
                              

Referat fra Hjerneskadeforeningens bestyrelsesmøde 
for Åbenrå -Tønder - Sønderborg afd. Den 06.07.2021 
afholdt i lokaler til Hohenwarte, Siltoftvej 2 i Højer. 
Deltagere:  Anette, Steen, Ole, Kirsten, Sonja, Erling, 
Lis. 
Anne Marie og Martin har meldt afbud.  

1.Vi har i til mødet uddelegeret posterne i bestyrelsen 
således : 

Formand        :  Annette Dall 
Adresse         :                                                         6270 Tønder. 
mail                :   annettedall@hotmail.com             Tlf. 28143273. 
_____________________________________________________ 

Næstformand :   Steen Pedersen 
Adresse          :   Præstegårdsvej 69                     6400 Sønderborg 
mail                 :   sp@webmekka.dk                          Tlf. 21686996  
______________________________________________________ 

Bestyrelsesmedlem : Kirsten Madsen  
Adresse           :  Præstegårdsvej 90                 6400 Sønderbborg  
mail                 :  kirstenmadsenulkgoel@gmail.com Tlf. 30263850. 

mailto:kirstenmadsenulkgoel@gmail.com


__________________________________________________ 

Bestyrelsesmedlem og Kasser Ole Schov 
Adresse            :  Søparken 37                                   6230 Rødekro 
mail                   :  ole.schov@privat.dk                        Tlf. 23434087 
__________________________________________________ 

Bestyrelsesmedlem Sonja Andersen  
Adresse        :  Søparken 75                                        6230 Rødekro                          
Mail               :   sonjaandersendk@hotmail.com           Tlf.30514472    
__________________________________________________ 

Bestyrelsesmedlem Martin Krabbe Jensen 
Adresse              :                            Lynghøjvej 23        8544  Mørke 
Mail                     :   mrcrab@godmail.dk                     Tlf. 42430734 
______________________________________________________ 

Bestyrelsesmedlem Lis Raun    
Adresse                :  Himmernmoos 55                    24955 Harrislee 
Mail                       :  lisraun@hotmail.com                   
Tlf.0045-50404190  
_________________________________________________   

suppleant Anne Marie Juhl 
Adresse                 :  Frydendal 11B                            6200 Åbenrå 

mail                        :  annemariejuhl@live.dk             Tlf 51272938 
_____________________________________________________ 

Suppleant Erling Kaspersen 



Adresse                   :  Drejbjergvej 9 Søgård                 6200 
Åbenrå
 Mail                         :  eogkkaspersen@hotmail.dk      Tlf. 25655798 

Turen til Barsø var meget populær, det var en hyggelig 
tur hvor 11 medlemmer deltog. 
   
3. Bestyrelsens drøfter og planlægger miniferien på 
Hohenwarte Feriecenter fra den 15 - 17 september. 

Hohenwarte ligger midt i den naturskønne fredede 
Tøndermarsk, kun 2 km fra Vadehavet, hvor der er 
rige muligheder for at opleve Marskens natur og 
dyreliv. 
Hohenwarte bliver drevet som hobby landbrug, hvor 
man kæler med dyrene og rider på hestene. Socialt 
samvær er der masser af, og man kan være med 
eller passe sig selv. En ting er sikkert - man er altid 
velkommen til at blande sig!

Bestyrelsesmedlem og Kasser Ole Schov modtager 
bestillinger til turen. pris er 1.700,00 kr. pr deltager.  
Det er bindende tilmelding/ betaling. 
Der indbetales på konto 5301 10285874 - eller 
MobilePay nr. 175243 senest den 01.08.2021. 



Der er morgenmad, middagsmad, aftensmad med i 
opholdet. Drikkevare er for egen betaling og det man 
køber ude i byen. 
---------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------- 

Miniferie til Hohenwarte den 15-17 september. 

Planlagt : 1. dag. Vi mødes/ samles kl. 16. den 
15.09.2021 på feriecenteret Hohenwarte 
parkeringsplads, Siltoftvej 2 i Højer. Herefter uddeles 
værelser og der spises kl. 18. Herefter er der et foredrag 
af Vivi Paulsen som er ejer af stedet og hun vil fortælle 
om historien Hohenwartes tilblivelse. 
Herefter hygge/ snak og små ture til gårdens dyrehold 
og gåtur til digerne eller slusen. 

