
Nyhedsbrev 2. Årgang nr. 1 april – 30 juni. 2022

Velkommen til årets nr 2 nyhedsbrev.

Vi udkommer hver 3 måned.

Kontaktoplysninger vil stå under hver begivenhed eller på facebook.

Møderne finder sted på Lyshøjgårdsvej 43, Valby, medmindre andet er skrevet. Lokalerne ligger
cirka 100 meter fra Valby station, og er handicapvenlige. Du kan komme dertil med bus eller

med S-tog.

På Facebook har vi en lukket gruppe, der hedder Hjerneskadeforeningen Storkøbenhavn
(https://www.facebook.com/groups/storkoebenhavn/), hvor alle arrangementerne i

storkøbenhavn, bliver slået op, og kan findes under “begivenheder”.  Efter at du er meldt ind i
gruppen, kan du finde vores begivenher her via dette link
https://www.facebook.com/groups/storkoebenhavn/events

https://www.facebook.com/groups/storkoebenhavn/
https://www.facebook.com/groups/storkoebenhavn/events


Her nedenunder kan du se vores faste månedlige aktiviteter.

MANDAGSMIDDAG DEN 3. MANDAG I HVER MÅNED KL 17-19.30

Vi laver mad i fællesskab og spiser cirka klokken 18.00. Det koster 60,- per. person at deltage i spisningen.
Kommer man før kl 17.30, skal man hjælpe med mad, borddækning osv.

Tilmelding senest fredagen før, til Stella.

ONSDAGSMIDDAG 1. ONSDAG I HVER MÅNED KL 17-19.30

Vi laver mad i fællesskab og spiser cirka klokken 18.00. Det koster 60,- per. person at deltage i spisningen.
Kommer man før kl 17.30, skal man hjælpe med mad, borddækning osv.

Tilmelding senest fredagen før, til Henriette.

MASSAGE PÅ AFASI SKOLEN HVER 2 og 4. TORSDAG I MÅNEDEN FRA KL 15.30
(+kl.10.30 1 onsdag i måneden)

30 minutters massage koster 100,- for betalende medlemmer af Storkøbenhavn (forudbetales ved bestilling af en
tid, ved aflysning “rykkes” beløbet til næste gang man bestiller tid) Der er kaffe på kanden, mens man venter på

sin tur.

PÅRØRENDEMØDE FØRSTE TORSDAG HVER MÅNED KL. 19.00-21.00

Henvis evt dine pårørende - Pårørende snakker sammen om hvilke udfordringer det kan have at være

pårørende.

MISTET PARTNER FØRSTE TIRSDAG HVER MÅNED KL. 18.30-20.30

Mistet en partner/ven eller andre tætte forbindelser, i forbindelse med din hjerneskade (Kun for hjerneskadet) Vi
snakker om hvordan man bedst muligt tackler det at miste, når man har en hjerneskade, og sparre hvordan man

kommer nemmest videre, og spiser sammen bagefter.

SPIL & HYGGE EN SØNDAG I MÅNEDEN

Har man lyst til at strikke, spiller brætspil, kort eller bare drikke kaffe eller en øl - så er man velkommen til vores
spille og hygge cafe.

Ikke fast dato, se arrangement i kalenderen

ZOOM MØDE HVER FREDAG KL 14.00

Vi mødes stadig online via zoom. Link bliver lagt på begivenheden på facebook eller skriv til John eller Anne  for
at få det.



FAST BIOGRAF TUR HVER SIDSTE HVERDAG I MÅNEDEN/FISKETORVET

Medlemmerne bestemmer hvad der skal ses af film, via afstemning inde i begivenheden. Tid afhænger af hvornår
filmen spilles, men vi tager en tidlig aften forestilling. Handicapvenlig forhold, ledsagerkort kan bruges! Der gives

50,- i tilskud til medlemmer af storkøbenhavn.

BANKO HVER 2 MÅNED, DEN 3 SØNDAG I MÅNEDEN

25 kr. pr plade for betalende medlemmer af storKøbenhavn
50 kr. pr plade for ikke betalende medlemmer af storkøbenhavn.

Vi har besluttet at man højest kan spille med 4 plader.

Betaling skal ske på mobilepay nummer 258356 hjerneskadeforeningen Storkøbenhavn med BANKO i
kommentar. skriv til storkobenhavn@hjerneskadeforeningen.dk hvis du vil være med over zoom.

