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Formanden skriver 
Sidst jeg skrev nyhedsbrev, så indledte jeg med, hvor dejligt det var, at hverdagen 
nærmede sig normal igen. Det var så for 1½ måned siden, og nu ser det allerede 
anderledes ud. Så jeg synes det er lidt svært at vide, hvad jeg skal og kan skrive. 

Alt, som bliver skrevet i dag, er med forbehold til, hvordan fremtiden ser ud i de 
nærmeste måneder. Bestyrelsen og jeg planlægger ud fra d et normale, men vi er 
meget bevidste om, at det hele kan ende med aflysninger, flytning af datoer eller  
Zoom. Jeg håber I bærer over med os, men bedre kan vi ikke gøre det. Er der 
ændringer, så skriver vi det i vores Facebook-gruppe, vi sender mail ud til dem, vi har 
mail på, og så håber jeg, at vi kan hjælpe hinanden til at få givet besked til dem, som 
ikke har mail eller er på Facebook. Man kan også altid ringe eller maile til mig eller 
andre i bestyrelsen, hvis man er usikker på, om der er café, ture eller hvad det nu kan 
være. 

Et er helt sikkert, og det er: at man skal vise Coronapas til det, vi arrangerer. Og at 
man skal blive hjemme, hvis man er syg, har været i nærkontakt etc. 

Kommunen har bedt os om at indstille alle foreningsaktiviteter til og med 5 jan. Så 
første medlemscafé i det nye år bliver onsdag 19. jan kl. 14-16 

I skrivende stund er det 4. søndag i advent, så jeg vil afslutte med at ønske jer alle 

En Glædelig Jul og et Godt Nytår! 

Marie 

 

  



 

Caféer 

Vi fortsætter med vores medlemscaféer som vi plejer.  

Den første tirsdag i måneden kl. 1000-1200, og den 
tredje onsdag kl. 1400-1630. De foregår altid på 
Grønnehave Plejehjem, Sundtoldsvej 2, 3000 
Helsingør 

Der byder vi på kaffe/te, en bid brød og nogle gange et 
stykke kage. 

Husk også vores FYR-café den tredje søndag i hver måned kl. 13-15. 
Denne café er kun for skadede i den erhvervsaktive alder. Vi plejer at spise 
brunch sammen i byen, men følg med på vores Facebookside eller kontakt 
Marie, så I bliver opdateret. 

Generalforsamling 

Invitation til generalforsamling i Hjerneskadeforeningen, Helsingør 

Vores generalforsamling holdes 

torsdag 3. februar 2022 kl. 18 på 

 

Helsingør Frivilligcenter.  

Kronborgvej 1C,  

Helsingør.  

 

Du kan enten gå ind ad døren, som 

er vist på billedet og tage 

elevatoren op, eller du kan gå 

rundt om hjørnet og tage trappen 

op til 2.sal. Der står skilt på døren.  

 

Også i år vil foreningen byde på smørrebrød med en øl/vand. Vi holder først en 

kort generalforsamling. Derefter spiser vi.  

Tilmelding til Marie på marie@hjerneskadeforeningen.dk eller tlf. 2988 2502. 

Vi regner med at være færdig senest kl. 21 som vi plejer.  

 

Bestyrelsen og jeg håber, at I er mange som kommer. 
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Skulle der blive nødvendigt at afholde generalforsamlingen på Zoom 

pga Coronarestriktioner, så vil vi starte kl. 19. I så tilfælde vil vi sende 

ud en ny invitation med link til mødet. 

