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Formanden har ordet!

Af Lonnie Braagaard

Formandens klumme

Hjemvendt efter en dejlig sommerferie på Bornholm i uge 36, hvor vi sugede de sidste
solstråler til os, tager vi nu hul på efteråret. Vi havde en fantastisk skøn ferie med masser
af oplevelser og dejligt at der hele tiden kommer nye ansigter med på ferien. Nu går vi den
koldere tid i møde, men det har også sin charme med hygge, stearinlys og masser af socialt
samvær.

Vi er nu i fuld gang med alle vores sædvanlige aktiviteter og mere til. Vi har hen over de
næste måneder hele 3 udflugter i bus og flere af dem er støttet af fonde eller med tilskud.
Vi har gennem Slots- og Kulturministeriet søgt og fået bevilget penge til en Tivolitur i
december. Og vi skal på udflugt til Holbæk til en lille by Mørkøv, hvor der ligger et stort
interessant Nisseland med alt hvad du kan forestille dig af mekaniske dukker. Det er et
besøg værd, hvor man pr. automatik bliver ledt tilbage til barndommen.

Vi skal til GALLA fest på Trente Mølle i vores stiveste puds. En fejring af at vi igen må være
sammen og denne fest er delvis støttet af Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har vores årlige
julefrokost og vi har en juletur til Tyskland, hvor vi besøger Flensborgs julemarked og
slutter af med at handle ind ved grænsen.

Vi arbejder fortsat på vores store event – Gå Bornholm Rundt i 2022 – og dejligt at se, at
flere og flere melder sig til fortsat. Men kom nu, vi kan godt være flere og ligegyldigt om du
går 2km eller 7 km så kan du sagtens deltage. Bruger du rollator eller er du dårligere
gående, så kan det også lade sig gøre – vigtigst er – at vi går sammen og sætter fokus på
– at vi også KAN.

Vores malergrupper i Faaborg og i Hjerneskadecenteret i Hillerslev fungerer godt og der er
altid plads til flere i Hillerslev – onsdag formiddag.

Solsikkesnoren, som du nok har læst om (den sender et signal om at du har et skjult
handicap) har vi til salg i vores webshop på vores hjemmeside. Den er blevet godt
modtaget af mange virksomheder – og det er en god støtte for os med handicap.
Vores Webshop er nu online, og her finder du mange forskellige ting, og når du handler i
webshoppen, støtter du samtidig vores lokalafdeling!

Slutteligt sender jeg et håb om godt helbred og ønsker alle en god læsning af vores
nyhedsblad.

Www.hjsf-sydfyn.dk
Et besøg værd



Så inviterer vi til Gallafest og
efterfølgende Julefrokost på

Trente Mølle
Kom til Gallafest i dit stiveste pus. Damerne (gerne) i lang

kjole og mændene (gerne) i Jakkesæt/Smoking

Festen afholdes på Trente Mølle den 26. november kl.
18.00 med mulighed for overnatning (husk sengetøj/
håndklæde) - Vi pynter op, og serverer god mad &

drikkevarer, (5 genstande) sørger for hygge og musik til
dansen efter maden!

Vi forventer at spise kl. 18:30
Prisen er 150,- kr. som betales ved tilmelding til Lonnie på

tlf. 2020 4080 senest den 15. november.
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FRIVILLIGE SØGES.
Vil du være med �l at pynte op i forbindelse med ovenstående arrangementer, er din hjælp yderst

velkommen. Det kunne være en eller begge dage, hvor udsmykningen består af Fes�ema, og Juletema. Er det
noget for dig, så kontakt Lonnie på tlf. 2020 4080, og gerne et par dage før.

Vi pynter ikke op, før samme dag som festen skal a�oldes, hvilket vil sige, den 26. og 27. november.



Så var der planlagt endnu en Sheltertur, og denne gang gik turen til Føns. Vi
var 8 der tog afsted. Vi havde booket nogle skønne Shelters lige ud til vandet
i Føns Vig.

Stedet var kendt som et godt rovfuglested, hvis man ville opleve disse fugle,
og der gik da ej heller længe før de første meldte deres ankomst. En stor
Spurvehøj blev i lang tid ved med at kredse over shelterpladsen, og
Marianne Mondrup var ikke sen til at finde sin kikkert frem, nu skulle
rovfuglen nærstuderes! Selvsamme har forresten fået et forbud mod at
bruge skarpe knive, for under frokosten skar Marianne sig i fingeren, og
måtte en tur på skadestuen i Kolding. En lidt øv oplevelse, men hun blev syet
med to sting og resten af shelterturen, og flere dage efter skulle fingeren
være i bandage (Læs plaster)!!!

