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I Nyhedsbrevet laver vi et lille portræt af en person, som er engageret i en frivillig sociale forening i Hillerød/Nordsjælland. 
Formålet er at fortælle om foreningens arbejde gennem en af de personer, der står bag foreningernes virke.

Lisbet Kragh fra Hjernesagen bruger ved siden af sit 
fuldtidsjob en dag om ugen på Viemosegård.

Viemosegård lige uden for Hillerød danner hver tirsdag 
og torsdag ramme om Hjernesagen i Nordsjælland. Ste-
det har udviklet sig fra at være et værested til et aktivi-
tetssted.  Den udvikling skyldes ikke mindst formanden 
for foreningen Lisbet Kragh.

Mellem 20 og 30 personer, der alle har en hjerneskade, 
møder op hver gang. De kommer fra Hillerød og de nær-
liggende kommuner i det tidligere Frederiksborg Amt.  
Aktiviteterne omfatter blandt andet maling og gymnastik. 
Tidligere holdt mange mænd op med at møde frem, fordi 
de kedede sig, men det ændrede anskaffelsen af nogle 
drejebænke. Nu bliver der drejet lystigt i værkstedet, og 
træklodser bliver forvandlet til kunstneriske fugle og prop-
per til karafl er.

Nogle gange holdes vinyl-aftener, hvor der bliver spillet 
plader på grammofonen.

”Vi fandt en gammel pladespiller, der kunne spille vi-
nylplader, og det blev begyndelsen på vinyl-aftenerne, 
Senere har vi også fået grammofon til lakplader, så nu 
holder vi også lak-aftener”, fortæller Lisbet Kragh.

Hun har tidligere arbejdet som blandt andet sekretær og 
rejseleder, og da hun taler seks sprog også som tolk. I 
2000 stoppede hendes mand med at arbejde i Belgien, 
og parret vendte hjem til Danmark, hvor hun stod uden 
arbejde. Hun gik derfor i gang med en uddannelse som 
social- og sundhedsassistent og kom i sin praktik i forbin-
delse med Viemosegård.

”Jeg blev forelsket i stedet lige med det samme”, siger 
Lisbet Kragh, der efter et års tid kom ind i den lokale af-
deling af Hjernesagens bestyrelse og endnu et år senere 
blev formand. 

Ud over en enkelt ansat i fl eksjob sørger 15 frivillige 
for, at der gennemføres aktiviteter og laves mad. Lisbet 
Kragh har uden at gå på kompromis med kvaliteten sæn-

ket udgifterne til mad ved nøje at studere tilbud og købe 
stort ind til fryseren. 

Med madlavning, værksteder, dagligstue og mulighed for 
at hvile sig minder Viemosegård om et rigtigt hjem, som 
brugerne er glade for.

”Når de kommer tilbage efter ferien og siger, at de bare 
har ventet på at vi åbnede igen, så smelter jeg bare”, si-
ger hun. 

For godt ti år siden fi k Lisbet Kragh en kollega fra Ugan-
da, og de blev så gode venner, at Lisbet Kragh nærmest 
er blevet en del af den ugandiske familie, og hun benytter 
enhver lejlighed til at rejse til Uganda. Cirka hver ottende 
måned besøger hun familien i tre-fi re uger. Hun har hjul-
pet familien med at bygge et hus, skaffet solcelleanlæg 
og sørget for, at børnene kunne betale deres skolegang. 
Hun har også købt en 14-personers bus, som kører i ru-
tefart i Kampala og nu forsørger fi re familier. Den næste 
opgave bliver at hjælpe med at få gravet en brønd.

Når hun om nogle år kan gå på efterløn, vil hun absolut 
ikke udelukke, at hun vil tilbringe sin efterløns- og pensio-
nisttid i Afrika. Familiens gamle hytte står nu som gæste-
hus, og hun har fået tilbudt at kunne fl ytte ind i den, nu da 
familien har fået bygget hus.

Madmor i Hillerød og vognmand i Uganda


