31. december, Hadsund
Kære HjerneForum,
Dette år har været noget ud over det sædvanlige for de fleste af os, og selvom vi måske har
undgået pandemien på tættest hold, så har det betydet en radikal ændring i vores hverdag,
arbejdsliv og frihedsgrader.
Jeg tror ikke, at der var mange, der havde fantasi til at forestille sig, det vi har været igennem,
grundet pandemien, for bare et år siden. Midt i vores årlige Hjerneuge i marts lukkede landet
mere eller mindre ned, og selvom vi fik afholdt åbningen i København, så betød det også en
række aflysninger af arrangementer landet over. Særligt ærgerligt var aflysningen af vores
arrangement i forbindelse med den årlige hjernebog om ”Den Kriminelle Hjerne”, som vi
tænkte, at mange af jer ville finde spændende. Dog fik vi i efteråret afholdt en række online
arrangementer som kompensation på den aflyste Hjerneuge, bl.a. vores adventskalender fire
søndag eftermiddage op mod jul.
Men som et helt ekstraordinært år er ved at lakke mod enden, ser vi ind i 2021, medens at en
vaccine så småt er ved at blive rullet ud ikke blot nationalt men også i store dele af den
vestlige verden. Selvom der nok stadig går noget tid, inden effekten af vaccinen er rullet fuldt
ud, så håber vi, at det kan betyde en delvis åbning af landet – og en mulighed for at afholde
hjerneugen igen i 2021. Vi glæder os også til at præsentere jer for næste års hjernebog om
”Den Digitale Hjerne”, hvor en række af landets førende hjerneforskere belyser dette emne.
For 2021 håber vi også at kunne trække mere på jer, vores medlemmer; dels i forhold til at
komme bredere ud til befolkningen med vores arrangementer, og dels hvis I har forslag eller
ideer til emner, som I ønsker belyst enten i en fremtidig hjernebog, som foredrag eller
lignende.
Fra alle os til alle jer ønskes I både en Glædelig Jul, samt et helt fantastisk Nytår i 2021!
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