Vejret var med os, og de 7 dråber der faldt er intet i forhold til, hvad vi fik
fortalt der var kommet andre steder!
Det var og er nogle skønne shelters, plads til 4-5 personer i hver i to etager.
Det er vist ikke meningen at nogen skal sove i indgangen til shelteren, men
da pladserne var mest til par, og dem var der kun 2 af, så rykkede man lidt
rundt, og alle fandt en plads!

Så skulle der tændes op, og Camilla var jo gammel
spejder, så den tjans påtog hun sig frivilligt!
Efter et par forsøg, eller tre kom der gang i bålet
og vi kunne få varmet vand til en kaffetår. Det
viste sig at vores Bon Fire sæt havde mistet en
central del, nemlig nøglen til at samle trebenet
med, og så var gode råd dyre! Heldigvis var der en
grillrist ved bål stedet, så den kom i brug, og
kaffen og aftensmaden var derved reddet!
Eftermiddagen gik med et spil Petanque, hvor

Britta hårdnakket påstod at
hun aldrig havde prøvet dette
spil før, men hun
lammetævede os andre, med
det ene perfekte kast efter
det andet!

Da det blev tid til aftensmad, blev Frank sendt til bålet,
for at lave mad mens andre sørgede for borddækning.
Det er jo efterhånden blevet en tradition at servere
OnePot, når vi er på Sheltertur, så det stod menuen
også på denne gang, dog i en lidt anderledes version
end tidligere, jo selv Frank kan finde et guldkorn i ny og
næ.

Midt under aftensmaden, blev vi indvaderet af
flyvemyrer, som sværmede alt for tæt, og specielt
Lonnie blev deres foretrukne landingsplads, hvorefter
hun søgte ly under et fluenet, som Marianne havde
medbragt.
Der var virkelig rigtig mange af de bevingede bæster

Sheltertur til Føns

Camilla påstår stadig, at hun er mester
i optænding. Trods den noget tydlige

sorte streg i panden



(Se flere billeder på vores Facebookside), men lige så pludseligt som de var
kommet, forsvandt de igen.

Og mens solen sidste stråler forvandlede aftenhimlen til et storslående
farveeldorado, var det ved at være tid til at krybe til køjs.
Næste morgen var vi oppe som vanligt, og efter morgenmaden, var det tid
til en gåtur for de raske, mens Frank pakkede pladsen ned, spadserede de
andre en tur rundt på pynten. Endnu en fantastisk og super dejlig weekend
nærmede sig sin slutning, og det sidste blev pakket sammen og så var det
farvel og tak til Føns Shelterplads.

Føns
Stran

d
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Tag med til VERDENS STØRSTE NISSELAND
Søndag den 14. november tager vi på tur til ikke mindre end, VERDENS STØRSTE NISSELAND.

Vi har lejet et par minibusser, og turen går til den forjættede Ø, Sjælland, hvor vi skal på besøg i det over
2000 M2 store Nisse- og Eventyrland. Her er nisser i alle afskygninger og mange af H.C. Andersens
eventyr er også skildret i flotte dukker og eventyrlige omgivelser. Her er noget for alle, i alle aldre!

I 1983 startede Nette Philipsen og John Roger deres nissefirma, som en stille protest mod at
stormagasinerne i København ikke længere havde mekaniske juleudstillinger.

De udbredte i stedet deres egne mekaniske juleudstillinger til de dengang nye
butikscentre rundt omkring i landet. I midten af halvfemserne udviklede de
konceptet verdens største mekaniske juleudstilling.

Dette koncept blev præsenteret første gang i 1996 på Tivolis julemarked og
blev en kæmpe succes. Senere kom Nordens største forlystelsespark
"Liseberg" i Gøteborg og Spica i Sapporo, Japan på
listen over udstillingssteder for de helt unikke,
håndlavede, mekaniske nisser og eventyrlige kulisser.

I 2002 åbnede de verdens største mekaniske
nisseland, på over 2.000 m2, i det smukke bakkede
Vestsjælland nær Mørkøv. Der er tale om en
heldagstur, da man hurtigt bruger 3-4 timer, når man
først er kommet frem.

Pris for transport er kun 125,- kroner.
(Forplejning på hele turen er for egen regning)
For medlemmer af Lokalafd. er entre betalt.

