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Formanden har ordet 
Kære medlemmer 

Tak for sidst til jer, der deltog til vores generalforsamling og årsmøde i Randers.  

Fantastisk hyggelig weekend med kun det ene minus at den lå oven i min anden 

yndlingsting – fantasy bogmessen, som jeg så ikke kunne være en del af i år.  

Min søster og jeg har vores eget lille fællesskab, hvor vi deler glæden ved fantasybøger. 

Fantasybøger kan kort beskrives, som historier der udspiller sig i andre rammer end vores 

daglige trummerum. Bøgerne er derfor vidunderlige at svømme væk i, når hverdagen har 

brug for et pusterum. Jeg håber, at I så weekenden som et pusterum fra jeres hverdag. 

Havde du ikke mulighed for at deltage, så kan du læse vores beretninger derfra på de 

følgende sider, hvor du også får en kort præsentation af vores nyeste folk i bestyrelsen. 

 

I denne udgave af Nova Vita inviterer vi både på juletur til Egeskov slot d. 28. november 

(bemærk kort tilmeldingsfrist), og til at forhåndstilmelde dig sportslegene i Osteende, 

Belgium, hvis du bare drømmer en mikroskopisk drøm om at deltage. Du forpligter dig ikke 

til noget før den endelige tilmelding er noteret og betalingen sendt afsted.  

 

Husk! Har du noget på sinde, så send bestyrelsen en mail på 

transplantation@hjerteforening.dk. 

 

Med disse ord vil jeg ønske jer et dejligt efterår.  

Mørk er november og løvfaldet slut,  
vandet begynder at fryse,  
 
lyset fra solen og blomsterne brudt -  
da må vort hjerte selv lyse.  
 
Synge vil vi, legen er magt,  
mer end beregning, forstand og foragt  
værn mod det sorte og tomme.  
 
Om der svæver dødeligt dræ,  
vil vi dog elske - og plante et træ:  
frugter kan uspået komme. 
Thorkild Bjørnvig 1959 
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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:  
 
trineklarinet@gmail.com 
kathleenpade@gmail.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:trineklarinet@gmail.com
mailto:kathleenpade@gmail.com
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Generalforsamling 2021  
 

Normalt så får vi en fra salen til at skrive deres oplevelse af generalforsamlingen, men i år kunne 

jeg godt tænke mig at indvie jer i mine tanker og følelser under generalforsamlingen, så I må bære 

over med min lettere barnlige tilgang til et yderst seriøst punkt på weekenden.  

 

Hvilket et syn bestyrelsen mødte ind til. Det 

er klart den smukkeste sal, som jeg har 

været med til at holde generalforsamling i. 

Billedet yder den på ingen måde 

retfærdighed. Kik på billedet, luk øjnene og 

forstil dig den smukke udsmykning hele 

vejen rundt i rummet. Så tilføjer du høje 

vinduesrammer, og kigger op mod 

lysekronen.  

Dernæst vender du dig om og ser balkonen med klaveret, 

som jeg fik lov til at spille morgensang på.   

 

Det var ikke udelukkende en god oplevelse for 

medlemmerne tror jeg. Jeg ikke altid ramte rigtige 

tangenter, og når jeg gjorde, så kom der alligevel ofte mere 

end en tone, da det var et par dage siden klaveret sidst var 

blevet stemt, men festligt virkede det oppe fra balkonen 

af. Eneste problem med en start, som denne var tilgangen til balkonen, der foregik gennem 

køkkenet, op af en trappe, hen langs spærren, op af tre trin og finde den nærmest skjulte luge ud 

til balkonen.  

 

Da jeg skulle ned igen tog Peter heldigvis over og fik valgt en dirigent til at styre slagets gang. 

Valget faldt på Annelise, som vi forinden havde spurgt om lov til at foreslå, da vores ellers trofaste 

dirigent kom langvejs fra denne gang.  

 

Annelise guidede os godt igennem regler og love inden jeg fik ordet, som bestyrelsens 

repræsentant. Selvom jeg er vant til at optræde/undervise i mit daglige virke, så er det altid med 

en lille sød sommerfugl i maven, når jeg stiller mig op foran forsamlinger som denne. Der er en vis 

ærefrygt over at have taleretten foran så mange mennesker. Heldigvis har vi de sødeste 

medlemmer, der smiler og sender masser af positiv energi op til mig, imens jeg får talt mig varm.  

 

Efter beretningen og spørgsmål til samme var det Carstens tur til at præsentere årets økonomi. 

Hvilket han gjorde med stor sikkerhed. Jeg er superglad for at have arbejdet sammen med flere 

dygtige kasserer gennem min bestyrelsestid, da jeg mere er til matematiske gåder end regnskab.  
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Så blev det tid til forslag fra medlemmerne. Der blev foreslået, at kommende arrangementer 

enten tilgodeså både lunger og hjerter eller at organerne blev tilgodeset på skift. Der var et 

konstruktivt forslag, som samlede salen i en fælles front ang. fremtidige arrangementer. Ønsket 

var også, at det kunne gøre klubben mere attraktiv for de lungetransplanterede, så medlemmerne 

om nogle år var mere blandet end det er tilfældet lige nu, hvor vi har en stor andel af 

hjertetransplanterede.  

