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Formanden har ordet 

 

Kære medlemmer. 

Jeg håber, I alle har haft en dejlig sommer på trods af det noget ustabile danske sommervejr. I 

bestyrelsen nåede vi lige inden sommerferien at sende programmet for årsmødet i Esbjerg ud til 

jer, og vi glæder os over, at der allerede næsten er fuldt hus. Skal du sikre dig en af de få pladser, 

der er tilbage, skal du skynde dig. 

Vi ser frem til et efterår, som udover årsmødet også byder på bl.a. Organdonationsdagen 2017, 

hvor klubben vil bidrage med stande i Odense og Roskilde. Kunne du have lyst til at være med til 

at oplyse om organdonation og transplantation, kan du se her i bladet, hvordan du tilmelder dig. 

Som vi tidligere har omtalt i Nova Vita, er det i år 25 år siden, at den første lungetransplantation 

blev udført i Danmark. Det bliver markeret med et jubilæumsarrangement på Rigshospitalet d. 11. 

oktober, og også det kan du læse mere om her i bladet. 

Traditionen tro vil der nok også blive arrangeret en julekomsammen, inden året er omme. Hvad 

næste år byder på, vil tiden vise, men I kan i hvert fald allerede nu tilpasse jeres 

sommerferieplaner, således at I lægger vejen forbi Lignano i Italien i juni måned, hvor Europæiske 

Championships for Hjerte- og Lungetransplanterede bliver afholdt fra d. 11. til d. 16. juni. 

Udover at holde ferie med min søn har jeg brugt sommeren på at gøre mig en masse tanker om 

min fremtid, og det har resulteret i, at jeg har besluttet at trække mig fra bestyrelsen ved den 

kommende generalforsamling i næste måned. Jeg har nydt mine 6 år som bestyrelsesmedlem og 

formand for Transplantationsklubben, men jeg kan mærke, at det er tid til, at jeg skal søge mod 

nye udfordringer. Jeg vil sandsynligvis fortsætte som aktivitetsfrivillig i det omfang, den nye 

bestyrelse måtte ønske det, og jeg vil derudover naturligvis stadig deltage i diverse arrangementer 

i klubben som menigt medlem. 

Hele bestyrelsen glæder sig til at byde jer velkommen i Esbjerg d. 23.-24. september. 

 

Dorthe Skov Larsen 

 

 

 

Tilbage til forsiden 
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Tilbage til forsiden 

 

  

Skriv til nyhedsbrevet Nova Vita 
 
Nyhedsbrevet Nova Vita udkommer fire gange årligt. Bladet bygger på frivilligt arbejde og er 
derfor afhængig af, at medlemmerne bidrager med indlæg o.l.  
Skriv til Nyhedsbrevet Nova Vita om f.eks.: 
 

 Dit frivillige arbejde, og hvorfor du gør det. 

 Den sport/motion du dyrker, og hvorfor du synes, at den er god og netop passer til dig. 

 Din sygdoms-/helbredelseshistorie, specielt til gavn for nye transplanterede. 

 Dine rejser og hvorfor du vil anbefale dem til andre. 

 Hvordan det er at være ung og ny i klubben, og hvilke ideer du har, der kunne tænkes at 
trække flere til klubben. 

 Den første gang du kom til årsmøde/generalforsamling i klubben, og hvordan det 
var/føltes. 

 
Eller – hører du om et nyt projekt for hjerte- eller lungetransplanterede, som kunne have interesse 
for klubbens medlemmer, så send os en mail.  
 
Har du været til et interessant foredrag, læst en relevant bog, artikel eller lignende, så skriv et 
indlæg. På den måde får alle klubbens medlemmer glæde af din oplevelse. 
 
Du kan kontakte redaktionen på mail:  
dorthe@hjertelunge.dk 
trineklarinet@gmail.com 
pelle.christiansen@hotmail.com 
 
Sender du os en artikel så vedhæft dokumentet i mailen, og skriv kort hvem du er og medsend 
gerne et foto af dig selv. 
 
