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Blad�d og Corona�d!

Det er nok den sværeste �d vi skal igennem som person og forening. Intet er
som normalt, og intet bliver igen som det var engang.
Det er dybt frustrerende at sidde på kontoret og se dagene gå en e�er en, og
intet kan foretage sig for jer medlemmer. Når vi så endelig ser lidt »lys« for
enden af tunnelen, bliver vores håb straks slukket, af nye restrik�oner fra
regeringen!
MEN MEN MEN - det skal nu ikke helt berøve os muligheden for at mødes med
foreningens medlemmer, og det kan vi jo klare, fordi vi kan tage ud i naturen på
Sheltertur og på Trente Mølle! Fællesspisningen genoptager vi også, samt vores
julefrokost holdes. Læs mere inde i bladet.
Der er strikkea�en hver �rsdag på Guldhøj og Mandehørm vil vi også
genoptage! Vi starter langsomt op, for vores mulighed for at være i Hillerslev er
ikke �l stede for nuværende, derfor vil der være forskellige adresser på de
enkelte arrangement. BEMÆRK at lokaliteten kan ski�e fra gang �l gang,
grundet Coronasitua�onen.



Nyt fra formanden!

Corona, corona, corona – ja, den har godt nok ændret meget, både for dig og
mig, men sandelig også for foreningslivet. Vi har må�e aflyse stort set alle
indendørs ak�viteter i alle 4 kommuner. Og det gør ondt på mig, for jeg ved,
at rig�g mange sidder hjemme, føler sig ensomme, nu hvor der hverken er
mødeak�viteter eller for de af jer, som er i et eller andet �lbud fra
Kommunen. Alt lader vente på sig!!!

Der har ikke været sendt Nyhedsblad ud, men et par nyhedsbreve er det
blevet �l. Der har været meget lidt at skrive om, med de kommunale
restrik�oner har vi valgt fortsat at holde lukket på vores væresteder.

Men heldigvis kan vi være udendørs og det har vi beny�et os af i flere
�lfælde. Vi har været i Pipstorn skoven en e�ermiddag, hvor der blev tegnet,
gået tur eller blot siddet og talt sammen i hyggeligt samvær.

Vi har a�oldt flere shelter ture i det fynske. Det er skønt at kunne mærke
naturen tæt på – både i godt og mindre godt vejr, det er påklædningen, som
er afgørende her. Men fælles er, at vi hygger os og er ude i naturen.

Sommerfesten i vores baghave, var lidt af en udfordring. Vi skulle begrænse os
og �lberedning af maden blev por�ons anre�et. Men vi havde en dejlig dag
og skønt at se jer igen.

Fremadre�et er det stadig usikkert, hvornår og hvordan vi kommer videre på
værestederne, men et forsig�gt gæt – så håber jeg vi starter på en frisk i det
nye år. Ind�l da bliver det �l mindre ak�viteter ude som inde. Vi fik ikke
a�oldt hjerneugen i marts måned. Det gør vi nu. Vi havde f.eks. en skøn
naturoplevelse ved Trente Mølle i selskab med Emil, Benny og Nikolaj, som
guidede os gennem skoven, fyldte ny energi i vores kroppe og sjæle og
slu�ede af med et godt varmt mål�d mad over bål. Vi var nogle som havde
taget ophold på Trente Mølle fra fredag – søndag og der er al�d så super
dejligt på Trente Mølle. Fortsættes på side 14