 

Folk klappede ad forslaget og det var tid til valg af nye medlemmer til bestyrelsen.  

Valget faldt på Jan, der har deltaget i klubbens aktiviteter i nogle år og Gerner, som er et relativt 

nyt medlem og den første pårørende, jeg har arbejdet sammen med.  

Jeg glæder mig meget til at få lært dem af kende som en del af bestyrelsen. Jan kunne ikke være til 

stede og vores konstituerende møde er altid lidt vindblæst, da vi skal have det presset ind mellem 

de mange aktiviteter på årsmødet, så vi lærer først hinanden rigtigt at kende efter det første lange 

bestyrelsesmøde.  

 

Efter valget rundede først Annelise af, og så fik jeg lov til at takke for god ro og orden inden det var 

tid til frokost. I kan læse hele bestyrelsens beretning annetsteds i denne udgave af Nova Vita.  

 

Medlemmerne gik snakkedende til frokost, imens bestyrelsen ryddede op på deres pladser til 

højbords. Heldigvis nåede vi ind og smage den meget lækre buffet af småretter anrettet enkeltvis 

med tanke på at minimere antallet af bakterier, som ikke helt kan undgås, når så mange er samlet.  

 

Jeg ville have elsket at kunne slutte af med et billede af den nye bestyrelse, men det var som sagt 

ikke muligt, da vi ikke alle var samlet.  

 

Tak, fordi I tager så pænt af os i bestyrelsen som helhed. Det er en fornøjelse at være formand for 

sådan nogle søde medlemmer.  

 

- Trine 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden 
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- Bestyrelsens beretning 

 

Kære medlemmer 

 

Velkommen til bestyrelsens store beretning om guld og grønne skove samt lilla 

enhjørninger.  

 

Undskyld men alle de sociale ting, som jeg har deltaget i over sommeren, er alle startet 

med…. Nej hvor er det godt vi endelig må mødes…. Eller skal vi ikke glemme ordet Corona i 

dag…. Eller andre variationer af samme tanke. Hvilket er helt naturligt. Det har fyldt rigtigt 

meget i befolkning at være underlagt mange af de omstændigheder som mange 

transplanterede lever med dagligt.  

 

Det har også fyldt en del i mit eget liv specielt i starten, hvor man (heldigvis) ikke helt 

kendte omfanget og varigheden. Vores datter går i gymnasiet. Jeg arbejder på mange 

skoler og min mand ser mange mennesker. Skulle vi isolere os eller leve livet som før 

eller….? Året i år har været fuld af lige så mange spørgsmål som sidste år, hvor vi måtte 

aflyse årsmødet.  

 

I år hang årsmødet også i en tynd tråd, da Hjerteforeningen først på året meldte ud, at al 

forsamling formodes aflyst indtil 1. september. Selv om vi er en relativ lille forening, så 

stabler man ikke et årsmøde på benene på 17 dage. Det kræver masser af tid, da ikke alle 

vores samarbejdspartnere sidder klar ved telefon eller mail, og vi er en frivillig bestyrelse, 

der også skal passe livets andre gøremål.  

 

Årsmødet blev heldigvis en realitet. Det blandt andet takket været jeres deltagelse med 

besvarelse via Doodle og mail: I ville gerne dukke op, hvis regeringen og Hjerteforeningen 

tillod det – Tusind Tak for jeres tilkendegivelser. De var med til at overbevise 

Hjerteforeningen om, at vi skulle arbejde videre som om verden var trådt ud af 

sygdommens skygge til den tid.  

 

Året, der gik: 

Vi inviterede til online julebingo i december, men tilslutningen var ikke stor nok til at rulle 

bingoet ud, så vi mødtes i stedet til en online snak over en kop kaffe. Hvilket var så 

hyggeligt, at vi gentog det sidst i februar. Det var en anderledes måde at mødes på, men 

det gav alligevel ret meget nærvær med de enkelte og set med de øjne var det nok meget 

godt, at der ikke tilmeldte sig 25 husstande.  

 

Planen var, at vi skulle have mødtes igen efter påske, men lige pludselig kom 

gennembruddet for vaccinen. Alle fik fornyet håb for fremtiden. Alle regioner fik ikke 

tilbuddet ud samtidigt så nu gik samtalen på; har du, hvad skal du, og hvad har du hørt…. 