 

mailto:dorthe@hjertelunge.dk
mailto:trineklarinet@gmail.com
mailto:pelle@hjertelunge.dk
mailto:pelle@hjertelunge.dk
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”Jeg har ALDRIG opfattet mig som syg” 

 
af Katja Jensen, 26 år og hjertetransplanteret, 

og journalist Monica C. Madsen 
 
 
Et par forældre, der har været rigtig gode til at tackle Katja Jensens hjertesygdom - det er 

grundingrediensen i opskriften på den glade barndom, hun har haft hjemme på Thurø.  

- Det er faktisk først nu, hvor jeg er blevet voksen og tankerne om børn og job begynder at 

fylde, at jeg indimellem tænker på, om mit hjerte måske kommer til at begrænse mig, siger 

Katja, der i dag er 26 år og formand for GUCH, Hjerteforeningens klub for voksne, der har 

haft hjertefejl, siden de var børn. 

 

Da jeg er tre måneder gammel, bliver min mor bekymret for, om der er noget galt med mig, så hun 

tager mig med til lægen for at få mig tjekket. Det viser sig, at jeg er født uden skillevæg mellem 

mine to hjertekamre - derfor har jeg hjertefejlen VSD (ventrikel septum defekt).  

 

I de første år af mit liv bliver jeg derfor opereret flere gange og ender med at få et nyt hjerte i 

2001, da jeg er 11 år.  

Men i min hverdag tænker jeg stort set aldrig på mit hjerte - jeg vokser op hjemme på Thurø uden 

for Svendborg, og jeg er aldrig i tvivl om, at jeg er et ønskebarn: Jeg er enebarn og har altid følt 

mig meget elsket af både mine forældre og hele min øvrige familie. 

Da jeg kommer i skole, finder jeg selvfølgelig ud af, at jeg ikke kan løbe med ude i skolegården 

eller spille fodbold med de andre, og når vi har idræt på stadion inde i Svendborg, kører jeg i taxa, 

mens de andre cykler. Men det er ikke noget problem for mig - jeg har altid haft det helt fint med 

ikke at dyrke en masse fysisk aktivitet og har aldrig savnet at kunne løbe med de andre: Jeg går i 

stedet for til klaver og leger med barbier og bytter glansbilleder med mine gode veninder. Og da 

jeg kommer i 9. klasse, får jeg job i en bager, hvor jeg arbejder i tre år. Det er faktisk først nu, hvor 

mine tanker begynder at kredse om børn og job, at det med mit hjerte begynder at fylde. 

 

Min første operation får jeg, da jeg er otte måneder. Den aflaster trykket i mine lunger, og to år 

senere er tiden kommet til min anden operation, hvor jeg bliver radikalopereret og får indsat en 

skillevæg mellem mine hjertekamre. 

Lige efter operationen er alt fint, men da jeg fylder 4, bliver jeg så dårlig, at transplantation kommer 

på tale. Mine forældre er igennem hele møllen med information, stillingtagen og alt, hvad der dertil 

følger, og de har faktisk sagt 'ja' til transplantationen, da jeg retter jeg mig op hjemme hos min 

mormor og spiser 12 skiver rugbrød på én gang. Og de næste syv år er jeg så rask, at jeg kan 

nøjes med et enkelt stød på hjertet og en pacemaker.  

Desværre får jeg to blodpropper i venstre ben, da jeg er 11 år - det viser sig at være et tydeligt 

tegn på, at det går ned ad bakke, fordi mit hjerte er svækket, og ved et rutinekontrolbesøg på 

Skejby bliver jeg indlagt. Jeg bliver undersøgt, og lægernes besked er, at et nyt hjerte er løsningen 

for mig.  

 

Og så går det stærkt: Fra mine forældre siger ’ja’ til det nye hjerte, og til lægerne får beskeden 

om, at der er et hjerte til mig, går der halvanden time! Keld Sørensen og Henning Mølgaard giver 
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min mor og mig beskeden, mens min far er i Aarhus by for at handle, og jeg bliver gjort klar til 

operation og lagt på operationsbordet om natten.  

Jeg husker det ikke, som om jeg er bange eller bekymret, og mine forældre har senere fortalt, at 

de havde en oplevelse af, at jeg var meget afklaret med, hvad der skulle ske - at det er nødvendigt, 

for at jeg kan få det bedre. 