Afgang fra Odense kl. 10:00

Tilmelding til Lonnie på tlf. 2020 4080 senest 10/11



Den 11. december tager vi på en tur over grænsen til Tyskland, hvor vi skal på julemarked i det skønne
Flensborg og på vejen hjem, gør vi stop i et af de mange indkøbscentre der er ved grænsen, hvor der vil
være mulighed for at shoppe ind til den store guldmedalje...

Vi besøger Flensborgs julemarked der i den maleriske gamle bydel inviterer gæster fra nær og fjern til en
ganske særlig vinteroplevelse. Om vinteren stråler byens hjerte med varmt lys fra træboder i
skandinavisk stil. En kombination af gemütlichkeit og hygge. Der er noget i luften... Stop op og nyd
atmosfæren, de mange små butikker, gør en god handel, eller bare tag en slentretur gennem de
brostensbelagte gader.
I Norderstraße (Nørregade) dingler skoene mellem julepynten over gaden og får folk til at sætte næsen
til vejrs. Også de historiske købmandsgårde er et smukt og elsket besøgssted med musik og
byvandringer, især i den hyggelige juletid.

Turen går fra Odense station til Tyskland (husk pas og Tysk godkendt mundbind).
Pris 100,- kroner. Mødested Odense Banegård, kl. 10.00 (Forplejning på turen er for egen regning).

Tilmelding til Lonnie senest 1/12 på tlf. 2020 4080

Tag med på Jule- og indkøbstur til Tyskland

Tyskland

Juletur og indkøb i

Få bladet tilsendt i trykt form.

Du har nu en enestående mulighed for at få vores flotte Nyhedsblad i trykt
form. Ja vi trykker bladet, pakker og sender det til dig på udgivelsesdagen.

Og når bladet lander i din postkasse, er det bare at hente det, og så kan du i ro
og mag bladre gennem vores Nyhedsblad.

Kalenderen er smart placeret i midten af bladet, og kan nemt rykkes ud, og
efterfølgende ophænges, der hvor du altid kan se den.

Så går du ikke glip af noget.

Prisen er 80,- kr. for 4 numre (altså et års udgivelser) - Noget for dig, så ring til
Lonnie på 2020 4080, og indbetalt 80,- kr. på MobilePay 192541
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Foreningen har nu gennem de sidste mange år afholdt en Sommerfest i vores formands
baghave, og i år var ingen undtagelse.
Vejret var med os, høj sol og gode varmegrader sørgede for at rammerne var i orden.
Teltet var sat op dagen i forvejen, grillen pudset op i sin chromglans i dagens anledning,
og allerede fra morgenstunden var der travlt med at få
gjort klar til festen. Så nu manglede vi bare nogle glade
festdeltagere, og de kom skal jeg lige love for. Hele 31
medlemmer troppede op, klar til fest og nogle glade timer,
og ikke mindst den store grillbuffet.

Der var igen havespil, og specielt i petanque var der lidt
knurren i geledderne, da nogle få - som højt påstod, at de
ikke havde prøvet det før - af en eller anden grund
»lammetævede« de andre spillere af banen!

Stigegolf blev også prøvet, og det var vist lidt mere svært
end mange lige regnede med, i hvert fald blev der sagt
øv, og andre gloser, når man lige troede at nu var den

der, men så smuttede
den alligevel...

Da klokken nærmede
sig 18, stod Frank igen ved grillen og langede store
stykker kød ud til de mange sultne festdeltagere.
Buffeten blev styret af Lonnie og Marianne, så ingen
skulle tage selv, vi er vel stadig lidt Corona forskrækket.
En spøjs lille ting var, at flere tog vores vandforstøver
og ivrigt blæste vand på hænderne, lige indtil en venlig
sjæl fortalte at det var til at forskrække bier, vipse og
andet kryb med, og at håndspritten stod på bordet ved
indgangen til haven.

Det er super dejligt at være sammen med så glade
mennesker, og vi vil gerne takke for al den hjælp vi fik
under festen, hvor der ikke manglede folk til diverse

små gøremål. Også en stor tak til Anja, og datteren Eva, som har stået for de mange
balloner. Et stort og flot arbejde, som vi andre bare kunne nyde.
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Oktober November December
1 Fællesspisning / Gå Ringe Mal / Gå Faaborg
2 Gå Faaborg
3 Mal / Gå Faaborg
4 Fællesspisning Tur til Tivoli
5
6 Mal Gå Ringe / Fællesspisning

7 Hjernedag Langeland Gå Faaborg
8 Gå Ringe/Mandehørm Mal / Gå Faaborg
9 Gå Faaborg Café Svendborg
10 Mal / Gå Faaborg
11 Gå Ringe/Mandehørm Ballromm Fitness / Café

Svendborg Juletur til Tyskland
12 Gå Faaborg
13 Mal / Gå Faaborg Gå Ringe/Mandehørm
14 Ballroom Fitness Tur til Nisseland Gå Faaborg
15 Café Svendborg Gå Ringe Mal / Gå Faaborg
16 Gå Faaborg
17 Mal / Gå Faaborg
18 Gå Ringe Ballroom Fitness
19 Gå Faaborg
20 Mal / Gå Faaborg Hjernedag i Svb.