Osv. Heldigvis gik det pludseligt stærkt i hele landet, og alle kunne ånde lettet ud et par 

dage. Indtil studiet omkring manglende antistoffer hos sårbare tilknyttet OUH ramte 

nyhedsmedierne. Så brast manges verden igen. Overlæge Kasper Rossing kontaktede 
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klubben og bad os videregive deres ord, og I har efterfølgende fået stor ros for at efterleve 

deres bøn om ikke at kime afdelingen ned.  

Vi kan nu konstatere at mange transplanterede langsomt er ved at vende tilbage til 

dagligdagen igen, og så kom tilbuddet om 3. stik sidste weekend – det var en super nyhed.  

 

I Maj havde vi onlinemøde i European Heart and Lung Transplant Federation. Det er 

foreningen som støtter værtslandet med de indledende processer Indledningen på 

årsberetningen var meget rammende for de sidste år. ”Året 2020 var et år med næsten 

ingen aktivitet. Vi valgte efter flere debatter at aflyse legene. Vi håber at næste års rapport 

bliver længere”.  

 

Der er efter planen sportslege igen i 2022, og det satser vi på bliver afviklet. Det bliver i 

Ostende i Belgien d. 6-11 juni. Vi fik ved sidste generalforsamling lov til at se billeder fra 

lokationerne, og det så meget lovende ud.  

 

Casper blev valgt ind i EHLTFs bestyrelse i 2019 og er denne weekend sammen med 

bestyrelsen nede og inspicere faciliteterne. Vi glæder os til at høre, hvad de finder ud af.  

 

EHLTF er ved at få en ny og bedre website op at stå, så man kan finde alt information 

omkring legene der. Læs med i den kommende udgave af Nova Vita, hvor man også kan 

forhåndstilmelde sig. Forhåndstilmelding i denne sammenhæng betyder, at det kun er de 

forhåndstilmeldte som får alle mails med information omkring legene.  

 

Sidst i Maj mødtes en del af os ved Skovtårnet. Det var et fantastisk sted, og klart en 

lokation man sagtens kunne mødes ved igen (og igen). Vejret var med os, og der blev 

hyggesnakket på tværs imens vi forcerede skoven på vej mod tårnet. Enkelte blev på 

jorden, imens resten besteg højderne for at nyde den imponerende udsigt. Nu har vi alle 

en ide om, hvordan det må være at være en fugl. 

 

Fremtiden i klubben. 

Organdonationsdagen lander i år på lørdagen i uge 40. Klubben kommer på gaden ved et 

arrangement sammen med Leverforeningen og OUH i Odense, hvor jeg har lovet at 

repræsentere klubben, men I er mere end velkommen til at kigge forbi. Jeg har desværre 

ikke de nærmere detaljer endnu.  

Så kommer der snarest en skrivelse rundt til alle med en opfordring fra Dansk Center for 

Organdonation (DCO): Få din nabo, ægtefælle eller gode ven til at tage et billede af din 

torso imens du holder et skilt, hvor du har skrevet de antal år du har fået med din(e) ny(e) 

organ(er). Så lancerer alle foreninger deres medlemmers foto på organdonationsdagen d. 

9. oktober.  

 

Traditionen tro vil vi arbejde på et julearrangement, men hvor vides ikke, da vi synes vores 

ny(e) kollegaer(e) i bestyrelsen skal have et besyv med. Vi har dog flere forslag liggende fra 

jer medlemmer, som vi vil fremlægge for dem.  
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Nova vita kan forventes at udkomme 3-4 gange årligt alt efter aktivitetsniveauet. 

 

Det sidste år har budt på alt for mange triste stunder og masser af bekymringer for både os 

og vores pårørende, så jeg vil slutte beretningen af med at bede jer kigge på den person 

tættest på jer og sende dem det varmeste smil I kan finde i jeres hjerter.   

 

Tak for ordet. 
 

 

 

  

Tilbage til forsiden 
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Årsmøde 2021 

 

Det føltes som om at Annelise og jeg holdt i kø det meste af fredag d. 17. september, men jeg ved godt at 

45 minutter intet er at sammenligne med dagens resterende 23 timer og 15 minutter. Jeg tror dog at alle 

bilister kender følelsen.  

 

Grunden til at vi ”valgte” at holde i kø ”hele” dagen var, at en lille skare af deltagerne i dette årsmøde 

havde aftalt at spise 

aftensmad sammen 

inden årsmødet 

officielt, startede 

lørdag.  

 

Vi ankom endelig og 

mødte allerede alle 

andre på vej mod 

restauranten. Vi 

kastede vores bagage 

op på værelset og satte straks efter skaren.  

 

Lørdag morgen havde vi derfor tid til at hygge med morgenmad og lige få styr på de sidste detaljer inden 

generalforsamlingen, som du kan læse mere om andetsteds i Nova Vita.  

 

Årsmødet startede op med fint besøg af Overlæge dr. Med. Hans Eiskjær, 

som er en del af transplantationsteamet på Aarhus Universitetshospital - 

Skejby.  

