Nytårstaflet 2015 – endnu engang en dejlig festaften 
Endnu engang var vi sammen til en pragtfuld aften med fest, god musik og 

dans. Temaet i år var ”Beatles”. Du kan se flere billeder fra Nytårstaflet på 

www.hjerneskaden.dk. Vi glæder os allerede til næste år, hvor der igen vil være 

fest med spisning og dans – og god musik. Så husk allerede nu at sætte 

kryds i kalenderen den første fredag i februar måned 2016. 

 

 

          

 

 

 

 

 

Til tøjparty i Torsdagscafé 
I Torsdagscaféen på Sundhedscentret i 

Nykøbing Sjælland prøvede vi i marts 

måned noget helt nyt. Torsdagscaféens 

medlemmer havde ønsket at få præsente-

ret smart tøj til voksne, og derfor arrange-

rede vi et ”tøjparty”. Flere fik lige skiftet 

et par bukser eller en bluse ud til en smar-

tere model. Der var gang i indkøbene og 

masser af pænt tøj at se på og prøve  
 

 

På besøg i Kroppens Hus i Sorø 
Hjeneskadeforeningen var inviteret på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Vi 

hyggede os, fik en masse gode informationer om at bruge Kroppens Hus, 

prøvede de forskellige redskaber og havde en dejlig eftermiddag, som slut-

tede med en kop kaffe  Tak til Charlotte for en god eftermiddag.  

 

 

 

 

 

http://www.hjerneskaden.dk/


Fra Formanden! 
Jeg vil så gerne vide hvor mange, der læser vores nyheds-

brev her. Vi har talt om, hvordan vi kan finde ud af det, og vi 

blev enige om, at stille jer en opgave med en rebus. Der er 

naturligvis et par flotte præmier at vinde, hvis du gætter det 

”skjulte” ord og sender det til mig på mail lise-n@live.dk. 

De to vindere får direkte besked, og navnene offentliggøres i 

næste Nyhedsbrev. Førstepræmien er et flot et krus med for-

eningens logo, og andenpræmien er en flot og praktisk ind-

købstaske, også med logo på. Præmien kan hentes i Sorø el-

ler hvor vi er, efter aftale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi glæder os til at byde dig velkommen  
 

Lokalafdelingen er inde i en rivende udvikling, og vi har 

mange gode tilbud, tiltag og arrangementer. Derfor har 

vi brug for jeres kontingenter, for vi vil gerne holde ud-

gifterne og brugerbetalingen nede til gavn for dig og de 

andre medlemmer.    
 

OG er du interesseret i at modtage Nyhedsbrevet på 

mail i stedet for som ”snailmail” dvs i din postkasse? Så 

kan du sende en mail til Lise med din mailadresse på, så 

vil du frem over modtage Nyhedsbrevet som mail. 
 

mailto:lise-n@live.dk


April 

Hovedtropperne torsdag den 2. april i Slagelse er aflyst  

på grund af påsken. 
 

Torsdagscafé på Værkerne i Sorø kl. 14.00-16.00  

(hver torsdag).  
 

Husk at Torsdagscaféen i Sorø i den 2. april er påskelukket.  
 

Torsdagscafé den 9. april i Holbæk kl. 14.00-16.00. Bemærk,  

at Cafeen er flyttet til et andet lokale pga. kursus. Vi skal være i hus 

SP7 (lige uden for bommen og til venstre, nede for enden af vejen). 
 

Torsdagscafé den 16. april i Kalundborg kl. 14.00-16.00. 
 

Torsdagscafé i Sorø den 23. april kl. 14.00: Vi tager en tur til  

Sorø Klosterkirke og får en fortælling om dens spændende histo-rie. 
 

Medlemsmøde i Sorø mandag den 27. april kl. 17.00:  

Medlemsmøde og spisning. Husk tilmelding senest en uge før. 
 

Torsdagscafé den 30. april i Odsherred kl. 14.00-16.00 
 

Hjerneskadeforeningen og bestyrelsen  

 ønsker jer alle en god påske 

 
 

 

 

 
 



Maj 
Hovedtropperne torsdag den 7. maj i Slagelse kl. 18.30: Ho-

vedtropperne mødes på CSU i Caféen 

 

Torsdagscafé på Værkerne i Sorø kl. 14.00-16.00  

(hver torsdag). 
 

Husk, Torsdagscafé i Holbæk den 14. maj er lukket på grund 

af Kristi himmelfarsdag.  
  

Torsdagscafé i Kalundborg den 21. maj kl. 14.00-16.00. 

 

Medlemsmøde i Sorø mandag den 25. maj på Trelleborg 

Golfklub: Vi mødes i Restaurant Brasseriet til spisning kl. 