JULEFERIE

21 Ballroom Fitness Gåtur på Gals klint
22

Trente Mølle
Hjernedag

Gå Ringe / Tøseaften
23 Gå Faaborg
24 Mal / Gå Faaborg
25 Gå Ringe / Tøseaften Café Svendborg
26 Gå Faaborg Gallafest

&
Julefrokost

27 Mal / Gå Faaborg
28 Ballroom Fitness/Børne & Unge

grp.

29 Gå Ringe
30 Gå Faaborg
31



Januar Februar Marts
1 Gå Faaborg Gå Faaborg
2 Mal / Gå Faaborg Mal / Gå Faaborg
3 Gå Ringe/Fællesspisning Café Svendborg Café Svendborg
4 Gå Faaborg
5 Mal/Reception
6 Café Svendborg
7 Gå Ringe / Fællesspisning Gå Ringe / Fællesspisning

8 Gå Faaborg Gå Faaborg
9 Mal / Gå Faaborg Mal / Gå Faaborg
10 Gå Ringe/Mandehørm
11 Gå Faaborg
12 Mal / Gå Faaborg

Gå Ringe/Mandehørm 13
14 Gå Ringe/Mandehørm Gå Ringe/Mandehørm
15 Jubilæumsfest Gå Faaborg Foredrag Svendborg/Gå Faaborg

16 Mal / Gå Faaborg Mal / Gå Faaborg
17 Gå Ringe Café Svendborg Hjerneuge
18 Gå Faaborg Café Svendborg
19 Mal / Gå Faaborg Torvet Svendborg
20 Café Svendborg
21 Gå Ringe Gå Ringe
22 Gå Faaborg Gå Faaborg
23 Mal / Gå Faaborg Mal / Gå Faaborg
24 Gå Ringe / Tøsestrik
25 Gå Faaborg
26 Mal / Gåtur 25 km
27
28 Gå Ringe Gå Ringe
29 Gå Faaborg
30 Mal / Gå Faaborg
31 Gå Ringe



Bornholm 2021
Hold da helt op for en tur til Bornholm. Vi fik nogle skønne ture og udfordrende
oplevelser. Vi kom ned ad trapper, op ad trapper, kyststien, en tur på landevejen, og et
super kagebord og meget meget mere og alle dage fuld sol og blå himmel.
Klokken sneg sig nær 21:30 da 16 spændte og glade medlemmer mødtes i Nyborg ved
banegården, og i 2 minibusser, samt en personbil drog vi mod Ringsted, hvor endnu 2
medlemmer ventede på rastepladsen ved
afkørsel 35. Efter et kort stop gik turen
videre mod Køge Havn og
Bornholmerfærgen. Her stødte endnu et
medlem til, så vi i alt var 19 på tur.

Klokken 00:30 var der afgang, og næsten
umærkeligt gled færgen ud i det
nattemørke Øresund. På færgen var der et stillerum med »flystole« og et køjerum til dem
der ønskede at ligge ned, det var jo trods alt mørk nat. Nogle få havde betalt for at få
egen kahyt ombord, og en rigtig seng at sove i.

Klokken 06:00 lagde færgen til i Rønne havn på Bornholm, og vi kørte fra borde, efter at
have aftalt hvor vi skulle mødes, da det ikke var sikkert vi kom fra borde samtidig.
Vi havde en aftale på Hotel Balka Strand klokken 07:00 med det store morgenbuffet, så
da vi var samlet kørte vi mod Balka Strand og nød morgensolen, landskabet og bare det
at være på ferie.
Vel ankommet til Balka Strand Hotel, fik vi anvist nogle borde, og
kunne herefter nyde et overvældende morgenbord.
Morgenmaden blev i den grad nydt efter den lange sejltur, og så
skulle vi ellers bare have timerne til at gå, da vi først kunne
komme ind på campingpladsen efter klokken 15:00.

