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Formandens klumme
Sommeren er over os med masser af
sol og varme. Det er vi rigtig mange
som nyder godt af. Det giver energi
og man bliver i godt humør.

Vi har fået nye medlemmer –
hydrocephalusmedlemmer, som er
overgået til Hjerneskadeforeningen.
Et stort velkommen til jer her til
vores lokalafdeling. Jeg håber, I på
den ene eller anden måde vil/kan
gøre brug af vores tilbud.
Det første halve år af 2018 er nu
snart gået og der har været mange
opgaver for bestyrelsen. Vi har haft
arrangementer, foredrag og aktivi-
teter ude omkring i kommunerne og
jeg håber at I medlemmer har
benyttet jer af nogle af dem.

Vi har lukket i juli måned for alle
aktiviteter, og det kan være svært
for nogle at få tiden til at gå, ensom-
heden kan være uudholdelig. Men
jeg ved, at nogle af jer allerede nu
har arrangeret at skulle mødes en
gang eller to i løbet af juli måned.

Man er velkommen til at oprette en
begivenhed i vores Facebook-
gruppe, invitere til et sted eller
andet, så juli måned ikke bliver så
lang.

Efter sommerferien fortsætter vi
med de ugentlige aktiviteter, med
foredrag, informationsmøder og vi
har en sommerfest, hvor vi plejer at
være rigtig mange og det er bestemt
hyggeligt.
Med disse linjer vil jeg ønske alle en
rigtig god sommerferie og en stor
tak til alle som har bidraget med
støtte og hjælp.



Kære alle!

Hjerneskadeforeningen og Hydrocephalusforeningen bliver en forening.

Hydrocephalusforeningen har opløst sig selv og dens medlemmer overgår til
Hjerneskadeforeningen. Vi siger velkommen til de nye medlemmer.

Hvad er Hydrocephalus så for noget! Hydrocephalus (udtales hydro-ce-falus)
betyder vand i hovedet.

Vi har alle væske i hovedet, – faktisk producerer vi op imod
½ liter i døgnet. Naturligt set afledes væsken ad forskellige
kanaler, og absorberes i kroppen. Men hos mennesker med
hydrocephalus, kan væsken af forskellige årsager ikke
forlade hjernens hulrum (ventrikler). Der kan f.eks. sidde en
prop i de naturlige kanaler. Hvis væsken ikke kan forlade

hjernen, skabes et stort tryk inde i hovedet. Det er yderst smertefuldt.
Hydrocephalus kan desværre ikke kureres. Men man kan holde symptomerne
nede ved at hjælpe væsken væk fra hjernen ved hjælp af en ”shunt” der kræver
en operation i hovedet. Mange af vores hydromedlemmer har mange operationer
bag sig, og ikke alle med lige heldigt udfald.

Medfødt hydrocephalus
Hydrocephalus anses for medfødt når tilstanden kan ledes tilbage til en medfødt
misdannelse, som resulterer i en øget modstand mod udledningen af CSF.
En lang række faktorer kan påvirke risikoen for medfødt hydrocephalus. Blandt
de mulige årsager:

Toxoplasmosis, eller T gondii, er en form for organisme, der kan overføres ved
at spise halvråt kød, være i forbindelse med forurenet jord eller i direkte kontakt
med et dyr eller en fugl, som allerede har infektionen. Det er pga. af denne
parasit at gravide ikke må tømme kattebakker!!

Cytomegalovirus (CMV) hører til familien af herpes-virusser og fremkalder
oftest symptomer der minder om en almindelig forkølelse. Denne virusinfektion
er for det meste uden symptomer hos raske voksne, men hos immunsuprimerede
kan den være livsfarlig. Også fosteret er meget udsat, hvis moderen får en
infektion under sin graviditet.



Rubella virus eller røde hunde er kendt for at forårsage misdannelser af fostre
under graviditet, blandt andet også hydrocephalus.

X-linked hydrocephalus er næsten udelukkende en genetisk forstyrrelse
overleveret fra moder til søn gennem X kromosomet. Det arves kun gennem
moderen, og ses langt oftest hos mænd. Der er også en lille chance for at kusiner
og fætre til børn med ukompliceret medfødt hydrocephalus kan arve denne
sygdom.