Sheltertur
En lille og hårdfør
gruppe drog på tur til
Drejø, for at tilbringe
natten i de på øen
opstillede Shelters.
Vejret var fra sin helt
gode side, og sejlturen
på 5 kvarters tid gik

rigtigt godt, og uden søsyge.
Vel ankomme til Drejø, kørte Kirsten, vores naturvejleder, de
tunge ting til shelterne, mens vi andre travede roligt langs
vandkanten til vores opholdssted.
Vi lurede lige en gang, da vi så de opstillede shelters, for et af
dem, var godt nok meget lille, kun til to personer, mens de
andre var lidt større - til 3 personer.
Da vi var flere end der var
shelters til, tilbragte Jørn
natten i hængekøjen, mens
Kirsten tog til takke med sit
medbragte pop-up telt.
Aftensmaden blev tilberedt
over bål, og mens vi spiste
gjorde gløderne sit til at
forøge hyggen. Kirsten
havde dog »glemt« snobrødet, hvilket blev bemærket flere
gange, men ellers var det en dejlig aften.
Jeg vil gerne kunne skrive at natten var ligeså, men ærligt -
som aftenen skred frem kunne vi høre det rumle i det fjerne og
pludselig kunne vi se himlen flænget af det ene lyn efter det
andet. Vi stod på dæmningen og så himlen blive oplyst over
Ærø, og vi var glade for, at vinden ikke var i retning mod os!
Noget man åbenbart have »glemt« at fortælle uvejret, for det
kom nærmere og nærmere som tiden gik, og pludselig var det
over os!
Et forrygende uvejr, hvor lynene hamrede ned så hurtigt efter
hinanden at jeg talte 85 lyn på 2 minutter, og alt blev stort set
overdøvet af de mange brag fra lynene - og så kom regnen i
skybruds byger, - vi tog flugten fra diget til vores shelters!
Regnen trommede på shertertaget så vi næsten ikke kunne
tale sammen. Mine tanker gik til Jørn som sov i hængekøjen,
bare han ikke druknede i alt det vand, men dagen efter var han
nu godt tilfreds med sit valg, dog lettere misfornøjet over at
han flere gange skulle ud af køjen for at tisse, men han var nu
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ikke den eneste der havde haft den trang. Christian fortalte også om de
natlige oplevelser med at skulle ud i uvejret.

Dagen efter var vejret klaret op, og
morgenmaden - tilberedt over bål, blev
indtaget med stor appetit, og så var
det tid til at pakke sammen og få
ryddet op, man efterlader nemlig en
shelter i pæn og rydelig stand.
Vi var alle en stor oplevelse rigere, da

vi forlod shelterne på Drejø for at tage færgen retur til det Fynske land!
STOR tak til dem der deltog, og til dem der ikke var med. I gik glip af en
forrygende oplevelse!

Af Frank Andersen

JULE-
FROKOST

28. November. Kl. 13.00-19.00

JA den er altså på vej, julen og dermed også vores julefrokost, som vi pt.
påtænker at afholde, Corona eller ej! Vi tager »bare« vores forbehold, og
afstanden overholder vi (næsten). Der plejer altid at være rift om pladserne og
grundet Corona kan vi max tilbyde 30 med til vores julefrokost, hvis ikke
Mette altså, sætter et lavere forsamlingsantal inden da??
Så det er efter »først til mølle princippet«.Tilmeld dig allerede nu,

Vi afholder julefrokost i foreningshuset GULDHØJ, Floravej 11, Ringe, den
28. november fra kl. 13:00 til ca. 19:00 - HUSK tilmelding til Lonnie på tlf:
2020 4080 senest 10. november. Prisen er som altid 125,00 kroner/ pr. person
og husk at medbringe en gave til max 20,00 kroner...
I prisen er indeholdt 2 genstande (f.eks. 1 snaps og 1 øl/vand).
Der er adgang for rollator- og kørestolsbrugere.
Betaling ved tilmelding på mobilepay: 2020 4080.



Lidt »Strøtanker« fra os på kontoret!

Covid19, Corona Virus eller hvad vi nu kalder denne lille djævel, der har
trængt sig ind på vores hverdag, og forandret ikke kun os, men hele
verden og den måde, hvorpå vi lever og geberder os på!

