
 
Generalforsamlingen  

30. januar 2022 

Beretning   

Hjerteforeningen Assens startede året 2021 med de første måneder præget af restriktioner pga. Covid-19. 

Øvelsen med at være omstillingsparat gjaldt både bestyrelsen, instruktører og aktivitetsfrivillige. Vi blev 

digitaliseret! Generalforsamlingen og møder i al almindelighed skulle afholdes virtuelt. Vi havde online 

foredrag – såkaldte webinarer, ja selv motionen foregik online. Ift. støtte og vejledning kunne vi som altid 

henvise til rådgivning på Hjertelinjen hvor Hjerteforeningen berettede om en stigning af henvendelser, eller 

vi henviste til en snak med en patient- eller pårørendestøtte som selv har hjertesygdom inde på livet. 

2021 Nytårsmarch 

Den blev afholdt anderledes med opfordringen til nytårsmarch gå hver for sig.     

Hjertemotion 

Forårets motion hver onsdag, Hjerteholdet, rykkede udendørs og benyttede det skønne område med den 

unikke natur på Jordbassinerne i Assens. Det betød nye og anderledes udfordringer i de gymnastiske øvelser 

grundet terrænet      og da holdet gik på sommerpause, blev aftalen at de fortsatte med ugentlige gåture i 

sommermånederne. Holdet lever virkelig op til at motion er en livslang træning, når man er ramt af 

hjertesygdom og er gode til at støtte hinanden. I Efteråret startede holdet op som vanlig. Tak til de dygtige 

instruktører som sørger for sved på panden hver uge. 

Gode gåture 

Foråret startede langsomt op med gåture på de 6 hjertestier og andre naturskønne områder hovedsageligt i 

Assens kommune. Der er stor tilslutning, godt sammenhold og betydning for de sociale relationer.                                                                

Motionscafeen 

5 foreningers samarbejde har ligeledes fulgt Hjerteforeningens gældende retningslinjer 1. september 2021. 

Der er rigtig god tilslutning til let motion, hvor frivillige instruktører sørger for øvelser og det er med 

efterfølgende socialt samvær. Der søges §18 midler til afholdelse med spændende foredragsholder, eller en 

udflugt. 



Landsuddelingen 

Saml en gruppe og Gå dig til en gratis hjertestarter incl. Opsætning, Kursus var i 2021 en succes hvor Haarby 

og Brunshuse fik hver en hjertestarter og 2 gik sig til gratis service af tidligere ophængt hjertestarter.  

Skildpaddeture 

Repræsentantskabsmøde Hvor der blandt meget andet blev præsenteret forslag til ny aktivitet Gå med! Hvert 

skridt tæller. Tilbud til dig der ikke går så stærkt eller så langt og efterfølgende socialt samvær med fokus på 

den mentale sundhed. Dette har lokalforeningen med kort varsel sat i gang med prøveture tænkt ind på de 

6 hjertestier i Assens Kommune Der blev søgt midler og tak til Nordea for midlerne. Turene afvikles på 4 

søndage og 4 tirsdage der sluttes af med socialt samvær og deltagerne får en sandwich og en vand. Det blev 

med ca 40 deltagere . Oktober 2021 På region syd mødet blev alle lokalforeninger præsenteret for 

Projektleder og der blev lagt op til der skulle søges Gå værter og der vil senere komme oplæg med reklame 

for den gode hjertesag til de lokalforeninger der ønsker at deltage.  

Lær at lave hjertesund mad. 

Med støtte af §18 midler og med egenbetaling. Ideen var tiltænkt børn og skulle finde sted på en skole. Med 

henblik på at afløse en tidligere aktivitet som Børnebørnenes madværksted. Ideer og tanker var der, men 

med manglende tid, økonomi og madkyndig fagperson blev aktiviteten udsat og midlerne overføres til 2022. 