ÅBENT HUS HVER 3 MÅNED

(Første gang d 22 sept Kl 12.00 i Valby)

På denne dag tilbyder hjerneskadeforeningen lokalafdelingen Storkøbenhavn nye medlemmer og pårørende
samt dem som syntes det kan være lidt overvældende at møde for mange medlemmer på en gang, at i kan

komme og hilse på os i trygge rolige omgivelser, og høre hvad foreningen kan tilbyde jer, alt efter jeres behov.
Der er også mulighed for at komme med forslag til begivenheder i har lyst til at deltage i.  Vi har kaffe og kage

klar til at hygge om jer, i dukker bare op

NY fast begivenhed ZOOM HYGGE D 25 I HVER MDR KL 20.00

Vi mødes online via zoom. Link bliver lagt på begivenheden på facebook eller skriv til John for at få det.

ARRANGEMENTER UDOVER DE FASTE:

Nordisk film D 17 April - kl 17.00
(Facebook begivenhed - https://fb.me/e/1iP5oKKs9 )

Olsen banden Rundvisning

SEX KÆRLIGHED OG EN HJERNE SOM ER GÅET I STYKKER - D 20 April KL 15.30
(Facebook begivenhed - https://fb.me/e/1r3pdYZT5)

Foredrag v. Susan søgaard, kommunikation i hjerneskadeforeningen og forfatter til bogen "Sex, kærlighed og en
hjerne som er i stykker".

Susan søgaard vil med udgangspunkt i hendes bog sætte spørgsmålstegn på de konsekvenser en hjerneskade
har for sex, intimitet, kærlighed og samliv. hun kommer ind på hvilke følger en hjerneskade kan have, og hvordan

disse følger påvirker sex- og kærlighedslivet.

https://fb.me/e/1iP5oKKs9
https://fb.me/e/1r3pdYZT5


Walk&Talk Bispebjerg - D 23 April Kl 13.00
(Facebook begivenhed - https://fb.me/e/1xIhWBTmv )

Vi skal se den smukke kirsebær eng nu hvor træerne er sprunget ud.
Alle kan være med. Kørestol, rollator, stok eller ingen af delene. Hvis man har lyst, spiser vi frokost sammen

bagefter vores gåtur - dette er på egen regning

Tivoli - D 26 April Kl 16.00
(Facebook begivenhed - https://fb.me/e/2SDn6pNYX )

For medlemmer af lokalafdeling Storkøbenhavn: 0,- foreningen betaler og vi går samlet ind.

Cafe rådgivning - D 5 Maj Kl 17.00
(Facebook begivenhed - https://fb.me/e/1tJTAJwPA)

Vi får besøg af hjerneskadekoordinator i Københavns kommune.
Det vil ikke være oplæg, men man kan stille spørgsmål om forskellige forhold og hvor man evt kan rette

henvendelse i kommunen.
Husk deres viden omhandler Københavns kommune

Walk&Talk Dyrehaven - D 8 Maj Kl 12.00
(Facebook begivenhed - https://fb.me/e/1wofeZPtQ )

Alle kan være med. Kørestol, rollator, stok eller ingen af delene. Hvis man har lyst, spiser vi frokost sammen efter
vores gåtur - dette er på egen regning

Livet med Hjerneskade. De 8 faser til erkendelse og accept - D 11 Maj 15.30
(Facebook begivenhed - https://fb.me/e/1V2e8I7WM )

Kom og hør Kenneth Kinastowski foredrag om livet med hjerneskade.

En hjerneskade påvirker det enkelte menneske forskelligt. Så selvom to personer er ramt i samme område af
hjernen, så kan der være stor forskel på hvordan hjernen reagerer og påvirkes. Men det er på det neurologiske

plan. Hvad med de følelser der rammer de hjerneskaderamte, når skaden er sket?

Igennem efterhånden mange års erfaring med min egen hjerneskade og i mødet med andre hjerneskaderamte
og deres fortællinger, er der særligt et sted, hvor man ser ligheder i fortællingerne - i følelserne, umiddelbart efter

hjerneskaden og den kommende rehabiliteringsperiode, inden hjernen genfinder sit nye potentiale.