Livet er forandret og det er vores tiltag i foreningen også. Vi ville så
gerne tilbage til Hillerslev, til Espe og til de normale tider, hvor vi kunne
mødes og hygge og som vi plejede at gøre. Men det er fortid og hvad
fremtiden bringer er ikke vist endnu, men I skal vide, at vi konstant
tænker på Jer, og at vi hele tiden prøver om vi kan omgå reglerne og
være kreative så vi trods denne Corona tid, kan ses på en eller anden
måde! Med de nye oplysninger om at Coronavirussen kan leve i mere
end 28 dage, er der ingen mulighed for at komme til Hillerslev eller
Espe, da rengøringen efter os, vil være alt for omfattende til at vi selv
kan klare det, og skal jeg være ærlig, og det tjene mig jo bedst, så
orker hverken Lonnie eller jeg, at bruge flere timer på rengøring efter vi
har afholdt et arrangement!
Men når det er skrevet, så er vi jo igang med at genstarte vores
fællesspisninger og Mandehørm, vi tager på Shelterture og ud i naturen,
der er flere tiltag i støbeskeen.

Noget nyt er et ønske fra flere medlemmer om en tur til Spanien igen,
men denne gang skal vi køre til Fuengirola (Sydspanien).
Turen er lige nu planlagt til 2025 og vil tage 3 uger, med 12 dage i
Spanien, og et smut til Interlaken i Sweitz på vejen hjem! Mere om
denne spændende tur, i de kommende numre af dette blad.

Og som I sikkert læste på de forgående sider, er næste års ferie
planlagt til Bornholm. Ved godt at vi har haft to placeringer i spil, men
Nordjylland er lukket for i år, og derfor kan jeg ikke få bekræftet den
pris vi har aftalt, og derfor tør jeg ikke satse på at prisen holder. Men
Bornholm er da også super dejlig, og hytterne på Sannes
Familiecamping er et klart step op, i forhold til det vi har prøvet
tidligere!

Jeg vil gerne slå et lille slag for at vi trods Corona ER på kontoret
mandag, tirsdag og torsdag kl. fra 9-12, og at I er velkomne til at kigge
ind. Der er kaffe på kanden, eller kan komme det hurtigt, og vi har altid
plads - og tid, til en sludder med vores medlemmer.

Frank Andersen



En tur på VejleFjord Kurcenter var nok lige det 14 medlemmer af
Hjerneskadeforeningen trængte til! 2 dage i hyggeligt samværd, og med god mad,
og en tur i de “Termiske Bade” var godt for krop og sjæl.
Sydfyn havde i samarbejde med Vestsjælland arrangeret denne tur, som var i stedet
for den ellers planlagte tur til OSLO. Turen som måtte aflyses grundet Covid19.

Vejle Fjord Kurcenter bød på nogle helt unikke oplevelser, for slet ikke at nævne
udsigten over Vejle Fjord. Efter ankomst og indlogering var der lige et par timer til
at tage en slapper i, inden vi kl. 18.00 skulle mødes i restauranten for at indtage
vores aftensmad. Efter aftensmmaden var der dækket op til os, med kaffe og
chokolade i et tilstødende lokale, hvor vi kunne hygge indtil “Corona
nedlukningen” satte punktum for festen kl. 22!
Dagen efter og efter morgenmaden, kørte vi en tur til Vejle for at besøge Økolariet,
noget som flere af vores deltagere ikke anede var til. Det blev en oplevelse af de
store for flere.

er et center for bæredygtighed, og blev til da Vejle Kommune
besluttede at bygge et center, hvor alle borgere ganske gratis kunne komme ind og
få ny viden om, hvordan de kunne bidrage til klodens bæredygtighed.
Her kunne man virkeligt se og få fornemmelsen af, hvordan vores affald bliver
håndteret, gå en tur på havbunden og opleve dyrelivet, eller snare manglen på
samme, for havbunder er snart øde og forladt, og fyldt med affald. Specielt de store
mængder af plastik blev ret tydeligt for os alle, da vi ved selvsyn kunne se hvad der
flyder rundt i verdenshavene.
Vores lidt mere “private” - det der afleveres i toiletkummen, kunne vi også opleve,
via en tur i en virtuel rutchebane der startede i Wc kummen og sluttede på
rensningsanlægget. Turen gik gennem faldstammen, ud i kloarken, hvor vi mødte



andet affald, lige fra brugte bind, over en Guldfisk (død)
til rotter og en flydende lort. Turen var en stor oplevelse,
og flere fik et helt nyt syn på, hvordan
vi kommer af med vores mest naturlige
affald.