 

Han blev budt velkommen af Peter, der fortalte en rørende historie om sin 

egen og familiens oplevelse af deres møde med Hans.  

 

Hans fortalte om transplantation, donation ved cirkulær død og en masse sidespor inspireret af vores 

spørgsmål. Man kunne godt mærke, at han ikke kun 

var en læge, der skjulte sig bag sin kittel og maske. Han var vant til at tale, til at undervise og kommunikere 

  

 

  

Nova%20vita%20nr.%203%202021/Årsmøde%202021.docx


Nova Vita nr. 3, november 2021 Side 10 
 
 

til større skarer. Man kunne mærke når et spørgsmål tænkte en glød i ham og så havde han vores alles 

opmærksomhed i sin hule hånd.  

Efter det inspirerende foredrag med Hans Eiskjær var det tid 

til en kaffe/te og kage pause, hvor man kunne vende alle de 

indtryk som man fik under foredraget eller få snakket med 

nogle andre end 

ved frokosten.  

 

Tilbage på vores 

pladser igen fik vi 

en meget kort 

introduktion til 

begreber som mindfullness og meditation af Silvia Hansen, der 

underviser i mindfullness ved Instituttet for Mindfullness.  

 

Efter introduktionen var det tid til at prøve principperne på egen krop. Vi skulle gennemgå hele vores krop 

ved tankens kraft med lukkede øjne. Fokusere på vores åndedræt og mærke hvordan de forskellige 

legemsdele havde det.  

Så lærte vi lidt om at gå ind i og mod de dårlige følelser i 

stedet for at gemme dem væk, og i sidste 

ende risikere en depression eller værre. 

Anerkende dem uden at lade dem styre.  

Alt i alt en rigtig dejlig oplevelse – specielt 

bagefter, hvor kroppen føltes lettere og 

mere afslappet.  

 

Den føles fik dog ikke lov til at vare særligt 

længe da Frederikke og Anne Marie stod klar til at guide os 

rundt i det historiske Randers.  

Hvor der var mange skønne overraskelser i alle størrelser, som for eksempel denne smukke dørhammer af 

Tordenguden Thor fra den nordiske mytologi.  

Efter al den megen stilstand var det rart at få rørt kroppen og få noget luft.  

 

Herefter var der for lidt/meget tid til ”fri leg” alt efter hvem du spørger indtil Hotel direktør Svend Eskildsen 

inviterede til en lille historielektion mere. Denne gang om Hotellets oprindelse og den store renovering 

hotellet netop havde gennemgået efter en kæmpe brand.  

 

Middagen blev serveret og snakken gik atter på tværs af 

bordene. Bestyrelsen havde udfordret medlemmerne og 

bedt Trine spille til fællessang. Trine havde valgt en del 

sange, der skilte vandene. Heldigvis var der også nogle 

sange imellem som alle kunne skråle med på og det gjorde 

folk rigtigt gerne. Trine måtte love at hun næste år kun 

spillede et par stykker, der gerne måtte være alment kendte 
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i modsætning til dette års mange svære sange. Flere måtte dog vedgive at de sagtens kunne læse, hvorfor 

de var valgt med deres meget smukke 

tekster.  

 

De synes bare melodien var for svær og 

Trine hjalp dem heller ikke altid med sit 

klaverspil. Aftenen forløb dog rigtigt godt 

og overalt hvor man vendte blikket hen 

smilte, lo og lyttede folk. 

 

Aftenen sluttede for mange med en tur på 

den nærliggende cafe. Faktisk så 

nærliggende at der var direkte adgang fra 

hotellet af. Det var rigtigt hyggeligt, da 

folk sad rundt omkring i mindre grupper 

og kunne snakke med flere af gangen end 

ved middagen.  

 

Godt træt lå jeg i min seng kl. 02 efter en dejlig dag, hyggelig aften og en forventning om endnu et 

spændende foredrag om søndagen.  

 

Vi havde inviteret multikunstneren Søren Dahl – nok bedst 

kendt fra radioprogrammet Café Hack. 

 

Under middagen havde folks meninger om manden været 

meget delte, men de blev alle gjort til skamme. Søren var 

meget professionel og underholdende.  

 

Han spillede flere medleys og fortalte historier og anekdoter 

fra sit lange liv i showbusiness.  

 

Han havde blandt andet taget Rune T. Kiddes omskrivninger af 

H. C. Andersens historier under armen, og de fik et helt nyt liv 

med ham som oplæser. Har du endnu ikke stiften 

bekendtskab med H.C.Anderledes, så skynd dig på biblioteket 

og læs, om du er enig med mig i, at de er fantastiske.  

 

Arrangementet sluttede med de obligatoriske snitter, der i år var et meget positivt bekendtskab set med 

mine øjne. 

 

På vegne af hele bestyrelsen: Tak fordi I kom - Trine 

 

 

Tilbage til forsiden 
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Præsentation af de nye i bestyrelsen 2021-22 
 

 

Jeg hedder Gerner, og er bosiddende i Skjern. Jeg er 69 år og pensionist. 