 

Jeg er indlagt en hel måned - det er længere tid end normalt ved en transplantation, men mit 

blodtryk er for højt, og det skal under kontrol, før jeg kan komme hjem. Og først et halvt år senere 

er jeg kommet mig så meget, at jeg kan begynde i skole igen. Heldigvis har jeg nogle fantastiske 

skolekammerater, som sender mig breve en gang om ugen, mens jeg ligger på sygehuset, så jeg 

kan følge med i hverdagen i klassen. Det er rigtig dejligt med kontakt hjemmefra - jeg har følelsen 

af ikke at være så langt væk fra de andre. Og mens jeg er indlagt, får vi lov til at pynte op til jul på 

min såkaldte julestue (som min fysioterapeut på hospitalet døbte den), så mine forældre og jeg kan 

fejre de seks første dage af december på Skejby Sygehus’ afdeling B2. 

 

Efter transplantationen går det mildest talt vildt godt 

de næste mange år. Jeg får gennemført gymnasiet, og 

bagefter tager jeg et sabbatår, hvor jeg arbejder i 

tøjbutik et halvt år, og derefter som telefoninterviewer 

et halvt år, og så begynder jeg på religionsstudier og 

senere på kommunikation på SDU i Odense. Da jeg 

fylder 20, flytter jeg hjemmefra og får min egen lejlighed 

i Tornbjerg, ikke så langt fra universitet. 

Jeg fortsætter som telefoninterviewer, da jeg starter på 

uni, men efter to måneder må jeg stoppe, for jeg har 

ikke energi til et fritidsjob ved siden af studierne, så jeg 

får i stedet handicaptillæg resten af min studietid. Det 

fungerer rigtig godt - jeg nyder at gå på uni, og jeg får 

en masse nye veninder. Mange af dem holder jeg 

stadig tæt kontakt med den dag i dag: De er nu mine 

bedste venner, og jeg deler alle mine oplevelser med 

mit hjerte med dem. Jeg har haft også to langvarige 

forhold, og boet sammen med min ene kæreste i nogle 

år. 

 

Først da jeg kommer i praktik i Hjerteforeningen i 2015, får jeg igen problemer med hjertet - jeg 

er ligeså forpustet, som mine højgravide kolleger derinde, og jeg er nødt til at tage elevatoren, når 

jeg skal op på 4. sal, og selv når jeg sidder stille på min kontorstol og arbejder, bliver jeg 

indimellem svimmel og får trykken for brystet. 

Lægen konstaterer, at jeg har fået aortastenose, så jeg skal have indsat en biologisk hjerteklap, en 

såkaldt TAVI. Det er første gang, en hjertetransplanteret får sådan en klap, og jeg har ikke en klar 

fornemmelse af, hvad jeg skal igennem, så denne gang er jeg meget bange i tiden op til indgrebet.  

Heldigvis havde jeg en fantastisk kæreste, som beroliger mig meget og får mine tanker vendt bort 

fra den forestående procedure og den nye klap. Alt går heldigvis rigtig godt, og da jeg er verdens 

første hjertetransplanterede med denne type klap, laver firmaet bag klappen en film om mig og 

inviterer mig til Madrid for at fortælle min historie. Det er en helt uforglemmelig oplevelse, og jeg 

drømmer om at gøre noget lignende igen. 
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I hverdagen tænker jeg meget sjældent på de begrænsninger, mit hjerte kan give mig - jeg har 

altid været glad for både mit gamle og mit nye hjerte, og det er først nu, hvor jeg har været i 

virksomhedspraktik to måneder og arbejder 30 timer om ugen, at jeg kan mærke, at jeg bliver rigtig 

træt, når jeg er på i praktik hele dagen - nogle dage har jeg masser af energi efter arbejdet, andre 

dage er det svært for mig at finde energi til andet end at se serier: Jeg orker ikke engang at skrive 

til mine veninder over Facebook, og jeg når slet ikke alt det, jeg plejer, og som jeg ellers får det rig-

tig godt af.  