  2.dag har vi aktiviteter: “Cafe’ Fruens Vilje” som ligger i 
Højer ved torvet og kirken, her vil vi nyde kaffen og 
kagerne / chokoladen, som er hjemmelavet. 
ture til gårdens dyrehold og gåtur til digerne eller slusen. 
Fantastisk flot og velkørende kagehus og alt muligt 
andet, kan varmt anbefales. 



Derefter går vi nogle få 100 meter om hjørnet, på visit 
hos Højer Pølser A/S og til smagsprøver og et indblik i 

produktionen. Man kan evt. købe slagtervarer herefter. 
Adresse : Østermarkvej 16, 6280 Højer, Telefon: +45 74 78 22 
31 

Vi har aftalt at dagene skal nydes i det smukke 
marsklandskab og ikke båndlagt med planlagte 
aktiviteter. Derfor er der ikke forventninger til at alle 
medlemmer vil deltage. Det er op til medlemmet selv, 
om vedkommende vil deltage. Herefter vender vi tilbage 
til centeret og spiser aftensmad kl. 18. 

Efter aftensmaden er der mulighed for at se “sort sol” i 
Højer Mærsken om aftenen, hvis man går en tur op mod 
Højer Slusen, kan man være heldig, hvis vejret er til det. 

Man kan også nyde centeret og se de flotte fotos af 
Henning, som har boet på Hohenwarte i et par år, 
grundet han var hjemløs.  

Hohenwarte har købt fotos af Henning. Sammen med sin 
bedste ven, hunden Felix, har Henning de seneste år 
begyndt sit livs rejse på at cykel Danmark rundt og tage 
fotos af naturen, derfra stammer de ophængte fotos i 

https://www.google.com/search?rlz=1C1ONGR_daDE940DE940&sxsrf=ALeKk02T1g6j6m0Pzwi7wA7n0j0ASm0b0w:1626709567370&q=h%25C3%25B8jer+p%25C3%25B8lser+telefon&ludocid=2737362615885143904&sa=X&ved=2ahUKEwjLu5yvve_xAhVX_rsIHQdIDpMQ6BMwCHoECAoQAg
https://www.google.com/search?q=marsk+slagter+&rlz=1C1ONGR_daDE940DE940&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk03OEBdzpRLggwGFvGh_t5r_aFJ9cQ:1626709493962&ei=9Z31YKygOsWN9u8P9b-D2A0&oq=marsk+slagter+&gs_l=psy-ab.12..35i39k1.43333.44518.0.47076.5.5.0.0.0.0.84.404.5.5.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.5.404...0.0.Va9vvKHBLuM%23
https://www.google.com/search?q=marsk+slagter+&rlz=1C1ONGR_daDE940DE940&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk03OEBdzpRLggwGFvGh_t5r_aFJ9cQ:1626709493962&ei=9Z31YKygOsWN9u8P9b-D2A0&oq=marsk+slagter+&gs_l=psy-ab.12..35i39k1.43333.44518.0.47076.5.5.0.0.0.0.84.404.5.5.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.5.404...0.0.Va9vvKHBLuM%23


spisesalen. (Værd at se). Der har været en TV udsendelse 
om Henning (Vagabonden og Felix) 

 3. dagen. Vi spiser morgenmad og tømmer værelset 
afregner for drikkevare til Hohenwarte. og mødes på 
parkeringspladsen uden for Hohenwarte og aftaler videre 
om dagens forløb til afslutning på turen.   

------------------------------------------------------------------------------ 

4.Der er penge til foredrag via fondsmidler oplyser Ole, 
til næste bestyrelsesmøde må vi planlægge hvilke 
foredrag der kunne være spændende for medlemmerne. 
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til 05-08-2021. kl. 
18.00 Sted ?  
Steen vil finde ud af om der er plads på 
Købmandsgården i Sønderborg. Vi afventer svar efter 
Steen kommer fra ferie.  Ref.. Lis Raun 