Det blev til en rolig køretur til Svaneke, hvor vi gjorde stop på
havnen, og spadserede en tur rundt i byen. Desværre for os,
viste det sig, at turistsæsonen åbenbart stopper den 1.
september på Bornholm, så mange forretninger var lukket!
Så vi kørte til Gudhjem, hvor der blev handlet ind.
Da vi skulle bo i luksushytter, og ikke havde indregnet frokost på
turen, hvilket skyldes, at vi ikke var sikre på at vi ville være på

Hjeneskadeforeningen Sydfyn & Øerne på



campingpladsen til frokost, stod de enkelte deltagere
selv for frokosten.

Klokken 13:00 stod Frank i receptionen på
campingpladsen, og kunne selv køre ind, da han
havde sin campingvogn med! Heldigvis var alle
hytterne allerede klar, så folk fik deres nøgler, og så
trak flere sig tilbage til hytterne for at få et tiltrængt
hvil.
I mellemtiden var der en lille flok friske medlemmer
der fik det store telt sat op, og så var det ellers blevet
tid til aftensmaden, som Frank havde forberedt
hjemmefra. Frank havde stegt 150 frikadeller, som
denne aften blev indtaget med kold kartoffelsalat
garneret med frisk purløg og tomater fra Lonnie &
Franks drivhus.

Klog af skade havde Frank valgt ikke at
fryse maden, men sat den på køl i Thermo
kasser. (nogle husker måske sidste gang vi
var på Bornholm, hvor maden var frossen
hjemmefra, og først skulle tø op, hvilket
betød at vi fik natmad og ikke aftensmad!)

Aftenen i teltet blev ret kort, alle var lidt udkørte og trængte vist mest af alt til at komme
til køjs. Der ventede en spændende ferie for os alle, og denne gang havde vi ikke
planlagt noget i detaljer, hverken ture eller hvad vi skulle have at spise.
Så inden vi krøb til køjs, fik vi talt om, hvad vi gerne ville se/opleve, og hvem der skulle
lave maden. Der blev hurtigt dannet de nødvendige kokkehold, som selv bestemte,
hvad aftenmenuen stod på. Frank trak det korte strå med hensyn til aftensmaden, vi
havde nemlig medbragt et antal pølser, som var til overs fra sommerfesten, (ja ja bare
rolig, de var på frost ;-)).

Mandag valgte nogle at gå til Gudhjem, mens andre mere magelige valgte at tage
minibusserne til selvsamme by!
Der blev handlet ind i den lokale Brugs, og slentret rundt i Gudhjem, som i øvrigt er
enten ned ad bakke, eller ditto op!
Klokken 13 mødtes vi på Café BrøDDan, hvor vi

spiste frokost, og
bagefter var det retur
til campingpladsen,
nogen i minibus og
andre på gåben!

Så om aftenen blev
der tændt op i
grillen, og Frank
indtog sin vante
plads foran grillen og
grillede pølser til os alle sammen. Hotdogs er nu ikke
noget at »kimse« af, selvom flere mente at det ikke var
rigtig aftensmad. Klaus Bo viste sig at være i sit ES, når
den stod på opvask, og pudsigt ville ingen tage tjansenVejen til- og fra Gudhjem

Café BrøDDan



fra ham - dog var der ikke mangel på folk der gerne ville tørre af.

Tirsdag, og hvad der på sigt blev til “strikkebanden,” havde fundet en plads i solen
ved siden af teltet, og der sad de trofast flere timer
hver eneste dag, de flyttede sig kun for at følge
solens gang over himlen, så de ikke kom ind i
skyggen, ellers var eneste livstegn, den sagte
knitren med strikkepindene, og selvfølgelig
mundtøjet!

Tirsdagen var dagen, hvor vi endnu engang
besøgte Gudhjem, og et besøg på Gudhjem Røgeri

og deres fantastiske fiskebuffet, som igen i år viste sig fra en super og frisk side, det
var lige før fisken stadig, sprællede i køledisken.
Endnu en dejlig dag på vores ferie, og så var der
dømt aftenhygge i det store telt, hvor der blev festet
et par timer eller tre, inden flertallet trak sig tilbage
og krøb til køjs. Man bliver træt af al den friske luft,

og alle de
indtryk.

Onsdag var der
tur til Nexø, hvor
vi delte os, og
mens en busfuld
blev i Nexø, og gik tur, kørte vi andre på tur til
Dueodde, og
Bornholmer -
tårnet.