17.00. Det er medlemsmøde og spisning. Husk tilmelding. NB: 

De golfinteresserede nye som gamle mødes til golf allerede kl. 

15.00.  
 

Torsdagscafé på Sundhedscentret i Nykøbing Sjælland (Ods-

herred) den 28. maj kl. 14.00-16.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husk tilmelding senest en uge før til møder m.m.  

til et medlem af bestyrelsen. Ellers kan mødet blive aflyst. 

 

Lise Kiving 2299 3972 - Dan Kiving 5357 8100 

Vi mødes om torsdagene fra kl. 

14 til 16 i Torsdagscaféerne i: 

 

Sorø, Odsherred, Holbæk og 

Kalundborg 



Juni 

Hovedtropperne torsdag den 4. juni i Slagelse kl. 18.30: Ho-

vedtropperne mødes på CSU i Caféen 
 

Torsdagscafé torsdag den 11. juni i Holbæk  
 

Miniferie på Vejlefjord Hotel fra 11. juni. Et spændende tilbud 

om en skøn miniferie og seminar fra torsdag den 11. til lørdag den 

13. juni (med mulighed for tilkøb af en ekstra dag). Se det vedlagte 

program med informationer om priser og andet. 
 

Torsdagscafé på Værkerne i Sorø kl. 14.00-16.00  

(hver torsdag)   
 

Familieudflugt lørdag den 20. juni kl. 11.00. Vi mødes på Vær-

kerne og har vores madkurve og drikkevarer med. Foreningen tager 

kaffe og te og kage med. Alle børn og voksne er velkommen til en 

hyggelig dag i Akademihaven i Sorø. Husk tilmelding senest en uge 

før til dette nye initiativ. Kom og støt op! 
 

Tur til Bon Bon Land. Forum for yngre ramte (FYR) er et tilbud 

under Hjerneskadeforeningen. Der arrangerer en tur til Bon Bon 

Land den 20.juni kl. 10.30 De mødes ved billet lugen i Bon Bon 

Land. Er du interesseret kan du ringe til Marianne Kampmann på 

tlf. 51519891 for nærmere oplysninger.  
 

Torsdagscafé på Sundhedscentret i Nykøbing Sj. den 25. juni i 

Odsherred kl. 14.00-16.00 
 

Medlemsmøde mandag den 29. juni i Sorø kl. 17.00:  

Medlemsmøde og spisning. Husk tilmelding en uge før. 
 

 

 

 

 

 

Lokalforeningens hjemmeside er www.hjerneskaden.dk 

Husk at tjekke på vores hjemmeside under menuen "Medlemsin-

fo" om aflysninger, nye tilbud, arrangementer og andre gode til-

bud, samt eventuelle ændringer. 

Vi ses også på Facebook – ”Hjerneskadeforeningen Vestsjælland” 

 

http://www.hjerneskaden.dk/


 
 

Hjerneskadeforeningen 

Vestsjælland 

Bestyrelsen 
  

Formand             Sekretær      Kasserer      

Lise Kiving Dan Kiving  Bjarne Petersen 

Elmelunden 21 Elmelunden 21  Bymarken 6 

4180 Sorø 4180 Sorø  4174 Jystrup Midt. Sj 

Tlf. 2299 3972 Tlf. 5357 8100  Tlf. 5043 5017 

Mail lise-n@live.dk dan.kiving@live.dk               bymarken6@gmail.com         
 

Bestyrelsesmedlem         Bestyrelsesmedlem  Suppleant  
Mai-Britt Mejlby Kari Didriksen  Grethe Andersen 

Sigerstedvej 76 B Åvænget 3  Parkvej 29 

4100 Ringsted 4180 Sorø  4295 Stenlille 

Tlf. 6169 5126 Tlf. 5192 2091     

    

    Hjerneskadeforeningen, Blekinge Bouldevard 2, 2630 Taastrup.  

Tlf. 4343 2433 telefontid mandag til fredag mellem kl. 9 og 12 

  

www.hjerneskaden.dk - mød os på Facebook 

www.hjerneskadeforeningen.dk 

 

 Socialrådgiver 
Telefonrådgivning 

Tirsdag kl. 17.00-19.00  

Fredag kl. 10.00-13.00 

Eva Hollænder 6038 4119 

  

 

Nordea Bank - registrerings nr. 2301 konto nr. 5909 338 524 

 

 

 
 

 

Neuropsykolog  
Telefonrådgivning 

Tirsdag kl. 17.00-19.00 

Fredag kl. 10.00-13.00 

Henning Olsen 6038 4119 

 

mailto:lise-n@live.dk
mailto:leairis@hotmail.com