Vel tilbage på VejleFjord, skiltes
flokken for en kort og mens nogle gik
en tur, besøgte andre de Termiske Bade,
som er små og mellemstore
vandbassiner, med forskellig
temperatur, lige fra det iskolde på kun 8 grader, til
ILDbassin med 42 grader varmt vand. Vi foretrak dog det

lidt mere tempererede på dejlige 32 grader. De forskellige saunaer og Tyrkiske bade
blev nok også en anelse for varmt for flere, mens Champagnebadet og Lydbadet
også blev prøvet. Et “hit” var de store Mammutbrusere, hvor vandet i lårtykke

stråler masserede de ømme muskler i nakke og
ryg!

Det varme saltbad, som virkelig var salt, rensede
huden så grundigt, at man følte sig som nyfødt!
Bagefter kunne man nyde Aromaterapi i 80
graders varm damp, eller tage en dukkert i det

opvarmede udendørs bassin.
En oplevelse for livet, og helt sikkert værd at
gentage...

På vejen hjem, skulle vi lige forbi Jellinge Stenen, og
stedet hvor Danmark blev dannet for 1000 år siden.

De store Runesten var en
betagende syn, og vi var så heldige at en skoleklasse var på
besøg med en vejleder fra museet, så vi fik en historiefortælling
med på vejen. Den ene af de to kæmpe gravhøje skulle også
bestiges, og selv Kim kom op, med god hjælp fra Christian.

et af de nye vartegn for Vejle, nemlig
Fjordenhus som er Vejles nye ikoniske
bygning på havnen.
Her oplever du fantastiske kunstværker i
stueetagen, se den fascinerende historie om
design- og byggeprocessen.

Af Frank Andersen

Foto: Britta Andersen



Oktober November December Januar 2021 Februar 2021 Marts 2021
1 Biograftur Ringe
2 Gågruppe Ringe /Fællesspisning

3 Dans Faaborg
4 Gågruppe Ringe
5 Dans Faaborg
6
7 Gågruppe / Mandehørm

8 Dans Faaborg
9 Gågruppe Ringe / Mandehørm

10 Dans Faaborg
11 Gågruppe Ringe / Mandehørm

12 Dans Faaborg / Foredrag med Boa

13
14 Gågruppe Ringe HJERNEUGE
15 Dans Faaborg
16 Gågruppe Ringe
17
18 Gågruppe Svendborg Gågruppe Ringe
19 Gågruppe Ringe Dans Faaborg
20
21
22 Dans Faaborg
23 Gågruppe Ringe
24 Randers Regnskov
25 Gågruppe Ringe
26 Gågruppe Ringe Dans Faaborg
27
28 Julefrokost
29 Dans Faaborg
30 Gågruppe Ringe
31 Byvandring i

Rudkøbing Generalforsamling

Juleferie
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Tirsdag den 1. december kl. 19.30
i Ringe Bio, Østergade 5.
Vi mødes kl. 19.15 og sammen ser vi den danske
dramafilm med bl.a. Trine Dyrholm.