Heldigvis er jeg alligevel glad for mit liv - jeg elsker mit praktiksted og har nogle fantastiske 

mennesker omkring mig! Men for første gang fylder tankerne om mit hjerte og mine eventuelle 

begrænsninger: Jeg kan muligvis ikke klare mere end 20-25 timers arbejde om ugen, måske 

mindre. Jeg har endnu ikke snakket med jobcentret om det, men jeg har booket et møde og skal 

have fundet et job og en arbejdsplads, som kan tage hensyn til min energi og samtidig drage nytte 

af mine evner. Jeg er midlertidigt flyttet hjem til mine forældre, mens jeg leder efter job. Det er 

hyggeligt, men jeg glæder mig til at få en fast indtægt, som er større end dagpenge, så jeg igen 

kan få råd til min egen lejlighed. 

 

Jeg har også kun én gang været nervøs for at fortælle en fyr om mit hjerte. For mig er det en 

naturlighed at have et nyt hjerte - det er en del af mig, ligesom alt andet ved mig. Og det viste sig 

selvfølgelig heller ikke at være et problem. Måske fordi jeg selv i bund og grund er meget afslappet 

omkring det og gerne svarer på spørgsmål. Det er heller ikke noget problem i forhold til mine 

veninder. Mange af dem siger, at de ikke tænker på mig som en, der er blevet transplanteret, eller 

som en, der er syg - jeg er jo bare Katja, der nogle gange lige skal have en lille lur midt i 

festivitassen, og så er jeg klar til spas og løjer igen. 

 

Mit hjerte rumsterer dog ved tanken om at få børn. Det er et stort ønske for mig, men jeg skal 

lige have grønt lys af lægerne på Skejby - de er ikke helt enige om, hvorvidt det er ok for mig at 

være gravid eller ej. 

 

 

 

 

 

Katjas råd til forældre: 

 

• Giv dit barn mulighed for at være så involveret som muligt: Snak med dit barn om dets hjertefejl 

og indvie det så meget, som det har lyst til. Det har hjulpet mig meget, at jeg har vidst, hvad der 

foregik. 

 

• Husk på, at din holdning smitter af på dit barn: Mine forældres tillid til lægerne har jeg altid kunne 

mærke, så jeg har også altid selv haft fokus på lægernes evige håb og nye planer, hvis den første 

ikke virkede. Derfor har jeg altid haft et rigtig godt samarbejde med lægerne. Det har desuden 

betydet, at det næsten aldrig har været noget problem for mig at fortælle om min hjertesygdom. 

 

• Giv dit barn mulighed for at møde ligesindede: Personligt har jeg først fået brug for at møde 

andre med hjertesygdom, efter jeg er blevet voksen, men nu jeg er til gengæld blevet storforbruger 

af GUCH. Så sent, som til vores generalforsamling her først i 2017 havde jeg en stor klump i 

halsen, fordi jeg med nogle af mine GUCH-veninder kunne dele mine tanker om den kommende 

udredning i forhold til, hvad jeg skal arbejde med. Det giver mig en ro at vide, at de er der, uanset 
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hvad, og at de forstår, hvad jeg skal igennem. Mine ikke-hjertesyge veninder er der også altid for 

mig og er klar med en skulder og et kram, men dem fra GUCH forstår mig på et helt andet plan, 

end mine ikke-hjertesyge veninder gør. Det giver en helt særlig følelse af tryghed, som er guld 

værd og meget dyrebar for mig! 

 

• Gør rutinekontrollerne på sygehuset til små åndehuller, hvor I samtidig laver noget hyggeligt 

sammen, så det ikke bare bliver en træls pligt, der skal overstås. Mine forældre har altid været 

gode til at sørge for, at der også var noget at glæde sig til, og i dag, hvor jeg tager alene til Skejby, 

hygger jeg mig i toget med en lang film eller en bog, og jeg kombinerer tit kontrollen med besøg 

hos min familie i Aarhus.  

Hvis det at være på sygehuset kan vendes til eller forbindes med noget positivt, tror jeg det er en 

stor hjælp for alle involverede. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden 
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Økonomiske støttemuligheder 

 

Som patient kan man opleve at blive presset på økonomien. Vidste du, at der kan være hjælp at 

hente hos Hjerteforeningen? 