Erhvervet (tilegnet) hydrocephalus
Hydrocephalus kan også erhverves senere i livet, hvis noget forårsager en
blokering af spinalvæskens drænering. Erhvervet hydrocephalus kan udvikles
som følge af en hjernesvulst, en cyste på hjernehinden, en blødning (IVH), en
hovedlæsion eller meningitis. Men årsagen kan også være ukendt!

Jeg har gennem de sidste uger prøvet at sætte mig ind i, hvad Hydrocephalus er
for noget, men det er et stort og kompliceret område, som jeg gerne vil overlade
til fagkundskaben at håndtere, men jeg håber I kære medlemmer, ligesom jeg -
efter at have læst om Hydrocephalus, er klar til at tage godt imod vores nye
medlemmer og invitere dem ind i foreningen, og vise dem vores dejlige
fællesskab og at vi også har plads til dem i foreningen.

En stor del af disse mennesker har haft lidelsen fra fødslen, og jeg ser at der må
være en del ”hovedtropper” (unge mellem 16 og 35) blandt de nye medlemmer?
Derfor opfordre jeg jer alle til at tage godt imod disse nye medlemmer og lad
dem blive en del af os, for vores motto gælder også dem, Liv der reddes - Skal
også leves.

Af
Frank Andersen



Så er det blevet sommer, og vanen tro, sætter vi det store telt op i baghaven, og
tænder kul- og gas grill, for nu skal der grilles - vi inviterer til sommerfest og

grillparty hos Lonnie & Frank, som vi plejer, og adressen er som altid
LÆRKEVEJ 29 - 5772 KVÆRNDRUP

Vi starter klokken 15.00 og bliver ved indtil de sidste går hjem, hvilket sidste år
var langt over midnat!

Du medbringer selv dine drikkevarer, og det gode humør.
Vi spiller ”havespil” og der vil være konkurrencer med præmier til de bedste, vi
hygger og når mørket falder på, tænder vi de ”kulørte” lamper og finder på
noget spændende!

Vi griller 2-3 slags kød og selvfølgelig pølser, dertil serveres ”salat”, bagt
kartoffel og flutes! (maden bliver serveret omkring kl. 18:00)

Prisen er 125,- kroner pr. Person, børn under 14, betaler 65,- kr.!
Tilmelding senest 5. August til Lonnie på mail@hjsf-sydfyn.dk eller på
telefon 2020 4080.

Lørdag den 11. august fra 15 til ??
Du skal være medlem af Sydfyn eller Hovedtrop for at deltage.



Vi holder lukket i hele JULI MÅNED

Faaborg-Midtfyn Kommune

Alle aktiviteter foregår i Hjerneskadecentret i Hillerslev, Kirkegyden 1B i
Ringe. Med mindre andet er angivet ved arrangementet.
Tilmelding senest fredagen før aktiviteten til Lonnie på 2020 4080 -
undtaget Mandehørm hvor tilmelding foregår til Frank på 6177 6633,
senest fredagen før Mandehørm!

Mandag den 6/8 Fællesspisning og foredrag
Vi har inviteret Tilde Just Øie til at komme
og fortælle om sit liv som aneurisme-
hjerneskadet. Tilde fortæller om de kampe
og de udfordringer hun har måtte
bekæmpe… De vandringer og rejser hun
har gennemført og hvad det har gjort ved
hende - og om hvordan, hun har brugt
værktøj fra dem, som har berørt hendes liv igennem de 24 år som
aneurisme-hjerneskadet.

1. Mandag i måneden
Fællesspisning kl. 17:00 til 20:00 pris 50,00 kr.

2. Mandag i måneden
Mandehørm kl. 17:00 til 20:30
En  speciel aften med god mad, vin eller øl og rigtig mandehygge - helt

 sikkert UDEN kvinder! Menu og pris aftales fra gang til gang.

3. Mandag i måneden
 Spilleaften kl. 16:00 - 20:00

Vi spiller brætspil, kort, terninger eller noget helt andet, spiser vores
medbragte mad sammen og hygger os.
>> NYT Vi har fået Bordfodbold & Bordcurling.

4. Mandag i måneden
Tøseaften kl. 17:00 til 21:00
En pigeaften hvor vi spiser sammen, tøsefniser og hygger med
strikketøjet.



Onsdage
Vi maler på lærred kl. 9:00 til 12:00 - Holdet er fuldt optaget, du kan
komme på venteliste, kontakt Lonnie på tlf. 20204080 for at høre om der er
ledig plads!