Året er 1918. Første verdenskrig hærger ude i Europa, og
Tyskland er tvunget �l at indkalde alle raske mænd og
unge drenge �l krigstjeneste. Heller ikke de dansksindede
sønderjyder får lov at gå fri. Hjemme hos Erna i

Bramstrup vækker det stor bekymring, da hendes godtroende søn, Kalle, bliver
indkaldt �l den tyske krigsmaskine. Trods Ernas forsøg på at få sønnen kasseret,
indser hun snart, at hvis Kalle skal reddes fra den sikre død i sky�egraven, må
hun selv følge med. Forklædt som ’menig Julius Rasmussen’ drager Erna i krig…

Tilmelding og betaling kr. 75 pr. person senest den 1/11. �l Lonnie på
mobilpay 20204080.

Filmen varer 1 �me og 40 min.

I Svendborg den 12. november kl. 19 inviterer vi �l et foredrag
med �tlen: ”Når man tror livet er grønnere hos naboen – og
værdien i at mødes med liges�llede…”. Boa er psykoterapeut
og har arbejdet med mennesker de sidste 30 år. Boa har sin
egen praksis i Odense, hvor hun arbejder med terapi samtaler

og med mindfulness. Boa har i en årrække været tovholder på vores
selvhjælpsgrupper for både ramte og deres pårørende her i Lokalafdelingen.
Boa inviterer �l en snak om gevinsten ved at kunne møde sin egen angst, sorg
og fortvivlelse over at livet forandres. Vi snakker også om dét at turde sige
farvel �l det som var en gang og turde forandre sine drømme. Her fødes nyt
håb. Når man stopper kampen mod det, som ikke lader sig ændre, så skabes
der overskud �l at byde nye muligheder velkommen.

Det er torsdag den 12. november kl. 19-21 i Frivillighuset, Havnegade 3 i
Svendborg.
Tilmelding senest den 8/11 �l Lonnie på tlf. nr. 2020 4080
eller på mail: mail@hjsf-sydfyn.dk



Byvandring i Rudkøbing: Lørdag den 31. oktober
kl. 10 mødes vi på Torvet ved Turistkontoret. Her
vil Ulla Kris�ansen bruge ca. 1½ �me på at guide os
rundt i Rudkøbing. Ulla vil fortælle om H.C. Ørsted
som har 200-års jubilæum for opdagelsen af
elektromagne�smen, om familien Ørsted som
kommer fra Rudkøbing, om Bymøllen som også har

200-års jubilæum og mange flere spændende fortællinger følger. Kom og nyd
det skønne e�erårsvejr, alt imens vi går rundt i hovedbyen på Langeland.
Alle er velkommen og turen er �lgængelig for alle.
E�erfølgende serveres der kaffe/te og hjernekager i Frivilligcenteret inden vi
går hjem.
Medlemmer af Hjerneskadeforeningen Sydfyn deltager gra�s – ikke
medlemmer betaler kr. 25 pr. person.

Tilmelding senest den 25/10 �l Lonnie på tlf. nr. 2020 4080
eller på mail: mail@hjsf-sydfyn.dk

NYT NYT NYT fra vores direktør:

Det er så sundt at gå - og være sammen - vi kalder det ‘Walk & Talk’
Hjerneskadeforeningen har modtaget midler fra Folke�nget, i forbindelse med
Corona-krisen. Og vi har valgt at bruge nogle af midlerne på at få ak�veret flere af
vores medlemmer i lokalafdelingerne med ‘Walk & Talk’ ak�viteter.
En ‘Walk & Talk’ er et gåfællesskab, hvor medlemmerne tager fat i hinanden og går
ture - i byen, på landet, ved kæret, i skoven eller ved vandet. Man bestemmer selv
hvor man vil gå, hvornår man vil gå og hvordan man går. At være socialt isoleret er
ikke godt og en gåtur kan være starten på mere livskvalitet - det er sundt og det
giver o�e lyst �l mere.
Ser er plads �l alle, uanset handicap, kørestol, stok eller gangsta�v er ingen hindring.
Formålet er at komme ud og gå og få snakket med hinanden. Distancen afpasses
med hvad deltagerne har lyst �l.
Og husk, der er ikke noget der hedder dårligt vejr, kun dårlig beklædning.
Hvis vi oploader billeder fra vores gåture kan vi ”tjene” penge �l vores lokalafdeling.
Billeder kan sendes �l Lonnie, som så vil oploade dem det rig�ge sted.