Jeg er ikke transplanteret, men gift med Hanne som fik nyt hjerte i 

december 2019. 

 

Jeg har tidligere i mit arbejdsliv arbejdet i 24 år i finanssektoren, derefter 

gik jeg over i turistbranchen. Først havde jeg en campingplads, og har i 

de sidste 14 år lejet sommerhuse ud på Jyllands vestkyst. 

 

Det var en stor omvæltning i vores tilværelse da Hanne fik sit nye hjerte, 

og vi glædede os til at nyde, at Hanne nu kunne deltage i alt. Så kom 

Corona’ en, og vi blev “spærret inde” og fik ikke rigtig gang i det vi ville. 

 

Nu er vi endelig “ude” af Corona’ en og kan se fremad til en tilværelse som vi ikke har haft i de 

sidste 20 år. Hvor livet meget har foregået på vores sygehuse, hvor der heldigvis er så mange 

dygtige og søde og rare mennesker. 

 

Vi er så glade og taknemmelige over det nye liv som vi begge har fået efter transplantationen. Jeg 

vil arbejde for, at vi kan få endnu flere donorer, så flere kan få den samme chance, som vi har fået. 

Samtidig vil jeg arbejde for at dem, som fremover bliver transplanteret får kendskab til vores klub. 

 

Det er rart at mødes med personer som har været gennem de samme bekymringer, frygt og glæde 

som en selv og samtidig få nogle hyggelige stunder sammen også, hvor man kan snakke om andet 

end sygdom. 

Jeg hedder Jan og er 59 år.  

 

Jeg blev hjertetransplanteret i 2016 efter at have fået konstateret 

hjertesvigt og døjet med en del eurytmi.  

 

Bestyrelsen kontaktede mig og spurgte om jeg kunne været 

interesseret i at stille op til bestyrelsen. Jeg sagde ja, selvom jeg i 

perioder har ret travlt med mine andre interesser 

Udover nu at være med i bestyrelsesarbejdet, så bruger jeg blandt 

andet en del tid på hundetræning.  

Tilbage til forsiden 
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Invitation – Juletur 

 

Vi har næsten sat autosvareren op til ”glædelig jul”, så vi vil gerne invitere til en hyggelig dag på 
Egeskov slot og park, hvor de holder julemarked den første søndag i advent…. 

 

Søndag d. 28. november 2021  
kl. 10.30 – 13.30 

 
 
Vi mødes ved indgangen kl. 10.30 og går samlet til Cafe Jomfru Rigborg, hvor vi skal 
have kaffe/te/kakao og lidt sødt til ganen imens man lige får opdateret hinanden eller hilst på 
de(t) nye ansigt.  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
 
Derefter er der tid til at gå rundt på julemarked, og i de omkring liggende grønne områder og 
udstillinger. Går man efter en specifik udstilling, så kan man gå forgæves, da ikke alle udstillinger 
er åbne i vinterperioden, men alt dette kan man læse mere om på deres hjemmeside.  
 
Kl. 13. mødes vi igen i Cafe Jomfru Rigborg til deres berømte flæskestegsandwich. (Drikkelse dertil 
er på egen regning.) 
 
Kl. 13.30 er arrangementet slut og man kan tage hjem eller tage en runde mere på området, der er 
åbent frem til kl. 16.30. 
 
Tilmelding til Jan på mail. rasmussenjanbruun@gmail.com senest d. 13. november.  
Ved afbud på dagen kan man kontakte Jan på til. 21798124 
 
Pris: 150,- for voksne og 100,- for børn (4-12 år),  
Betaling sker straks efter tilmeldingen til klubbens bankkonto i Handelsbanken: 
Reg.nr. 7639 Kontonr.: 1002797. Husk at oplyse dit navn i ”meddelelse til modtage 
 

Tilbage til forsiden 

 

https://egeskov.dk/egeskov-julemarked/
mailto:rasmussenjanbruun@gmail.com
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Tårnhøje forventninger  
 

Jeg har aldrig været ved Skovtårnet, det var kun en ting som man havde 
set i fjernsynet og hørt andre tale varmt om, så jeg havde kæmpe 
forventninger til dette majestætiske bygningsværk.  
 
Samtidig så var det først gang i meget lang at Hjerteforeningen tillod os 
at mødes fysisk på tværs af landet, så jeg glædede mig.  
 
Datoen var d. 29. maj og vi havde det smukkeste vejr, der tillod os at få 
det fulde ud af turen ud mod tårnet og efterfølgende oppe i tårnet.  
 
Jeg havde set ikke forestillet mig, 

hvor fantastisk det ville føles at stå og se ned på træerne under 
mig, og jeg kunne fornemme på folkene omkring mig at jeg på 
ingen måde var den eneste med den følelse.  
 