Skovtårnet - D 22 Maj Kl 11.00
(Facebook begivenhed - https://fb.me/e/2Zn6iOwdv )

Alle kan deltage, men som kørestolbruger skal du have en ledsager med, da Turen til gården/parkeringspladsen
ud til Skovtårnet og tilbage er 3,2 kilometer lang i alt. Det går op og ned på turen mod Skovtårnet, og med en

konstant stigning på 7,5 procent i Skovtårnet som er 45 meter højt vil det kræve lidt.

https://fb.me/e/1xIhWBTmv
https://fb.me/e/2SDn6pNYX
https://fb.me/e/1tJTAJwPA
https://fb.me/e/1wofeZPtQ
https://www.facebook.com/events/437427417749866/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D]%7D
https://fb.me/e/1V2e8I7WM
https://www.facebook.com/events/502258647675257/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D]%7D
https://fb.me/e/2Zn6iOwdv


Oplev suget i maven. Over Skov Tårnets arkitektur, den sydsjællandske natur og den storslåede udsigt fra toppen
af tårnet højt over træernes kroner. For her – midt i Gisselfelds skove – får du en sanselig oplevelse fra første

gang, hvor du ser det 45 meter høje tårn, til du står i toppen af det og kigger ud over det sydsjællandske
landskab. Oplevelsen starter allerede ved den gamle vandmølle, når du første gang træder op på den 3,2

kilometer lange hævede gangsti, som bugter sig gennem skoven, rundt om træerne og over bækkene, indtil
Skovtårnet pludselig toner frem mellem træerne.

Film aften “Dem vi var”. D 25 Maj Kl 19.00
(Facebook begivenhed - https://fb.me/e/2hsQDWpiw )

Vi ser filmen "Dem vi var" - med udgangspunkt i oplægsholderen Mette-Lines personlige historie.

De pårørende kan møde Mette-line D 2 juni, se begivenhed

Foredrag KUN for pårørende med Mette-Line fra “Dem vi var” D 02 Juni kl Kl 16.00
(Facebook begivenhed - https://fb.me/e/1CWNoHu6C)

Har du set dokumentarfilmen "Dem Vi Var" ? Så ved du måske allerede hvor komplekst et hjerneskade
forløb er. Vi får besøg af Mette Line.

Mette Line skriver: Jeg blev skilt fra min hjerneskadede mand, efter et udmattende forløb som pårørende.
Han blev nedlagt af en voldsom livsforandrende blodprop d.1 februar 2014. Jeg brød et tabu og forlod min

syG mand!
Dilemmaet stod i valget mellem Kristian eller selv gå ned med flaget på bekostning af børnene. Om jeg

skulle passe på mig selv og vælge børnenes fremtid med kvalitet. For begge dele var ikke en mulighed også
selv om jeg muligvis er krigerprinsesse. På et tidspunkt valgte jeg først selv at tage iltmasken på! I forløbet

er jeg blevet mødt af mange menneskers tanker og mening om vores situation, og ud fra dette udsprang min
interesse for at kaste lys over de sværeste, forbudte og hårdeste realiteter, sådan et kriseforløb indeholder

for de nærmeste involverede.

ROYAL RUN juni 2022 Med Hjernerne - D 6 Juni (forskellige tider alt efter hvilken rute du løber)
(Facebook begivenhed - https://fb.me/e/59qSyQEOF )

I kan både vælge at løbe alene, eller sammen med vores medlemmer. Hvis I vil løbe med
Hjerneskadeforeningen, så skriv til suzan hvilken rute I løber, så samler jeg jeres hold inden løbet, så i kan løbe

sammen

Zoo - D 8 Juni Kl 16,00
(Facebook begivenhed - https://fb.me/e/1ZzHOY1nX)

Vi går sammen i Zoo. Det er muligt at bruge ledsagerkort

“Når selvet rystes” Foredrag om identitetsudfordringer V/ neuropsykolog Annemarie -
D 22 Juni Kl 17.00-19.00

(Facebook begivenhed - https://fb.me/e/4tz0waEkK )

