
Hjerteforeningen Børneklubben 
 

 

En lille intro til Jer ude i Lokalforeningerne om Børneklubben.  

 

”Børneklubben” er en undergruppe til Hjerteforeningen og er stedet for 

både syge og raske hjertebørn og deres familier.   

 

Vi er delt op i regioner, der svarer til regionerne i Danmark.  

Her i syd har vi ca. 400 hustande som medlemmer. 

 Her kan medlemmerne finde råd og vejledning.   

 De kan netværke og her er plads til alle spørgsmål, store som små.  

 ”Børneklubben” er et sted, hvor Børneklubbens medlemmer kan få gode oplevelser sammen med 

familier, der har forståelse for den situation, man står i med et hjertesygt barn.  

 Her kan medlemmerne netværke og hygge på tværs af alle regionerne. 

 Børneklubbens medlemmerne kan deltage i de forskellige arrangementer, der er delt ud over 

hele landet og ikke kun i den region, man er bosat i, så længe man er medlem af Børneklubben.  

 Det plejer at være rigtig hyggeligt, og man har mulighed for at ”glemme”  

sygdommen for en stund.  

 Stort set alle i og omkring Børneklubben er frivillige!  

 Medlemmerne er lige så velkommen om ens Hjertebarn er syg eller erklæret rask 

 Børneklubben har altid plads til flere aktivitetsfrivillige, der gerne vil hjælpe ved 

forskellige arrangementer og aktiviteter.  

 

Vi bestræber os på at lave et bredt udvalg af aktiviteter fordelt i hele vores Region og det eneste der 

kræves er, at man ar aktivt medlem af Børneklubben.  

 

Der er flere undergrupper af Børneklubben, bl.a. en gruppe for familier til mistede hjertebørn eller 

familier med hjertebørn der har særlige behov og så er der også GUCH, der er for unge og voksne med 

medfødte hjertefejl. 

 

I børneklubben gør vi meget ud af at netværke – både for børn og voksne – også på tværs af 

regionerne!  

 

Der er enkelte aktiviteter på landsplan som går igen år efter år og de er som regel ret godt besøgte, da 

mange lige netop der, møder kendte ansigter fra de andre regioner.  

 

Bestyrelsen i Børneklubben Syd holder mest til i Kolding, da vi alle bor spredt ud over regionen.  

Vi har pt. bestyrelsesmedlemmer fra Tåsinge, Kolding, Rødding, Tinglev og Kruså. 

Vi mødes ca. hver anden mdr. eller lidt mere ved behov. Og ind imellem også via teams grundet afstanden 

til hinanden.   

 

Vi er altid glade for nye ideer og forslag og hvis nogen har lyst til at hjælpe, om det så er for at hjælpe 

med en kage eller servere kaffe, har lyst til at lave noget med børnene og/eller familierne, så sig endelig 

til!  

Skulle der sidde en af jer derude, som tænker ”her i mit nabolag er der da lige… en besøgsbondegård, 

en mini zoo eller noget helt andet som kunne være oplagt og man evt. selv vil prøve at stable noget på 

benene, sig endelig til! Vi hjælper selvfølgelig også gerne og skal nok sørge for tilmelding m.m.  

De bedste hilsner Tina Bred, Formand i Syd 