Svendborg:
Fredagsbar:
Vi mødes på Café Citronen, Brogade 33, Svendborg, klokken 15.30 hver
den første fredag i måneden. Vi hygger os et par timer med en kop kaffe,
en øl eller en sodavand (for egen regning). Tilmeld dig med en sms til
Lonnie senest onsdagen før på 2020 4080 eller i begivenheden på Facebook
(i gruppen Hjerneskadeforeningen Fyn og Sydfyn).

kreativt værksted Kontakt Lonnie for yderligere oplysning!

Café Aroma den 7/8
Vi mødes kl. 12 på Café Aroma, Korsgade 17 i Svendborg. Vi hygger os
med lidt frokost eller blot en kop varm/koldt (for egen regning). Tilmelding
til Lonnie senest den 3/8.

Informationsmøde og foredrag den 25/9
Vi holder et åbent arrangement, hvor vi fortæller om foreningen og om
Hovedtropperne. Vi har inviteret Kim E. Andersen til at komme og fortælle
om sin historie.  Et foredrag om hvordan man kommer videre efter en
blodprop i hjernen når man kun er 45 år og har barn, ægteskab og
karriere. Og om hvordan man håndterer identitetstabet.
Det er den 25/9 kl. 18.30-20.30 og det foregår i Frivillighuset, Havnegade 3
i Medborgercafeen (i kælderen).

Foreningernes Dag den 29/9
Igen i år er vi repræsenteret på Foreningernes Dag i Svendborg. Vi er
synlige og vil gøre endnu mere for at blive synlige i Svendborg. Derfor står
vi på Ramsherred den 29/9 fra kl. 10-13 og her kan du møde nogle af os
fra bestyrelsen, få en snak og se nogle af vores produkter fra det kreative
værksted.



Langeland:
Café Efes den 20/9. Vi bruger et par timer sammen på Café Efes,
Østergade 5 i Rudkøbing, hvor vi evt. spiser frokost eller får en kop
varm/koldt at drikke (for egen regning). Vi mødes kl. 12 og tilmelding er til
Lonnie senest den 15/9.

Alternativ behandling:
Bestyrelsen arbejder på et arrangement om alternative former for
behandling. Vi tænker det bliver en lørdag eller søndag i oktober, hvor vi
inviterer lokale eller næsten lokale aktører til at komme og
fremvise/afprøve/fortælle om de alternative behandlingsformer som findes.
At give os en indsigt i den alternative verden, som enten viser eller har vist
en smule gavn for bl.a. os med en hjerneskade. Nogle af aktørerne vil
kunne prøve det på os som møder op på denne dag.
Kender du til en alternativ behandler på Langeland eller i Svendborg, så
skriv til mail@hjsf-sydfyn.dk og vi vil forsøge at få en aftale på plads til
dagen.
Mere om dette i næste nyhedsblad.

Kreativt værksted i Rudkøbing
Kontakt Lonnie for nærmere oplysninger.

ÆRØ
“Skibet”

Værestedet Skibet holder lukket frem til september
måned. Der udsendes besked til medlemmerne på
Ærø om hvornår der er åbent igen og med hvilke
aktiviteter.
Kontaktperson på Ærø er Catharina Freudendahl,
cath.dione@gmail.com, Tlf: 2384 4637.

Hovedtropperne Svendborg
Vi mødes i Medborgercafeen i Frivillighuset i Havnegade 3 i
Svendborg (kælderen) sidste tirsdag i måneden, den 28/8 og
den 25/9 klokken 17.00 – 20.30. Vi laver mad sammen og



hygger os med spil, snak og socialt samvær. Ingen tilmelding. Mød op
præcis klokken 17.00, hvis du ønsker at deltage i spisningen.

Cafe og hygge for alle – også sammen med Hovedtropperne den sidste
tirsdag i måneden fra kl. 19.00 – 21.00. Vi hygger os over en kop kaffe/te,
spiller et spil eller får gang i en diskussion.

Hovedtropperne Odense
Vi mødes på torsdage i lige uger i vores lokaler på Lille Glasvej
Plejecenter kl. 17:30 til 20:30 (indgang fra Kanslergade 8). Vi
spiser sammen,  hygger os og har socialt samvær!