 

Venlig hilsen, Marie Klintorp 

Dagsorden  
Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsen aflægger beretning om årets virksomhed. (Til godkendelse) 
3. Forelæggelse af regnskab. (Til orientering) 
4. Behandling af indkomne forslag. (Til vedtagelse) 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes senest 14 dage før 

generalforsamlingen til lokalforeningsformanden: Marie Klintorp, Sophie Brahes 

Gade 9 st.tv. 3000 Helsingør eller på mail til marie@hjerneskadeforeningen.dk 

5. Behandling af forslag til førstkommende repræsentantskabsmøde.  
6. Lokalforeningens arbejde det kommende år. (Til drøftelse) 
7. Fremlæggelse af budget for det kommende år. (Til godkendelse) 
8. Valg af: (Til vedtagelse) 
Bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode (suppleant for et år) 

• Marie Klintorp (ikke på valg) 
• Kirsten Fazio (ikke på valg) 
• Peter Gadving (på valg - genopstiller) 
• Inge Juul Knudsen (på valg- genopstiller ikke) 
• Jette B. Winkel (udgår af bestyrelsen da hun flytter fra byen) 
• Majken H. M. Christensen (ikke på valg) 
• Søs Brink Jensen (på valg – ønsker at overtage Inges plads) 
• Mette Hoier Dalby (på valg – ønsker at overtage Jettes plads) 
• To suppleanter for et år (Inge Juul Knudsen er villig at tage den ene post) 
• Valg af intern revisor (ikke et krav). 

 
9. Eventuelt. 
Medlemmer af Hjerneskadeforeningen, der er bosat i Helsingør kommune, er 
automatisk medlemmer af Lokalafdelingen. Kun betalende medlemmer har 
stemmeret. 
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Bestyrelsens årsberetning for 2021 
Sidst års årsberetning startede med, at den nok ville blive den korteste i 

lokalforeningens historie, jeg er ikke sikker på at denne bliver så meget 

længere. Vi har været begrænset til at kunne lave alt vi har villet hele 

det seneste år, men en del har vi lykkedes med på trods af pandemien. 

Vi er i gang med lokalforeningens 15. år. 

For første gang så holdt vi generalforsamling på Zoom, da vi ikke fik lov 

at gennemføre det fysisk. Vi var ikke så mange som vi plejer, og vi fik 

heller ikke smørrebrød, men ellers var det ganske som vanligt.  

Vi gik mange walk & talk i vinteren og foråret med Jette som tovholder, 

en speciel tak til hende for at holde sammen på det hele i de lange tider, 

vi ikke kunne andet. Jeg var med så tit jeg kunne. Jeg kan ikke sætte tal 

på hvor mange gange vi har været rundt om Kronborg, men også andre 

steder i byen. Vi har stået og frosset med en kop take away kaffe/te på 

mange gadehjørner, Nordhavnen og diverse torve i byen, men også 

siddet i dejlig sol og varme. 

I uge 11 som er hjerneugen gik vi sammen med lokalforeningerne 

Midtsjælland og Sydsjælland og Kenneth Kinastowski holdt et foredrag 

på Zoom, det gik rigtig godt! 

Vi kunne holde en del café møder på Hamlet – bare vi ikke var for 

mange, men efter ferien kunne vi endelig starte op på Grønnehaven 

igen, og det blev en mere normal ”hverdag” igen for foreningen. Dog er 

vi ikke kommet i gang med den kreative café på HRT (Poppelgården), da 

vi ikke har fået lov at være der. Det må vi nu, og de har rent faktisk 

bedt os om at starte op igen. Om det fortsat gælder med de nye 

restriktioner, kan jeg ikke svare på. 

Vi har haft en enkelt udflugt til København hvor en del af os var med til 

en kanalrundfart sammen med lokalforeningen i Storkøbenhavn.  

I september 1½ år forsinket lykkedes det en del af os at komme ind og 

se Cirkusrevyen på Bakken med fælles spisning før revyen. 

Vi havde en omvisning på Helsingør Rådhus, hvor Per Tærsbøl viste 

rundt. 

Det lykkedes os også at holde en dejlig julefrokost i Skydeselskabet i 

slutningen af november. 



 

Den sidste tid på året har vi fået lov at mødes fordi vi kontrollerer 

Coronapas, og det håber vi, at vi får lov at fortsætte med. Men i 

skrivende stund, ved vi ikke, hvordan tiden efter jul og nytår ser ud.  

Jeg vil gerne som formand for lokalafdelingen have lov at sige tak til 

bestyrelsen og andre, som har givet en hånd med i året som har gået. 

Også tak til landskontoret som assisterer når, vi har behov for det. 