På vej mod tårnet var der ikke mange stille stunder. Alle 
trængte i den grad til at få snakket igennem. Blive opdateret 
på hinandens opfattelse af nedlukningen, deres oplevelser 
med sygehusvæsnet pga. samme, og ikke mindst om hvad der 
var sket i deres liv siden sidst.  
 

Da vi kom til tårnet, efterlod vi et par stykker, der hellere 
så op på os i stedet for at være med til at se ned. 
 
Der var en del andre, som 
havde fundet vejen til tårnet 
den dag, så vi blev spredt fra 
hinanden på vej op, men 
fotografen fik lov til at tage 
billeder undervejs. 
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Udsigten på toppen fik mig til at føle, at alt var muligt. Jeg havde en følelse 

af at kunne flyve. Pludselig kunne jeg godt følge de lægelige teams 

følelser, når de opdager noget fantastisk som fx evnen til at forlænge liv 

med en transplantation. De har også kravlet også op ad en meget lang og 

stejl bakke igen og igen og igen, indtil de nåede toppen, og var i stand til at 

give os (transplanterede) livet tilbage.  

 

Nå……tilbage mod jorden…. både i tankerne og fysisk…….. 😊 

 

 

Vi fandt en skyggefuld og nærmest 

magisk plads at samles inden turen gik 

tilbage mod kaffen og den sidste snak.  

 

Arrangementet sluttede, men det 

betød ikke at folk brød op. Mange blev 

siddende og spiste deres frokost 

sammen inden de tog turen tilbage til 

deres del af Danmark.  

 

Tusind tak for en dejlig dag 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden 
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Forhåndstilmelding til de europæiske sportslege 2022 

 
Nu er det tid til forhåndstilmelding til de europæiske championships for hjerte- og 
lungetransplanterede i Ostend, Belgien 2022. 
 
European heart and lung transplant Championships 2022 finder sted fra mandag den 6. juni til 
fredag den 11. juni 2022. Ostend er en i by i den flamske del af Belgien lige ud til kysten 
 
Ønsker du som medlem at deltage, er det nødvendigt med en forhåndstilmelding til klubben. 
Forhåndstilmeldingen finder sted fra nu og indtil senest den 20.12.2021. 
 
Forhåndstilmeldingen er for at vi kan danne os et indtryk af, hvor mange danske deltagere vi kan 
mønstre. Samtidig har deltagerantallet betydning for den politik, bestyrelsen skal udarbejde for 
fordelingen af eventuel deltagerstøtte. Vi vil ansøge om tilskud til deltagerbetaling samt ansøge om 
speciel deltagerstøtte til klubbens hjerte- og lungetransplanterede børn og unge. 
 
Når vi får tilsendt programmet fra værterne første i det nye år (2022) bliver dette kun udsendt til de 
forhåndstilmeldte. 
 
På https://ehltc-2022.eu/ kan du se arrangørernes hjemmeside. Oplysningerne på hjemmesiden er 

stadig sparsomme, og der er endnu ikke offentliggjort praktiske oplysninger om indkvartering, 
program og sportsgrene osv. 
 
Vær venligst opmærksom på, at når vi på et tidspunkt skal tilmelde os bindende, så skal 
transplanterede deltage i mindst 2 sportsevents for at få andel i deltagerstøtten. Samlet kan man 
deltage i maksimum 5 sportsevents. Pårørende deltager som supportere, og vil formentlig som 
vanligt kunne deltage i petanque turneringen. 
 
Forhåndstilmeldingerne er altså et must, men er naturligvis ikke bindende, før vi har orienteret om 
de endelige betingelser herunder priser. Du skal forvente at afgive bindende tilmelding i februar 
2022. 
 
Information om forhåndstilmelding sendes ligeledes ud med Nova Vita snarest. 
Forhåndstilmeldingen sendes senest den 20. december 2021 pr. mail til 
transplantation@hjerteforening.dk med anførsel af dit/jeres navn(e), adresse og telefonnummer, 
samt hvilke sportsgrene du overvejer at deltage i.  
 
Med ønske om et godt og aktivt efterår 
 
Bedste hilsener 
Lene Kjær                                                       Trine Larsen                                             Tilbage til forsiden 

https://ehltc-2022.eu/
mailto:transplantation@hjerteforening.dk
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Referater 

Referat af Bestyrelsesmøde d. 30. august 2021 

Kl. 09.00-11.00 - Online 
 

Deltagere: Trine Larsen, Kathleen Pade, Peter Schøning, Carsten S. Simonsen, Lene Kjær. 

Afbud: Casper N. Pedersen. 

Referent: Peter Schøning 
 

1. Siden sidst. 
Indbyrdes orientering om hvordan situationen individuelt er mere eller mindre privat 
Carsten søgt om at komme ind i bisiddergruppen i Odense. 
 