Ankommer du til Odense Banegård, kan du tage Bus linje 21, 22, 23 eller
29 og stå af ved TV2 på Rugaardsvej, så er der 250 meter gang til vores
lokale!

Kenneth Kinastowski
Den 28/6 kl. 16:30 til 18:00 kommer Kenneth og fortæller om
”Hjernetræthed”, herefter spiser vi aftensmad (Frank er kok).

Vi holder ferie i JULI måned, og er klar igen til august, hvor Lonnie og Frank
holder skansen indtil Urk’erne (Ungdommens Røde Kors) er tilbage igen,
hvilket sker fra den 6/9.

Tilmelding til Lonnie på tlf: 2020 4080 og fra september til Anne fra URK,
på tlf 4640 1607 eller mail hovedtropperne.odense@gmail.com senest
tirsdagen før!

Vi ”åbner” den 9/8 med ”Vis os din hobby” (Frank er kok.)
23/8 Spilleaften (Frank er kok.)

6/9 Quiz aften ved URK.

20/9 Filmaften URK.

4/10 Informationsmøde med foredrag.



Egeskov Marked den 14.-16. september

Hjerneskadeforeningen er igen i år med på
Egeskov Marked med en stand. Vi uddeler
brochurer og vil meget gerne snakke med de
besøgende – måske kan vi råde og vejlede
eller vi på denne måde kan skaffe os nye
medlemmer. Samtidig viser vi – og sælger
ud af de produkter, som er fremstillet på vores kreative værksteder i
Rudkøbing, Svendborg og Hillerslev.
Håber du kigger forbi – vi står på stand 404 i blåt område. Fredag fra kl. 14-18,
lørdag og søndag kl. 10-18.

Brainstorm -
Hjerneskadeforeningens årlige sejlads
for mennesker med hjerneskade. I år
sejler de 3 sejlbåde i øhavet mellem Als
og Sydfyn og når de lægger til i
Marstal, Faaborg, Svendborg og
Lundeborg vil vi aflægge dem et besøg.
Vi medbringer kaffe og kage. Følg med
på FB: Hjerneskadeforeningen Fyn og

Sydfyn/begivenheder eller på vores kalender på hjemmesiden. (Hjsf-sydfyn.dk)
Der skriver vi hvornår de er hvor.



Der er oprettet en café-gruppe
under navnet: ”De ramtes café”. Et par medlemmer

har taget initiativet til at kunne mødes og hygge
sig sammen under trygge rammer.
Som hjerneskadet kan det være svært at finde

venner og/eller en kæreste. Man har ikke altid
lige lyst og overskud til at gå ud og møde andre –
for man bliver ofte misforstået eller føler sig
”anderledes”.

I denne café-gruppe kan du komme og møde andre
ligesindede. I denne gruppe er vi ”os selv” for ledsagere og pårørende skal
blive hjemme. Der bliver snakket, grint og grædt m.m. Vi går på café-
besøg, og på et senere tidspunkt kan vi evt. gå i biografen eller gå ud og
spise sammen. Alt det vi måske gjorde FØR vores hjerneskade.

Vores 1. café-møde blev afholdt i Hillerslev i juni måned og der aftalte vi at
mødes én gang om måneden. Næste gang er lørdag den 25/8 og det bliver
i Faaborg. Vi mødes kl. 15-17.30, men hvor vi skal være ved vi ikke i
skrivende stund.
I september måned mødes vi den 15/9 kl. 15-17.30 og det bliver i
Svendborg.
Hvor vi mødes bliver slået op som begivenhed på fb-gruppens side:
Hjerneskadeforeningen Fyn og Sydfyn og du kan også læse det på
foreningens hjemmeside.
Kontaktperson til ”De ramtes café” er Dorthe Svendsen – se oplysninger på
bestyrelseslisten på bagsiden.

Har du noget bestyrelsen
skal/kan tage sig af – nye udflugter,
aktiviteter eller andet
bestyrelsesrelateret, så kan du
maile til: mail@hjsf-sydfyn.dk.
Vores næste bestyrelsesmøde er
onsdag den 29/8.