Vi er i fuld gang med at opre�e mindre gå grupper her på Sydfyn. Tanken er i disse
corona�der at vi som alterna�v kan samles �l en gåtur og få snakket sammen.



Bornholm eller
Vesterhavet

Svendborg: Der er opre�et en gruppe som starter søndag den 18. oktober kl. 10.30
ved Chris�ansmindevej p-pladsen. Kontaktperson er Marianne Mondrup tlf.nr. 6071
3385. Ny mødedato a�ales fra gang �l gang.

Ringe: Her planlægges 2 gå grupper – en med lang rute og en med kortere rute.

Den korte rute: Her mødes vi hver mandag kl. 8.45 – første gang er den 19. oktober
ved Søgårdsvej 25. Vi går en tur rundt om Ringe Sø og slu�er af med en kop kaffe (kr. 5
pr. krus) på Café Guldhøj. Kontaktperson er Lonnie Braagaard tlf.nr. 2020 4080.

Den lange rute: Dato og �d er endnu ikke på plads – kommer senere.

Faaborg: Her arbejder vi også på at kunne opre�e 2 grupper – en kort og en lang.

Langeland: Her håber vi også på at få en gå gruppe opre�et.

Følg med på vores face-book side Hjerneskadeforeningen Fyn og Sydfyn – her
opdaterer vi løbende!!

Kampagnen løber foreløbigt resten af året.



Rejsefeberen er over os, men det er den også for resten af den danske
befolkning, som allerede nu er i fuld gang med at booke alt lige fra
campingpladser til hotelværelser.

Derfor er der også sket det, at vi allerede nu er for sent ude til næstes
års ferie, og Tversted er lukket for reservation!

Derfor står vi i den situation at enten aflyser vi ferien til næste år, eller
også går turen til Bornholm.

For et par uger siden smuttede Lonnie og jeg en tur til Bornholm for at
se nærmere på Sannes Familiecamping, og specielt de hytter, som vi
gerne vil leje til foreningen.

OG NU HASTER DET for en gangs skyld med at tage beslutningen!
Du skal forhåndstilmelde dig nu så vi kan nå at reservere
hytter inden det hele bliver udsolgt!!

Da vi rykker en tak op i hyttekvalitet og standard, bliver det også lidt
dyrere at komme med, men igen har vi fået forhandlet os til nogle
rigtigt gode priser.

ligger lidt udenfor Gudhjem på
Bornholm, og er en dejlig familiecampingplads med et mindre vandland
og nogle rigtig dejlige hytter med plads til 3-4 personer. Der er plads til
kørestol og rollatorbrugere og der forefindes badestol til handikappede i
flere af hytterne.

Der er et dejligt stort fælleskøkken, hvor vi kan lave mad og også spise
der. Vi har også fået en plads til teltet som selvfølgelig skal med!

Fra at være en lille ydmyg campingplads klassificeret af Campingrådet
med 1 stjerne har pladsen udviklet sig til at være Bornholms højest
klassificerede campingplads – 5 stjernet. Alle hytterne har en fantastisk
udsigt, og stor terrasse med bord og stole, dog ligger campingpladsen i
ret bakket terræn, hvilket kan blive en udfordring for kørestols- og
rollatorbrugerne!



Prisen vi har fået forhandlet os frem til er rimelig, dog skal der seperat
betales for El forbruget, som kan blive ret væsenligt, da der er SPAbad i
nogle af hytterne (man kan selvfølgelig bare lade være med at benytte
det).
Prisen er 1.000,-/uge pr. person ved 4 i en hytte - 1.400,-/uge pr.
person ved 3 i en hytte og 2.000,-/uge pr. person ved 2 i en hytte -
dertil kommer afregning for EL med 4,- kr pr. kilowatt.
Der vil i lighed med vores ophold på Svaleredens Camping blive
oprettet »madhold« som står for bespisningen - opvask og oprydning
en dag (hvis vi er nok)! Forplejning afregnes med 400,- kr.

