
	
	

	
	

             ÅRSBERETNING 2021 

Kolding Hjerneskadeforening   

På generalforsamlingen, der bliver afholdt på Zoom uden Bentes gode mad og Asgers 
gode kage, er vi 9 deltagere : Marie Klintorp, der bliver dirigent, Inger Stobbe, der 
bliver referent, Vibeke, der aflægger beretning og som sammen med Asger, Hasse, og 
Carsten er på valg – alle bliver genvalgt. Dorte stiller op og bliver straks indvalgt i 
bestyrelsen, og da Verner Thune i maj måned afgår ved døden, bliver Dorte  udnævnt 
til næstformand. I marts dør Alite også og vi får overført restkapitalen fra Christiansfeld 
lokalklub sammen med en del fine præmier. Æret være både Verner og Alites minde. 
Til pladsen efter Verner i handicaprådet indstiller vi Søren Bertelsen, der bliver 
indvalgt. Erik og Bodil bliver genvalgt som suppleanter. Solveig Iversen, Birthe de 
Place og Gunnar Poulsen deltager også. Hasse giver fuldmagt. Landet og verden 
bliver ramt af næste coronabølge, så vi gennemfører ”Dannelsesrejse” med Alfred 
Høgsbro-Nielsen, nr 2 i Alene i Vildmarken på Zoom. Klavs Andreassen med pianist 
giver musikalsk fortælling også på Zoom. Turen til Trapholt må helt aflyses, men vi får 
nogle link tilsendt, som vi sender til medlemmerne. I maj måned tar vi til Dybvadbro for 
at se de næste tiltag, Verner skulle guide os rundt, men er her for syg. Karin fra KK 
overtager, hende kender vi fra Byhavebesøget i Lunderskov – fin dag med lækre 
sandwich fra ”Kål” og 10 deltagere. Sommerafslutningen med udendørs spisning på 
”Den gyldne Hane” faldt på den smukkeste sommeraften med 18 deltagere. Vi er 
benådet med velvillige donationer, kassebeholdningen er på 56.000. Lions har sagt vi 
skal søge om at få 2 handicapvenlige huse tildelt – og det fik vi i juli i en uge på Årø. 
Fire familier deltes om dem. Dejlig sep aften i Byparken med sandwich, fint vejr og 15 
deltagere. Tirsdagstræf i sep med neuropsykolog Dorte Jacobsen 26 deltagere til ”at 
acceptere sin eller sin pårørendes sygdom”. Sct Georg Gilderne tilbød af sig selv igen 
at vi måtte låne Frydenborglejren, 12 deltagere havde en skøn dag ude og inde med 
naturvejleder og lavede bla små lamper. ”Halløjbanko” med fine præmier og 
sidegevinster afsluttede året i november med 15 deltagere. Halvhjernebandens 
udveksling af erfaringer fortsætter på Mocca cafe. Vi håber at mange vil tage kampen 
op med Zoom så vi bliver bedre til at kommunikere den vej, for det ser atter slemt ud 
med landets og verdens coronasituation. Vi ønsker i 2022 at fortsætte med bredt at 
tilgodese interesserne for de mange aldersgrupper vi har i foreningen.  

På bestyrelsens vegne Vibeke Høgsbro formand 6. januar 2022 

  

  

  



	
	

	
	

 