Ikke alt bliver ved med at være som det var!
Om ture og udflugter

Vi har i foreningen tidligere kunne søge penge fra de forskellige kommuner en
eller to gange om året, og den praksis bliver nok ved med at findes!
Men - der er et STORT men, for før i tiden var det om foråret vi kunne søge
midler til vores aktiviteter og ture. Den praksis er nu lavet om, så ansøgnings-
fristen nu ligger om efteråret! OK tænker du, hvad betyder det? Det skal jeg
fortælle dig!
På vores generalforsamlinger har vi tidligere spurgt jer medlemmer om hvad I
gerne vil opleve i det kommende år, og forslagne har altid været mange og
gode, om end ikke alle lige praktiske, så har det dog givet os i bestyrelsen noget
at arbejde med! Vi har så søgt midler i de forskellige kommuner om foråret til
disse ture! Den praksis er nu slut, nu skal vi søge om efteråret, til det
efterfølgende år, så når du på generalforsamlingen i januar 2019 fortæller at du
gerne vil have, vi arrangerer en udflugt til Blåvand i et sommerhus sammen
med 20 andre, ja så er det ikke muligt at søge midler til turen før efteråret 2019,
og turen kan så først gennemføres i 2020. Vi skal med andre ord tænke 1½ år
frem i tiden, når vi spørger om hvad I som medlemmer gerne vil!

Derfor, når kommunerne laver spillereglerne om, ja så gør vi det også, hvilket
betyder at du nu kan/skal fortælle os, hvad du gerne vil opleve næste år, så send
en mail til frank@hjsf-sydfyn.dk eller ring til Frank på 6177 6633 og vi vil så
i lighed med tidligere søge midler til det, i den kommunale sektor!

Bestyrelsen

Forældre-café i Hjerneskadecenteret
Er du forældre til en hjerneskaderamt og/eller
generaliseret angst, og har du lyst til at dele dine
erfaringer, dine tanker, eller give råd og vejledning til
andre i samme situation – eller vil du vide mere om,
hvordan andre tackler hverdagen som forældre til en ung
med den/de diagnoser, så har vi café-aften én gang om

måneden.
Det er altid den 3. tirsdag i måneden og det er fra kl. 19-21.
Vi hygger os et par timer med kaffe/te.
Ingen tilmelding - man møder bare op på adressen Hjerneskadecenteret,
Kirkegyden 1 B, Hillerslev, 5750 Ringe.
Har du brug for oplysninger kan du kontakte Charlotte Kristiansen på tlf.
21692021 - mail: charlottekristiansen@gmail.com eller Lonnie Braagaard på
tlf. 20204080 – mail: mail@hjsf-sydfyn.dk
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Da vi var i Givskud Zoo
15 personer fordelt i to minibusser skulle på udflugt til Givskud Zoo!
12 blev samlet op i Odense og de sidste 3 i Middelfart! Og selv om Frank som
kørte den ene minibus lige glippede afkørslen til Middelfart, og måtte en tur
frem og tilbage over Lillebæltsbroen, så kom vi alle godt afsted. Humøret var
højt og solen skinnede, selvom tvillingerne fra Middelfart lovede regnvejr, og
vistnok (igen) havde danset regndans, og derved fået en aftale med ”lille sorte
sky”, så var der intet der kunne stoppe os!

Vi ankom planmæssigt til Givskud Zoo og
kørte ind i parken,
og første stop var
(selvfølgelig)
toiletbygningen!
Parken er delt op i 5
områder, hvor man
kan gå eller køre

rundt. P1 hvor vi holdt bød på elefanter, kameler,
papegøjer, kæmpe-odder, og mange andre forskellige
dyrearter. Nogle af os var så heldige at se kæmpe-
odderne blive fodret, og der skal man ikke lægge

fingre til. Et mere hysterisk og glubsk rovdyr
skal man vist lede længe efter. Kæmpe Odderne
er nogle rovdyr af format, og på skiltet stod der
at de i naturen er kendt for at spise fisk, men
går ikke af vejen for en Anaconda eller en
mindre krokodille, som så havner på
menukortet. - Velbekommen!

