
mandag 13. marts onsdag 15. marts
Kl. 13.00 - 15.00 - alle er velkomne
Kom med på oplevelsesgåtur rundt i Aalborg og kaffe i 
ARK. Vi mødes i ARK på Løkkegade 7, 9000 Aalborg.

Kl. 15.45 - 17.30 - alle er velkomne
To oplæg om livet med hjerneskade på Hovedbiblioteket, 
Rendsburggade 2, 9000 Aalborg.

”At få en hjerneskade”  
ved neuropsykolog Jonna Houen, Center for Erhvervet 
Hjerneskade.

”Indefra perspektivet og mødet med systemet” 
ved Chalotte Glintborg, lektor Aalborg Universitet. 

Kl. 14.00 - 16.00 - oplæg for fagpersoner
”Perspektiver på betydningen af meningsfuld beskæftigelse” 
Oplæg fra Mette Holm Larsen, afdelingsleder i Job- og aktivhuset og Nana Isberg, neuropsykolog. 
Dialog om de refleksioner, muligheder og opmærksomheder, det giver anledning til.  
Kl. 16.30 - alle er velkomne
Kom i Biffen i Nordkraft og se filmen ”Supernova” om Tusker, der på grund af tidlig demens er ved at 
miste hukommelsen. Hvert sekund tæller derfor ham og partneren Sam.
Billetten koster 50 kr.

Hjerneuge
 I Aalborg Kommune ll

tirsdag 14. marts

Kl. 09.30 - 10.30 - alle er velkomne
Fællessang i ARK på Løkkegade 7, 
9000 Aalborg.

Kl. 16.30 - 17.30 - alle er velkomne
Kom og hør oplæg om hjernerystel-
se ved neuropsykolog Maria Ram-
skov, Center for Erhvervet Hjerne-
skade. 
 
Hovedbiblioteket, Rendsburggade 2, 
9000 Aalborg.

torsdag 16. marts
Kl. 13.00 - 15.00 - alle er velkomne

Klub-eftermiddag i ARK med 
spil, kaffe og kage. 
Løkkegade 7, 9000 Aalborg.

fredag 17. marts
Kl. 13.00
Afasi og sang på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter 
Nordjylland, Borgmester Jørgensens Vej 2,  
9000 Aalborg.
Du kan tilmelde dig på Hjernesagens hjemmeside  
www.hjernesagen.dk/afasisang  
Målgruppen er mennesker med hjerneskade. 
Alle er velkomne
Oplæg på Aalborg Universitet om blandt andet 
foreningen HjerneForums nye bogudgivelse 
”Hjernen og psyken”. 

søndag 19. marts
Kl. 13.00 - 15.00 (workshop 1) og 15.00 - 17.00 (workshop 2)
Hjerne-FOKUS i Vodskov skytteforening, Vodskovvej 103, 9310 
Vodskov. Skydeidræt træner vores evne til ro og koncentration. 
Lisbeth og Annegrete fortæller om erfaringer og 
forskningsresultater.  
Alle er velkomne, og du kan få lov at prøve idrætten.

lørdag 18. marts

Kl. 13.00 - 14.30
Drøftelse af ”Børn som pårørende”  
Oplæg fra tre personer på Slotsgade 7, 9000 Aalborg. 
Malene fra Skyggebørn om arbejdet med børn som pårørende.  
Karin Haugaard om erfaringer fra arbejdet som familievejleder 
Vibeke Hansen som blev ramt af hjerneskade da hendes datter 
var 13 år. Herefter håber vi på en inspirerende drøftelse. 

Arrangementet er gratis og åbent for alle, så tag gerne børn med. 

Tilmeld dig ved at sende en mail til: sic-jv@aalborg.dk 