At blive ramt af en hjerneskade har stor indflydelse på identiteten. Der sker en ”rystelse” af selvet, og man
kastes ud i grundlægende spørgsmål som: Hvem er jeg nu? Hvad kan jeg? og Hvad skal jeg bruge mit liv

https://fb.me/e/2hsQDWpiw
https://fb.me/e/1CWNoHu6C
https://www.facebook.com/events/2301578396668052/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D]%7D
https://fb.me/e/59qSyQEOF
https://fb.me/e/2f7QVpkc
https://fb.me/e/1ZzHOY1nX
https://fb.me/e/2f7QVpkc
https://fb.me/e/4tz0waEkK


på? Når man pludselig ikke kan varetage opgaver og aktiviteter i hverdagen på samme måde som før
skaden, påvirker det den ramtes selvopfattelse, og der kan ske forskydninger i roller i familien og ændringer i

ens relationer. Samtidig er det vigtigt at huske, at når en hjerneskade rammer, påvirker det hele familien.
Som pårørende får man også nye opgaver og nye roller. Man skal finde sig til rette med

”pårørendeidentiteten” og kastes dermed også ud i identitetsudfordringer.

I dette foredrag vil jeg tale om de identitetsudfordringer, som både hjerneskaderamte og pårørende på
forskellig vis kan møde, og jeg vil give inspiration til, hvordan disse udfordringer kan håndteres.

Nordsjællands fuglepark - D 18 Juni 10.15
(Facebook begivenhed - https://fb.me/e/2CjonSw28)

Vi har lejet en bus og skal på tur med lokal afdeling Nordsjælland.
Busafgang fra Valby kl.10.30.

Mødetid kl. 10.15
Hjemkomst ca kl. 15.00

Vi regner med at se fugleshowet

Kommende arrangementer under planlægning

August:
D 06/08 - Tegner museum + frokost på restaurant "far til 4" sammen med lokalafdelingen Nordsjælland

D 18/08 - " Den professionelle hjerneskade ". v/ Kim E. Andersen
D 19/8 fredagsbar

D 28/08 - MS Sagafjord sejltur

https://www.facebook.com/events/956871038538761/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D]%7D
https://fb.me/e/2CjonSw28
https://www.facebook.com/events/620950562537376/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D]%7D


September:
D 09/09- Livemusik. Bad Teacher i Valby

D 15/09 - Bergs - Stegt flæsk hygge
D 21/09 - Klarsynsdemonstration - Spirituel rådgiver Annette Madsen

D 24/09 - Åbent hus for nye

Oktober:
D 03/10 - Foredrag med Gitte Skov - Skab et mindset der løfter dig

D 8, 9, 10 - Frivillig weekend i Kbh, inkl overnatning/forplejning (Vi søger frivillige til foreningen)
D 12/10 - Foredrag - Livet med hjerneskadetræthed med Kenneth Kinastowski

D 26/10 - Foredrag AFASI gruppen
November:

D 18, 19, 20  - Weekend tur til Århus, hvor vi besøger den gamle by (Vi kører bus frem & tilbage, kontakt Henriette eller
Suzan for mere info)

Bliv GRATIS medlem i et år og deltag i fællesskabet med ligesindede

https://hjerneskadet.dk/bliv-medlem/
Bemærk Af dit medlemskontingent går de 125 kroner ubeskåret til din lokalafdeling, så vi kan lave
mange flere arrangementer for jer medlemmer. Det er din lokalafdeling som laver arrangementer og

giver dig mulighed for at møde ligesindede i dit område. Det er også de frivillige i din lokalafdeling som
arbejder for at sikre gode tilbud og vilkår i din kommune.

Har du set? Nu kan du få din egen solsikke snor

Solsikke Snor – et internationalt symbol på usynlige handicap
Solsikke Snoren er en grøn nøglesnor med solsikker på. Solsikke Snoren fortæller

medarbejdere i lufthavne, attraktioner m.m. at du kan have behov for mere tid, tålmodighed eller

hensyn. Snoren er for alle med usynlige handicap eller diagnoser.

https://www.facebook.com/events/477722833880739/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D]%7D
https://www.facebook.com/events/325087358957674/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D]%7D
https://hjerneskadet.dk/bliv-medlem/
https://hjerneskadet.dk/lokalafdelinger/


https://hjerneskadet.dk/produkt/solsikkesnor-

https://hjerneskadet.dk/produkt/solsikkesnor-hjerneskade-kort-og-cover-samlet/
https://hjerneskadet.dk/produkt/solsikkesnor-hjerneskade-kort-og-cover-samlet/