En del af Hjerteforeningens indsamlede midler går til at yde patientstøtte i form af legater til hjerte-

kar-patienter. Støtten kan bruges til anskaffelser, som kan gøre hverdagen som hjertepatient 

nemmere, til rekreation, ferie, psykologhjælp eller andre forhold, som kan være til opmuntring i en 

svær tid. 

Der bevilges normalt hjælp på beløb på mellem 

2.000 og 6.000 kr. Og der ydes desuden særlig 

økonomisk patientstøtte til hjertebørn under 18 

år. 

Du kan læse meget mere om 

ansøgningskriterier, frister mm. samt finde et 

online-ansøgningsskema her: Patientstøtte   

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden 

 

 

 

  

https://hjerteforeningen.dk/det-goer-vi/legat-patientstoette-2/
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3 britiske mænd - tilsammen 95 transplantations år 

 

Vi har netop modtaget en mail med dette billede fra vore britiske venner. Billedet egner sig som 

dokumentation for, at organdonation og transplantation virkelig nytter noget. 

På engelsk kan det siges meget kort:  

Photo taken at Harefield hospital, UK.  

From left: Alex Walker, Heart = 30, Andrew Whitby, Heart and Lung = 32, David Agett, Heart = 33. 

A total of 95 years post transplant.  

Not bad eh! 

Fra venstre: Alex Walker, Andrew Whitby og David 

Agett. (Foto: David Walker) 

 

 

 

 

 

 

For 10 år siden bragte vi her i Nova Vita Alex Walkers transplantationshistorie. I næste nummer 

bringer vi en opdateret historie. 

Pelle Christiansen 

 

           

  Tilbage til forsiden 

 



Nova Vita nr. 3, august 2017 Side 10 
 
 

 

Vær med til at sætte fokus på organdonation 

lørdag d. 14. oktober 2017 

 

”I Danmark har organdonation en stor opbakning i befolkningen - den seneste undersøgelse viser, 

at 87% af befolkningen er positive overfor organdonation. I forhold til de øvrige lande i Europa er 

danskerne blandt de mest positive overfor organdonation. Vi har dog ikke ligeså høje donations-

rater, det vil sige antal donationer per millioner indbyggere, som vores nordiske nabolande. 

I Danmark anvender vi informeret samtykke til organdonation. Det betyder, at du selv eller din 

familie skal give tilladelse til organdonation. Derfor arbejder vi i Danmark hårdt på både at oplyse 

og opfordre befolkningen til at tage stilling.” Kilde: Organdonor.dk 

 

Organdonationsdagen er den dag på året, vi i Danmark sætter fokus på organdonation. En masse 

organisationer bruger dagen til at skabe dialog og debat om organdonation med forskellige 

initiativer. Udover at det sætter fokus på organdonation bruges dagen også til at anerkende alle 

organdonorer, deres familier, de transplanterede, og de sundhedsprofessionelle, som alle har 

organdonation tæt på i deres personlige liv eller arbejde.  

 

Klubben deltager i år to steder i landet, i Odense og Roskilde: 

 

  

 

 

Pladsen bruges til grøntsagsmarked hver lørdag. Vi synes derfor, at det er et oplagt sted at møde 

folk ansigt til ansigt og få en snak om organdonation. Oplysning om Organdonation har udarbejdet 

”Tip en 13’er”, og den vil vi bruge til at teste den odenseanske befolknings viden om 

organdonation, og forhåbentlig vil det lede til en god snak bagefter.  

 

  

  

 

 

Torvet bruges til fødevaremarked hver lørdag. Vi vil have en stand, hvor vi informerer om, hvor 

vigtigt det er at tage stilling til organdonation, og hvordan man kan give sin holdning til kende.  

Da torvet har mange kulturelle tilbud til de studerende den dag, håber vi, at nogle af de yngre 

transplanterede har tid til at lægge vejen forbi og informere deres jævnaldrende. 

Hvor: Sorte Brødretorv, 5000 Odense (parkering under Odeon) 

Hvornår: Lørdag d. 14. oktober kl. 10 - 13 

Hvor: Stændertorvet, 4000 Roskilde 

Hvornår: Lørdag d. 14. oktober kl. 11 – 13.30 
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Begge torve er generelt meget besøgt lørdag formiddag, så det ville være fantastisk, hvis der var 

mange, som havde lyst til at være med i oplysningsstandene, eventuelt bare noget af tiden.  