 2. Nyt fra kassereren v/ Carsten. 
Renterne stiger i banken. Carsten har undersøgt markedet hos andre banker, og 
konkluderet at det ikke kan betale sig at skifte pengeinstitut. 
Carsten har tjekket indbetalingerne til årsmødet sammen med Peters liste over deltagere. 
 

3. Nyt fra organdonation, DCO og OoO v/ Trine 
Trine deltager i et onlinemøde umiddelbart efter bestyrelsesmødet kl. 11.00. 

 
4. Nova Vita 
Udgivelse af Nova Vita nr. 3 

 

5. Generalforsamling og årsmøde 
De sidste detaljer aftales 

  
6. Arrangementer 
Evt. julearrangement tages der stilling til efter årsmødet. 
 

7. Eventuelt 
Der laves et forslag til forretningsordenen, så kassereren sammen med formanden får 
adgang til foreningens konto. Der forslås, at et medlem kan hjælpe kassereren i en 
tidsbegrænset periode. 
Forslaget sættes på dagsorden ved næste bestyrelsesmøde.  
 

 
9. Næste møde 
Mandag den 1. november i Hjerteforeningens lokaler, København. Dialogmøde kl. 11.00-12.30. 
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Referat af transplantationsklubbens generalforsamling den 18.9. 2021 

Sted: Hotel Randers, 8900 Randers 

Tidsrum: Kl. 11.00 - 12.00. 

Formand Trine Larsen bød velkommen. 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Annelise Buhl Staunstrup, som blev enstemmigt valgt. 

Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt og rettidigt indkaldt ifølge gældende 

vedtægter. 

Der blev valgt 3 stemmetællere, hvis der skulle blive brug for det. 

Referent: Peter Schøning. 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Beretningen indeholdt følgende hovedpunkter: 

– Situationen under Corona-epidemien 

– Online møder for medlemmer under nedlukningen – der er afholdt 

to. 

– Vacciner, manglende antistoffer hos transplanterede og 3. stik. 

– Europæiske Sportslege, EHLTF – afholdes i 2022 i Oestende, Belgien 

6. - 11. juni. 

– Tur til Skovtårnet på Sjælland den 30. maj. Der var ca. 20 deltagere. 

– Fremtidige arrangementer:  Klubben deltager i transplantationsdagen 

i Odense den 9. oktober sammen med Leverforeningen og OUH 

– DCO: Ny kampagne omkring +år. Billedet kan tages til årsmødet. 

Ellers opfordres man til at sende et billede til Trine. 

– Julearrangement besluttes af den nye bestyrelse. 

– Nova Vita udkommer 3-4 gange årligt 

– Der opfordres til at stille op til valg i bestyrelsen. 
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Et medlem fra salen påpegede, at navneskiltene ikke havde det nye logo. 

Formanden svarede, at det var for nostalgiens skyld. Bestyrelsen vil 

overveje det nye mod det nostalgiske næste år. 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

 

3. Fremlæggelse af regnskab for 2018 til orientering 

Carsten Scott Simonsen gennemgik kort regnskabet for 2020. 

 

På grund af Corona er årets regnskab meget simpelt. 

Udgifterne til banken for overhovedet at have en konto er blevet meget store. Det 

skal undersøges, om det kan gøres billigere i et andet pengeinstitut. 

Regnskabet blev taget til efterretning. 

 

4. Indkomne forslag 

Der var kommet et forslag ind til bestyrelsen. 

Vedr. Forslag til generalforsamlingen lørdag d. 18. september 2021.   

Jeg har følgende forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen d. 18. 

september 2021 på Randers Hotel. Jeg vil gerne foreslå en bedre fordeling af 

foredrags emner relateret mod de hjertetransplanteret og de lungetransplanteret i 

fremtiden. Begrundelse: Jeg har gennemgået div. programmer for årsmøderne siden 

2012 og 60 % er hjerterelateret, 10 % er lungetransplanteret og 30 % er neutrale 

dvs. hverken hjerterelateret eller lungetransplanteret Dette kunne måske fremme 

tilslutningen blandt de lungetransplanteret ved klubbens fremtidige årsmøder og 

generalforsamlinger. Jeg har dokumentationen med til generalforsamlingen 

vedrørende foredrags emnerne de sidste 10 år – hvis bestyrelsen eller nogle af 

tilhørerne ønsker at se den. 

Venlig hilsen Johnny Madsen 

Johnny læste forslaget op. 

Forslaget fik fuld opbakning. Bestyrelsen vil prøve at have en mere ligelig fordeling 

af foredragsholdere vedrørende hjerter og lunger. 

Der blev efterlyst mere synlighed af klubben og dens arbejde, bl.a. ved en mere 

tilgængelig hjemmeside, og nye foldere. Bestyrelsen vil arbejde på dette ved de 

kommende møder. 

 

5. Valg til bestyrelsen iht. Vedtægternes § 5 
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Dirigenten konstaterede, at det skulle vælges op til 3 medlemmer til bestyrelsen. 