Vil du med til Bornholm? Så er det nu du skal tilmelde dig hos
Lonnie på tlf: 2020 4080 - og senest 1/11-2020

VIGTIGT *** VIGTIGT *** VIGTIGT *** VIGTIGT *** VIGTIGT

Prisen er UDEN transport til Bornholm, men vi forventer at kunne skaffe
en god pris der også, når vi ved hvor mange biler vi skal afsted. Vi
forventer at kunne leje en eller flere minibusser, når vi ved hvor mange
vi skal afsted, så dem der ikke kan/vil køre i egen bil også får mulighed
for transport (mod betaling)!

Fortsat fra side 2

Vi a�older en byvandring i Rudkøbing og et foredrag i Svendborg – også
forsinket hjerneuge, men bedre sent end slet ikke.

Vi har opre�e gågrupper – Walk & Talk – både i Svendborg, Faaborg og Ringe
og jeg håber flere kommer rundt omkring i vores områder. Her kan vi både få
frisk lu�, mo�on og ikke mindst få os en hyggesnak på vejen. Følg med på
Face-book/Hjerneskadeforeningen Fyn og Sydfyn/begivenheder, hvor og
hvornår vi går.
Vi har en bustur �l Randers Regnskov og vores årlige julefrokost som i år
bliver a�oldt i Foreningshuset Guldhøj i Ringe – der er fortsat restrik�oner,
som skal overholdes – og det gør vi selvfølgelig.

Jeg håber vi alle kommer godt ud af denne Corona-krise og jeg glæder mig �l
vi er på den anden side og kører på fuld fart frem med alle vores ak�viteter,
som hid�l. Men ind�l da – pas godt på jer selv og hinanden.





Formand
Lonnie Braagaard
Tlf: 2020 4080

mail@hjsf-sydfyn.dk

Kasserer
Marianne Mondrup
mollyfyn@hotmail.dk

Bestyrelsen
Langeland

Tina Ryborg Nikander
ryborgnikander@gmail.

com

Bestyrelsen
Ærø

Janne Skalkam

Næstformand
Carsten K. Simonsen

Tlf: 3022 6954
Carsten@hjsf-sydfyn.dk

Bestyrelsen
Kim Priskorn

kimpriskorn1963@hotm
ail.com

Bestyrelsen
Dorthe Rasmussen
dora19@live.dk

Sekretær
Frank Andersen
Tlf: 6177 6633

frank@hjsf-sydfyn.dk

Bestyrelsen
Christian B. Madsen

c30b84@hotmail.com

Bestyrelsen
Ærø

Catharina Freudendahl
cath.dione@gmail.com

1. Suppleant
Jørgen Hansen

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 kl. 10 -12

Nyhedsbladet udsendes 4 gange om
året. Næste blad udkommer medio
december.

Deadline til bladet er 1. december
2020

Ønsker du indlæg i Nyhedsbladet,

sendes det til:
mail@hjsf-sydfyn.dk
Bladet udkommer til ca. 200
husstande på Sydfyn & Øerne, samt i
elektronisk form, på vores
hjemmeside www.hjsf-sydfyn.dk,
hvor det kan læses i 1½ år fra
udgivelse!
Bladet tilsendes også relevante
samarbejdspartnere samt institutioner
med virke indenfor hjerneskade
området.

Facebook.com/hjerneskadeforeningen Fyn
og Sydfyn

Web: www.hjsf-sydfyn.dk
Mail: mail@hjsf-sydfyn.dk
Tlf: 2020 4080 / 6177 6633
Kontor: Floravej 11 5750 Ringe Lok. A4
Tlf. tid: Man-fredag kl. 10-12 på tlf: 2020
4080

Reklame i bladet, koster:
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.)