Er du ikke så glad for at tale med folk, så får vi også brug for folk til at dele brochurer ud og sætte 

saddelbetræk på cykler omkring os. 

 

 

Har du ikke lyst til at deltage aktivt, er du meget velkommen til blot at komme forbi og sige ”Hej” til 

Lene/Trine & co. 

 

Der vil inden længe blive offentliggjort et program over alle aktiviteter i hele landet på 

www.organdonor.dk, så bor du lidt for langt væk i forhold til Odense eller Roskilde, så kan du 

tjekke, om der er arrangementer i dit lokalområde eller blot invitere naboen på kaffe og en snak om 

organdonation. 

 

Ønsker du mere information om initiativtagerne bag Organdonationsdagen, eller downloade 

materiale til egen brug på dagen, så findes det ligeledes på www.organdonor.dk.  

 

Vi glæder os til at informere sammen med dig. 

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden 

 

Har du lyst til at deltage så skriv til transplantationsklubben@hjerteforeningen.dk 

Ved tilmelding skal du skrive; hvilken by, du ønsker at deltage i, og om du helst vil stå i standen eller dele 

brochurer, saddelbetræk, armbånd ud omkring standen. 

Efter endt job er klubben vært for en lille forfriskning på den nærmeste cafe. 

 

file:///C:/Users/ssjpesc/Desktop/Nova%20Vita%20august%2017/www.organdonor.dk
http://www.organdonor.dk/
mailto:transplantationsklubben@hjerteforeningen.dk
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Markering af 25-året for første LTX i Danmark 

 

D. 23. januar 2017 var det 25 år siden, den første lungetransplantation blev foretaget i Danmark. 

Siden da har omkring 700 mennesker fået nye lunger. 

I den anledning afholder Lungeforeningen i samarbejde med Rigshospitalet et arrangement, som 

kommer til at indeholde både foredrag, musik og taler. 

Klubben har deltaget i planlægningen af arrangementet og bidrager ligeledes økonomisk til 

afviklingen af jubilæumsdagen. 

 Arrangementet afholdes onsdag d. 11. oktober fra kl. 17.00 til 20.00.  

Se hele programmet nedenfor. 

Da ventelistepatienter ofte vil være for syge til at deltage i sådanne arrangementer, sørger 

Lungeforeningen for, at arrangementet bliver livetransmiteret på foreningens Youtube-kanal. 

 Så sæt kryds i kalenderen og kom med og få en mindeværdig dag. Alle klubbens medlemmer 

samt pårørende er velkomne. 

  

 

Program 

 

25-års jubilæum for lungetransplantation 

En markering af vores kærlighed til livet og lungerne 

  

17.00-17.10       Velkomst 

Overlæge Michael Perch, afsnit for lungetransplantation, Rigshospitalet 

  

17.10-17.20       Jeg var én af de første 

En personlig historie om lungetransplantation for 25 år siden. 

  

17.20-18.20       Hvor dygtigere er vi blevet på 25 år - og hvordan ser fremtiden ud? 

                              Lungetransplantation i Danmark gennem 25 år  

Pensioneret overlæge, dr. med. i lungemedicin Martin Iversen, Rigshospitalet 
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 Når telefonen ringer: TX koordinatorens opgave  

Transplantationssygeplejerske Mette Gottlieb, Rigshospitalet 

 Kan vi forbedre lungerne i vasken? Lungevaskemaskinen 

Klinikchef Hasse Møller Sørensen, Thoraxanæstesiologisk Klinik, Rigshospitalet 

 Lungetransplantation fra kirurgens perspektiv 

Konst. overlæge, Ph.d. Christian Møller, Thoraxkirurgisk Klinik, Rigshospitalet 

  

18.20-18.35         Pause 

  

18.35-18.40         Mindehøjtidelighed 

Lungeforeningens landsdækkende netværk, Nye Lunger, holder et minuts stilhed og tænder lys for 
at mindes dem, som gav livet videre til andre 

  

18.40-18.50         En gave for livet 

Film og musik, der minder os om vores kærlighed til livet og lungerne. 