Valgt blev Carsten Scott Simonsen, Gerner Peetz og Jan Bruun Rasmussen. 
 

6. Eventuelt 

Medlemmerne fortalte at klubbens foldere var forsvundet fra hospitalerne. 

Bestyrelsen tjekker op på det og vil forsøge at få bedre synlighed i venteværelserne 

omkring transplantationsafsnittene på OUH, Rigshospitalet, og Skejby sygehus. 

 

Referat v/ Peter Schøning 

Godkendt af Annelise Buhl Staunstrup, den 21.9.21 
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Konstituerende bestyrelsesmøde d.19.09.2021 

Sted: Hotel Randers, Torvegade 11, 8900 Randers C 

Tilstede: Trine Larsen, Carsten S. Simonsen, Peter Schøning, Gerner Peetz, Lene  

Kjær 

Afbud: Kathleen Pade og Jan Bruun Rasmussen 

 

Dagsorden: 

1. Præsentation af alle og deres ønsker for bestyrelsesarbejdet. 
Trine Larsen:   Transplanteret for 11½ år siden, hjerte 

Lene Kjær:  Transplanteret for 8½ år siden, hjerte 

Peter Schøning  Transplanteret for 4½ år siden, hjerte 

'Carsten S. Simonsen Transplanteret for 3½ år siden, dobbelt lunger 

Kathleen Pade  Transplanteret for 7 år siden, hjerte 

Jan Bruun Rasmussen            Transplanteret, hjerte. 

Gerner Peetz  Pårørende til transplanteret 

 

2. Bestyrelsen konstituerer sig 
Formand:   Trine Larsen 

Næstformand:   Casper S. Simonsen  

Kasserer:  Gerne Peetz 

Sekretær:  Peter Schøning 

Carsten S. Simonsen er stadig kasserer resten af året, men vil løbende indføre 

Gerner Peetz i procedurerne.  

 

3. Opdatering af klubbens brevpapir samt kontaktinfo på hjemmeside 
Trine Larsen retter ovenstående og sender det til Steffen 

 

4. Forretningsorden præsenteres og godkendes 
Punkt til næste møde. 

 

5. Møde kalender 
Mandag den 1. november i København. Dialogmøde kl. 11.00 – 12.30. 

 

6. Eventuelt 
Lene vil gerne stå for forhåndstilmeldingerne til legene i EHTLF. 

 
Tilbage til forsiden 



Nova Vita nr. 3, november 2021 Side 22 
 
 

Best.medlem 

Lene Kjær (HTX) 

Gondolvej 12 

4040 Jyllinge 

Tlf.: 40758600 

lenekjaer123@gmail.com 

 

Kommende kasserer 

Gerner Peetz (pårørende) 

Fyrrevænget 1 

6900 Skjern 

tlf: 42 20 50 16 

gernerpeetz@gmail.com 

 

Bestyrelsen 2021-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden 

Næstformand og afgående 

kassere 

Carsten Scott Simonsen 

Jacob Langes Vænge 4 

5210 Odense 

Tlf.: 30140437 

e2017mil@gmail.com 

Best.medlem 

Kathleen Pade (HTX) 

Korsørvej 42 

4250 Fuglebjerg 

Tlf.: 26154385 

kathleenpade@gmail.com 

 

Formand 

Trine Larsen (HTX) 

Hundslevvej 62 

5350 Rynkeby 

Tlf.: 2065 5707 

trineklarinet@gmail.com 

Best.medlem 

Jan B. Rasmussen (HTx) 

Lakkendrupvej 10 

5892 Gudbjerg 

Tlf: 21 79 81 24 

rasmussenjanbruun@gmail.

com 

 

Sekretær 

Peter Schøning (HTX) 

Schousgade 18 

8900 Randers 

Tlf.: 20405357 

peter@rgf.dk 

mailto:trine@hjertelunge.dk
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Tilbage til forsiden 

 

Kalender 

 

Søndag d. 28. november 2021 kl. 10.30-13:00: Juletur til Egeskov slot, Fyn 

Se invitation i Nova Vita for nærmere information. 

Lørdag d. 17. september 2022 kl. 11-12 Generalforsamling, Hotel Svendbord, Svendborg 

Lørdag d. 17. september 2022 kl. 13 Årsmøde, Hotel Svendborg, Svendborg 

Lokale eller online arrangementer 

Vil du lave et arrangement lokalt for medlemmer omkring dig eller for hele landet, så står vi 

klar til at hjælpe med at arrangere og finde deltagere – både lokalt, online og på landsplan. 

 

 

Spændende læsning 

 

Læs mere om: 

https://www.organdonation.dk/viden/DCD/ 

 

Se den nyeste organdonationskampagne i USA 

https://www.defensivedriving.org/dmv-handbook/what-you-need-to-know-about-

becoming-an-organ-donor/ 
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