Efter turen i Bornholmertårnet, kørte vi den korte
tur ned til stranden på Dueodde, der var nogle
stykker der gerne ville en tur i vandet! Bagefter
mødtes vi med »de andre fra Nexø« og fik en is
på Dueodde!
Både Benny og Christian skulle lige prøve at “ride

på Kamelen” - Dog
var Benny lidt tung
bagi, så det blev
kun ved forsøget!

Torsdag stod den på
trapper for nogle af
os, da flere gerne
ville se Helligdoms-
klipperne.

Det blev til trapper, som vi sent glemmer, for selvfølgelig
skulle vi også se “Den Tørre ovn” - 128 trin ned og op,
men det er jo intet i forhold til Bornholmer Tårnet, der er
478 trin op og elevator ned!

Om eftermiddagen kørte flere til fru Petersens Café, I
Caféen kan du nyde det berømte ”ta´selv” kagebord af



den gammeldags slags med kringle, boller,
lagkage, gl. dags æblekage, skærekager,
frugttærter og småkager – og det bedste er, du
kan spise så meget, du lyster fra kagebordet.
hvor der var kager ad libitum! Der var nogen der
virkeligt gik både til og med fadet!

Det blev også til en tur på den “Gamle Skole”. En
nedlagt skole, som nu er overtaget af en biavler,
som sælger honning og andre søde sager. Du
kan også få et indkig i et bibo, og se om du kan
finde dronningen? En spændende oplevelse og
der blev selvfølgelig handlet flittigt ind af honning og andre søde sager.

Fredag kørte vi en tur til Hammershus, en ruin som
man bare skal se, for her har der udspillet sig
dramaer i stor stil, som har farvet vores Danmarks
historie i alle regnbuens farver. Da ikke alle ville på
Hammershus, flere havde været der før, kørte vi en
tur til Sandvig Camping og nød udsigten over
Østersøen. Det blev tid til at hente Hammershus
flokken, det viste sig dog, at flere gerne ville gå den
korte tur til Hammersø og Opalsøen, så busserne
kørte til Hammersø og Opalsøen, hvor vi ville spise
frokost. Mens vi ventede på de gående, gik vi selv en

tur rundt om Opalsøen, en fantastisk tur, hvor
man helt glemmer at vi faktisk stadig er i
Danmark! De høje klipper og lidt anderledes
vegetation gør altså et eller andet ved ens
opfattelse.
Det var blevet tid til frokost, og den medbragte
madpakke blev indtaget på bænkene ved

Hammersø,
hvorefter vi
trak ind i
busserne for
at køre en tur
til Vang havn,
, hvor vi skulle kigge på Ringbakkebrudene og gå
en tur på jernbroen, med gennemsigtig bund.
Og selvfølgelig skulle Carina da lige have et billede
ned gennem broen!

Vi fik nogle
fantastiske
billeder og en
god historie
fra Ringbakke-
brudene, som
har været i
brug helt op til
80erne.

Opalsøen

Hammershus



Tiden går hurtigt når man har det godt, og
pludselig var det lørdag, og for at gøre ond værre,
blev det til endnu flere trapper, da tvillingerne
gerne ville se Jons Kapel, OK det var kun 175 trin
ned og OP! Det var nu en skuffende oplevelse og
helt bestemt ikke de 350
trappetrin værd!

Langt bedre blev om
eftermiddagen, da vi
havde aftalt at mødes på
Pandekagehuset i
Gudhjem.
Her blev der serveret
pandekager, med alt
muligt fyld. Efter besøget
var der igen ét
par stykker der
gerne ville gå
turen retur til
camping pladsen,

og få brændt “de nye
kalorier” af på den måde.

Det var desværre ved at
være enden på en fantastisk
ferie, hvor vejret virkeligt
beviste at Solskinsøen er
den helt rigtige betegnelse

for Bornholm.

Tak til alle der tog med, for en rigtig god og
hyggelig ferie i jeres alle sammens selskab.

Vi glæder os til vi ses igen.

Tak for denne gang
Lonnie & Frank

Farvel og tak til Bornholm for denne gang!

Ta
k
tila

lle
d
e
r
h
a
r
leve

re
t

b
ille

d
e
r
tild

e
n
n
e
a
rtike

l
©
2
0
2
1
H
JS

F
S
yd
fyn



På weekend på Trente
Mølle fredag den 22. –

søndag den 24.
oktober

Vi har igen lejet Trente Mølle, hvor vi skal
tilbringe et par dage sammen – hvad enten
du overnatter eller kommer i dagtimerne –
så er du meget velkommen.