På vegne af bestyrelsen 

Marie Klintorp 

Formand 

 

Tur til Folketinget 
Tirsdag 22 feb. Har MF Henrik Møller lovet os en omvisning i Folketinget. 

Vi skal tidligt op og af sted, for omvisningen er allerede 915, og før det 

skal vi igennem sikkerhedskontrollen, så vi tager toget 748, så er vi ved 

Gl. Strand 835, så også de dårlig gående kan nå at være med. 

Efter omvisningen, som tager ca. 45 min., går vi til et grupperum 

sammen med Henrik Møller, og der kan vi stille alle de spørgsmål vi har 

lyst til. Husk Coronapas. 

NB. Maks 30 deltagere mail eller ring til Marie, hvis du vil med. 

Tlf. 29882502 mail: marie@hjerneskadeforeningen.dk 

 

Nyttige datoer at have i kalenderen 
Hjerneuge arrangement i Kulturhus Syd 16. marts 2022  

Lokalafdeling Storkøbenhavn kommer på besøg og vi går på 

Søfartsmuseet og spiser frokost sammen med dem. 19 marts 

Mere om det i næste nyhedsbrev. 

 

  

mailto:marie@hjerneskadeforeningen.dk


2022Hjerneskadeforeningen i Helsingør

Lø 1 Nytårsdag

Sø 2

Ma 3 1
Ti 4 café 10-12

On 5

To 6

Fr 7

Lø 8

Sø 9

Ma 10 2
Ti 11

On 12

To 13

Fr 14

Lø 15

Sø 16 FYR/FOSS 11-13

Ma 17 3
Ti 18

On 19 café 14-16

To 20

Fr 21

Lø 22

Sø 23

Ma 24 4
Ti 25

On 26

To 27

Fr 28

Lø 29

Sø 30

Ma 31 5

Januar
Ti 1 café 10-12

On 2

To 3 generalforsamling 18.00

Fr 4

Lø 5

Sø 6

Ma 7 6
Ti 8

On 9

To 10

Fr 11

Lø 12

Sø 13

Ma 14 7
Ti 15

On 16 café 14-16

To 17

Fr 18

Lø 19

Sø 20 FYR/FOSS 11-13

Ma 21 8
Ti 22 Folketinget

On 23

To 24

Fr 25

Lø 26

Sø 27

Ma 28 9

Februar
Ti 1 café 10-12

On 2

To 3

Fr 4

Lø 5

Sø 6

Ma 7 10
Ti 8

On 9

To 10

Fr 11

Lø 12

Sø 13

Ma 14 11
Ti 15

On 16 Hjerneugen Kulturhus Syd 10-15  - INGEN CAFÈ

To 17

Fr 18

Lø 19 Søfartsmuseet og Kulturværftet

Sø 20 FYR/FOSS 11-13

Ma 21 12
Ti 22

On 23

To 24

Fr 25

Lø 26

Sø 27

Ma 28 13
Ti 29

On 30

To 31

Marts

XX
Tekstboks



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

FORMAND: 

Marie Klintorp 

Sophie Brahes Gade 9, st.tv., 3000 Helsingør 

Mobil 2988 2502 

marie.klintorp@hjerneskadeforeningen.dk 

.ddddddddd 

NÆSTFORMAND 

Peter Gadving 

pga11@helsingor.dk 

KASSERER 

Inge Juul Knudsen 

insig@stofanet.dk 

Kirsten Fazio 

kirstenfazio@hotmail.com 

Majken Christensen 

majken@vapnet.dk
 
 

 

Nyhedsstof sendes/mailes/afleveres til:
 

Hjerneskadeforeningen  

Marie Klintorp 

Sophie Brahes Gade 9 st.tv 

3000 Helsingør 

marie@hjerneskadeforeningen.dk 

www.facebook.com/Hjerneskadeforeningen i Helsingør 

Jette B. Winkel 

jbwinkel@gmail.com 

Bestyrelsen 

SUPPLEANT 

Søs Brink Jensen 

sbrinkjensen@gmail.com 

 

SUPPLEANT 

Mette Høier Dalby 

mettehoierdalby301260@gmail.com 
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