  

18.50-19.15         Fra holdning til handling  - når organdonation med ét bliver en konkret 
mulighed. 

Årets Organdonationsdag er lige om hjørnet: Hvad ved vi om danskernes holdning til 
organdonation, og hvordan arbejder vi med oplysning om organdonation i samfundet. 

 

 Personlig historie om at være pårørende til en donor. 

 

Centerleder Helle Haubro Andersen, Dansk Center for Organdonation 

  

19.15-19.20         Afslutning og opsamling 

Direktør Anne Brandt, Lungeforeningen 

  

19.20-20.00         Rigshospitalet byder på en let buffet. Vi hygger os sammen og besøger stande 
fra foreninger og netværk, der støtter lungepatienter, transplanterede og deres 
pårørende. 

  

20.00                     Tak for i dag 
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PRAKTISK INFO   

Dato: Onsdag 11. oktober 2017  Tid: 17.00-20.00 

Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, indgang 44, auditorier 1 & 2, 2100 København Ø. 

Forplejning: Rigshospitalet byder på en let buffet. 

 

TILMELDING   

Send din tilmelding til koordinator Mette Sandvang på mls@lunge.dk - og hvis I er flere, der 

tilmelder jer, beder vi dig sende alle deltagernavne til Mette Sandvang. Du er også velkommen til 

at ringe til Lungeforeningen på tlf. 38 74 55 44 (man, ons, tor og fre kl. 10-14 og tirs kl. 11-16), hvis 

du har spørgsmål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden 

  

mailto:mls@lunge.dk
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Fra bestyrelsen 

 

Der er ikke afholdt bestyrelsesmøder siden sidste udgave af Nova Vita, og der er derfor ingen 

referater i dette nummer. 

 

 

 

Mindeord 

Vi har mistet 

 

Vort kære medlem og ven Vibeke Haulund-Aadorf er afgået ved døden 

d. 29. juni 2017. Vibeke tabte en mangeårig kamp mod canceren i en 

alder af bare 27 år. Vore tanker og dybeste medfølelse går til ægtefællen 

Thomas samt til familien og Vibekes mange venner.  

På vegne af bestyrelsen samt HLTX træningskammeraterne ved 

Bispebjerg Hospital, 

Pelle Christiansen    

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden 
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Best.medlem 

Lene Kjær (HTX) 

Gondolvej 12 

4040 Jyllinge 

Tlf.: 40758600 

lenekjaer123@gmail.com 

 

Kasserer 

Pelle Christiansen (HTX) 

Mørkager 51 

2620 Albertslund 

Tlf.: 61308992 

pelle@hjertelunge.dk 

Bestyrelsen 2016 - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden 

 

 

 

Formand 

Dorthe Skov Larsen (HTX) 

Gilbjerggade 1 st. tv. 

2200 København N  

Tlf.:  2625 8131 

dorthe@hjertelunge.dk 

Sekretær 

Annelise Buhl Staunstrup 

(HTX) 

Carl Baggers Allé 6 

5250 Odense SV 

Tlf.: 3023231 

staunstrup@dsa-net.dk 

Best.medlem 

Jørgen Bjørnestad (LTX) 

Højby Allé 1 

5260 Odense S 

Tlf.: 2280 2746 

joergen@hjertelunge.dk 

Næstformand 

Trine Larsen (HTX) 

Hundslevvej 62 

5350 Rynkeby 

Tlf.: 2065 5707 

trineklarinet@gmail.com 

Best.medlem 

Leif Kløve Sørensen (HTX) 

Plateauet 1, 1. tv. 

9000 Aalborg 

Tlf.: 41661111 

leif@klove-sorensen.dk 

mailto:pelle@hjertelunge.dk
mailto:dorthe@hjertelunge.dk
mailto:joergen@hjertelunge.dk
mailto:trine@hjertelunge.dk
mailto:stig@paradehuset.dk
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Tilbage til forsiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender 

4. september 2017: Bestyrelsesmøde  

23.-24. september 2017: Generalforsamling og årsmøde i Esbjerg 

11. oktober 2017: Markering af 25-året for første LTX på Rigshospitalet 

14. oktober 2017: National Organdonationsdag 
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Tilbage til forsiden 
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