Vi sætter pris på hyggeligt socialt samvær
og skønne naturlige omgivelser. Vi får god
mad, går ture i skoven, spiller spil og
hygger os max sammen. Vi er fælles om
udgifterne til maden, drikkevarer
medbringer du selv.

Pris pr. person kr. 250 og tilmelding til
Lonnie senest 15. oktober. Adressen er
Trentevej 7, Ny Stenderup, 5672 Broby.

Husk at medbringe egne drikkevarer og
sengelinned.

NADA – café
Kirsten Heide tilbyder Nada. Og hvad er
så Nada?

NADA er kort fortalt øreakupunktur. Det
er en behandlingsform, som har til formål
at afbalancere og styrke kroppens
funktioner. Metoden stammer helt tilbage
fra 1970’erne, men
bruges stadig flittigt i
dag. NADA-akupunktur
kan bl.a. bruges i
forbindelse med
stress, afhængighed,
angst, depression,
søvnløshed, personlig
udvikling og psykiatriske symptomer.

Prisen er kr. 50 pr. person og der skal
være min. 5 personer.

Har du lyst til at prøve dette kan du
tilmelde dig hos Lonnie.

15 årJubilæum
Tænk som tiden går!
I Januar 2007 åbnede Lonnie (vores
formand) lokalafdeling Sydfyn, som
senere blev omdøbt til Sydfyn &
Øerne.

I den anledning vil vi gerne invitere
tidligere, som nuværende
medlemmer, kontakter, tidligere
kommunalt ansatte som har været i
forbindelse med Hjerneskade-
foreningen, samt selvfølgelig ansatte i
den kommunale sektor til en lille og
uformeld reception i vores lokaler i
Hillerslev, ONSDAG den 5. Januar
2022 fra kl. 14:00 til 18:00, samtidig vil
vi gerne fejre vores formand Lonie
Braagaard som har siddet på poster i
alle 15 år.

Svendborg lørdag den
20. november kl. 10-13
Oplev naturen på en anderledes måde
sammen med naturnørd Emil Sanderhoff og
kropsnørd Benny Eis Petersen. Vi går en
tur, får rørt ben-og lattermusklerne og
slutter af med en let anretning over bål.

Vi mødes kl. 10 på Svendborg Natur og
Miljø Skole, Skårupøre Strandvej 47, 5881
Skårup. Husk påklædning efter vejret.

Tilmelding senest den 1/11 til Lonnie på tlf.
2020 4080/mail@hjsf-sydfyn.dk



GALS KLINT
Kom og gå med Gals Klint rundt den 21. november
Vi starter kl. 10 og turen tager ca. 5 �mer.
(slu�dspunkt kan variere)

Turen er god træning �l Bornholm Rundt, da det er
varieret terræn.
Vi vil starte med opvarmning af musklerne og
dere�er går vi klinten rundt. Vi går langs vandet hele
vejen og kommer forbi Hindsgavl Slot, Fænø, Gals
Klint Camping og under den gamle Lillebæltsbro.
Turen er ca. 12 km. og det vil være muligt at forlænge
den.

Det vil desværre ikke være muligt at deltage på
denne tur med kørestol, eller rollator.

Du skal have madpakke og drikkelse med.

Tjek vejrudsigten.

Mødested er Teglgårdsvej 100, 5500 Middelfart (p –
pladsen ved restaurant Fænøsund)

Tilmelding �l Lonnie senest den 16. november
på tlf. 2020 4080, eller E-mail: mail@hjsf-sydfyn.dk

Frisk luft & motion

HJERNEUGEN
Den årige tilbagevenden – hjerneugen i uge
11 – måtte vi udskyde pga. corona. Derfor
afvikler vi den nu hen over efteråret både i
Faaborg-Midtfyn, Svendborg og Langeland.

Lørdag den 23. oktober Hjernedag på
Trente Mølle

Vi mødes kl. 10 på p-pladsen ved Trente
Mølle. Sammen går vi en tur i skoven –
måske med en guide/måske en skattejagt –
hvem ved. Efter en god gåtur bliver der
serveret let anretning over bål og vi slutter
af med lidt informationer om vores forening
og hvilke tilbud vi har til hjerneskaderamte
og deres familier. Denne tur er for alle –
også ikke medlemmer af foreningen.

Tilmelding til Lonnie på tlf. 2020 4080 eller
mail: mail@hjsf-sydfyn.dk senest den 15.
oktober.

Hjernedag Svendborg og Langeland

Den årige tilbagevenden – hjerneugen i uge
11 – måtte vi udskyde pga. corona. Derfor
afvikler vi den nu hen over efteråret både i
Faaborg-Midtfyn, Svendborg og Langeland.