Invitation fra Assens Kommune Sundhedsfremme og forebyggelse Til Messe 

Lokalforeningen sagde ja til at deltage, sammen med en masse andre foreninger. Det foregik Arena Assens 

oktober 2021 ca 2 timer. Messen henvendte sig til Seniorer + 75 år med overskriften ”Det gode liv skaber vi 

sammen”    og det gik fint i tråd med Hjerteforeningens tilbud om et hjertesundt liv. Messen var rigtig godt 

besøgt og vil gentage sig 16. marts 2022 Fyrtårn Tommerup st.. Messen flytter sig rundt i kommunen, 

akkurat som Lokalforeningen bestræber sig på at gøre. 

Hjertetræfpunkt med 7 udendørs Norwell redskaber Rådhus Alle 25, 5610 Assens 

Lokalforeningen står for vedligehold. En montør fra firmaet har foretaget eftersyn og konstaterede at Air 

Walker  bør udskiftes, for man kan få fingrene i klemme. Ligeså en høj og en lav platform fungerer ikke, d. 

Der blev søgt midler og udbetalt 17.000 kr  fra Lokalsamfundspuljen til en andel af udskiftningen. 

6 Hjertestier  

Med pæle, piktogrammer og foldekasser sætter Lokalforeningen en ære i at det alt sammen skal være 

brugervenligt og i orden og gennemgår stierne både forår og efterår.  Den tidligere produktionshøjskole 

Fugleviglund der nu hedder FGU har Lokalforeningen en god samarbejdsaftale med og fortsætter. De unge 



mennesker lærer af at hjælpe hjertesagen. Man kan sige vi er gode for hinanden, da vi også arrangerer 

aktiviteter der tilpasses eleverne. Eks sund dag med deltagelse af Naturvejleder. 

Giv Liv kurser 

30 min gratis kursus, blev forsøgt afholdt 2 steder i kommunen. Desværre manglende tilslutning- derfor 

måtte de udskydes.  Det kan oplyse, at Lokalforeningen har fået rigtig god kontakt til Giv liv instruktør bosat 

i kommunen. 

Æblefestival 

En dejlig formiddag hvor 0 kl. børn fra Peter Willemoes skolen, Strandmølleskolen og Pilehave skolen ca 62 

hjalp Lokalforeningen med at gå Æblefestival Assens Kommune i gang på Brunebjergstien i Assens med 

deltagelse af Naturvejleder, der blev plantet et nyt æbletræ i ”Karens Æblehave” arrangementet sluttede på 

Shelter pladsen og bagt æblepandekager over bål.  

GF Ildsjæle 20.000 kr pris 6.sept. 2021 

Det var med stolthed og ydmyghed, at jeg på vegne af Hjerteforeningen Assens modtog Gf Ildsjælepris og 

med ordet tak for prisen, samtidig kunne fortælle. Den skulle bruges på noget der glæder de sociale relationer 

og den mentale sundhed ovenpå en svær tid med restriktioner der skyldes Covid -19. 

Koncert i Vor Frue Kirke med Nordens Tone lørdag 13. november 2021  

Det var en stor dag og selvom kirken kunne have rummet mange flere- så var det en god eftermiddag med 

en skøn koncert.  

Med et rest beløb fra Ildsjæleprisen- kunne der blive til en velfortjent julekoncert i Odeon for Bestyrelse og 

aktivitetsfrivillige i Hjerteforeningen Assens. 

Alle de nævnte aktiviteter er afholdt efter Hjerteforeningens gældende restriktioner 

 

Drømmen er den samme. 

 Sammen vinder vi et bedre og sundere liv. Ved at fremme sundheden gennem forebyggelse, patientstøtte 

og forskning i hjertekarsygdomme. Hjerteforeningen Assens støtter op om Ingen hjerter skal stå alene. 

 



 

Hjerteforeningen Assens 

Formand Hanne Andersen 

Bestyrelsen  http://lokal.hjerteforeningen.dk/assens  Følg os på Facebook 

 

 

 

 

 

 Hjerteforeningen Covid-19 retningslinjer Opdateret 27. januar 2022. Vi holder nøje øje med 

situationen og udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen, og opdaterer løbende læs på www.hjerteforeningen.dk   Og 

fortsætter med sprit af, vask hænder, host i albuen, brug af mundbind og vis Corona pas. 
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