Et besøg i ICE AGE tiden viste de uddøde Mamutter og andre dyr der har levet
for 10.000 år siden, og det var ikke mindre end betagende at se hvor livagtige

Anja & Carina besøger kamelerne
PS det er vist Anja & Carina forrest

Elefanterne i Givskud Zoo



de store dyr så ud, Både Manfred
(mamutten) og Diego (sabeltigeren) fra
filmen ”IceAge” var der, men Sid det lille
dovendyr kunne jeg ikke finde!
Vi samledes i busserne og kørte videre
gennem parken,  her så vi blandt andet
Bizon okser, hvilket vi ikke fik set på
Bornholm, da vi var der, så her er et
billede af Bizon okser, taget i Givskud Zoo! Her var der også giraffer og

antiloper, og et væld af andre dyr. Struds, Emu og
lamaer - ja jeg kunne blive ved med at remse op,
og vi fik da ej heller set alt det som parken byder
på. MEN ind i løveburet det skulle vi, og Frank
låste promte bussens
døre. Det var så småt
begyndt at regne lidt, og
om det var det der var
skylden eller om det var

noget andet ved vi ikke, men der var kun en løve, der
lå og så ”misfornøjet” ud. - Det viste sig senere at de
andre løver var lukket inden i en anden indhegning, (nok derfor den enlige
løvinde ikke gad  lade sig fotografere), hvor vi kunne beskue dem gennem
nogle store glasruder!
Det er trak nu, var Dinosaurus indhegningen, og det var som at
besøge  Jurassic Park. - Et skridt mange millioner år tilbage i
tiden, hvor mennesket ikke var her, og de store rovdyr
herskede på jorden. Heldigvis var de ”bare” af plastik, og deres

knurren kom fra en
lille højtaler, men de
kunne nu alligevel
godt virke skræm-
mende. Det var en
lang rejse tilbage i
tiden til Juratiden
(ca 200 mill. år siden) og kridttiden (ca 145

mill. år siden). Et flot syn, som jeg sent vil glemme.
Turen tilbage til Odense foregik for det meste i regnvejr,
men vi nåede tilbage til aftalt tid og en dag med mange
oplevelser tog sin ende. Tak til alle der deltog!

Af Frank Andersen

(Bizon okser)





E-mail : mail@hjsf-sydfyn.dk

Er du hjerneskadet eller pårørende til
en – og har du spørgsmål eller behov
for råd og vejledning, er du
velkommen til at kontakte Lonnie.
Telefontid mandag - fredag 10-12

Nyhedsbladet udsendes 4 gange om
året. Næste gang er ultimo september
2018.
Deadline til bladet er 1. sep. 2018

Ønsker du indlæg i Nyhedsbladet,
send det til:
mail@hjsf-sydfyn.dk

Foreningens hjemmeside:
www.hjerneskadet.dk

Hjemmesiden for Lokalafd. Sydfyn:
www.hjsf-sydfyn.dk

Mød os på Facebook.com på:
Hjerneskadeforeningen Fyn & Sydfyn

Bestyrelsen
Formand:
Lonnie Braagaard
Lærkevej 29
5772 Kværndrup
Tlf. 20 20 40 80
e-mail: mail@hjsf-sydfyn.dk

Næstformand:
Frank Andersen
Lærkevej 29
5772 Kværndrup
Tlf. 61 77 66 33
e-mail: frank@ba2.dk

Sekretær:
Catharina Freudendahl
Vestergade 47a
5970 Ærøskøbing
Tlf. 74 63 27 79
e-mail: cath.dione@gmail.com

Kasserer:
Carsten Schmidt Simonsen
Skovvej 6
5750 Espe /Ringe
Tlf. 30 22 69 54
E-mail: zims.uk@gmail.com

Bestyrelsesmedlemmer:

Tina Ryborg Nikander
e-mail:ryborgnikander@gmail.com

Kim Priskorn (tur/festudvalg)
e-mail: kimpriskorn1963@hotmail.com

Dorthe K. Kristensen
e-mail:kristensendkk@gmail.com

Dorthe Svendsen (tur/festudvalg)
e-mail:dorthe.svendsen@hotmail.com

Karin Andersen(turudvalg)
e-mail:karinandersen1967@gmail.com

Christian B. Madsen (Kontakt HT)
e-mail:c30b84@hotmail.com

Suppleanter

Janne Skalkam (tur/festudvalg)
Søren Larsen

Hjernespin
Jesper Skrædderdal

Reklame i bladet, koster kun:

1    A5 side i farver 400,- kr. pr gang
½   A5 side i farver 300,- kr. pr gang
¼   A5 side i farver 200,- kr. pr gang

Bestil 4 indrykninger og betal for 3!
Annoncen kan ændres fra blad til blad

uden beregning.

mailto:mail@hjsf-sydfyn.dk