Langeland søndag den 7. november kl.
10-13

Oplev naturen på en anderledes måde
sammen med naturnørd Emil Sanderhoff og
kropsnørd Benny Eis Petersen. Vi går en tur,
får rørt ben-og lattermusklerne og slutter af
med en let anretning over bål.

Vi mødes kl. 10 på Gulstavvej 43, 5935
Bagenkop. Husk påklædning efter vejret.

Tilmelding senest den 1/11 til Lonnie på tlf.
2020 4080/mail@hjsf-sydfyn.dk

Torsdags Café i Svendborg

Torsdage i ulige uger mødes vi i
Frivillighuset kl. 18.30-20.30. Vi hygger
med kaffe, snak, tager et spil kort eller
andet og måske bliver der et foredrag på en
af aftenerne.

Kom og hyg med ligesindede i Frivillighuset,
Havnegade 3 i Svendborg.



Tivolitur
Den 4/12

Så er det nu du skal tilmelde dig - der er et stærkt begrænset pladser.

Turen er gratis for medlemmer af Lokalafdeling Sydfyn & Øerne, og indeholder transport
til og fra Tivoli i København, indgang til Tivoli, Turpas, og aftensmad.

Vi kører fra Odense kl. 10:30 og på vejen stopper vi i Mosede (ved Burger King) for at
spise frokost (som er egenbetaling). Vi kører via Sydhavnen og langs havnefronten ind til
København, hvor vi gerne skulle forbi Operahuset og Amalienborg, samt Rådshuspladsen
og flere andre steder, inden vi ankommer til Tivoli omkring kl 14:15.

Indgangen er betalt, ligesom du kan få et turpas, hvis du har lyst. Omkring kl. 17:30 skal
vi spise aftensmad i Tivoli, (drikkevarer er for egen regning), og derefter kan vi slendre
en tur mere i haven, inden vi vender næsen hjemad igen. Vi forventer at ankomme til
Odense omkring kl. 22:30.

Vi har modtaget penge fra Slots- & Kulturstyrelsen til turen og der er et antal
begrænsede pladser. (14 i alt), så det er om at få sig tilmeldt, da det er efter FØRST TIL
MØLLE princippet. Så sæt dagen af og kom med i Tivoli. Vi har allerede nu booket 2

minibusser, og glæder os til at se dig.

Tilmelding til Lonnie på tlf. 2020 4080 senest den 14/11
(eneste mulighed for at tilmelde sig til turen).

VIL DU MED I TIVOLI



Formand
Lonnie Braagaard
Tlf: 2020 4080

mail@hjsf-sydfyn.dk

Kasserer
Anja Guldberg

anja_guldberg@hotmail.com

Bestyrelsen
Langeland/Ærø
Tina Ryborg Nikander

ryborgnikander@gmail.com

Bestyrelsen
Ærø/Langeland

Janne Skalkam
jumbojanne@gmail.com

Næstformand
Carsten K. Simonsen

Tlf: 3022 6954
Carsten@hjsf-sydfyn.dk

Bestyrelsen
Dorthe Rasmussen

dora19@live.dk

Bestyrelsen
Marianne Mondrup
mollyfyn@hotmail.dk

Sekretær
Frank Andersen
Tlf: 6177 6633

frank@hjsf-sydfyn.dk

Bestyrelsen
Christian B. Madsen
c30b84@hotmail.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
ultimo november.
Ønsker du indlæg i Nyhedsbladet,
sendes det til:
Deadline til bladet er 15. november
2021

redaktionen@hjsf-sydfyn.dk

Bladet udkommer til ca. 200
husstande på Sydfyn & Øerne.

Bladet tilsendes også relevante
samarbejdspartnere samt
institutioner med virke indenfor
hjerneskade området.

Forsidefoto (C) Jørn Mogensen

Facebook.com/hjerneskadeforeningen Fyn og Sydfyn

Web: www.hjsf-sydfyn.dk
Mail: mail@hjsf-sydfyn.dk
Tlf: 2020 4080 / 6177 6633
Tlf. tid: Man-fredag kl. 10-12 på tlf: 2020 4080
Kontor: Floravej 11 5750 Ringe Lok. A4
Åbent Mandag, Tirsdag, og Torsdag kl. 9-12
Ansv. Redaktør: Frank Andersen
Eget tryk..
Artikler, billeder mv. må kun kopieres med tydelig
kildeangivelse.

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 løbende.)


