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Formanden har ordet 

 

Kære medlemmer 

 

Sidste år var vi alle overbevist om at vi aldrig fik et år som 2020 igen. Vi nåede ikke klimamålene, 

vi fik ikke afskaffet fattigdom og hungersnød og alles fritid blev sat på pause.  

 

Vi havde håbet om at 2021 kun kunne blive bedre.  

 

2021 er og har været bedre end ’20 selvom ’21 også har haft sine udfordringer, men… 

Vi fik lov til at mødes ved Skovtårnet. Årsmødet blev ikke aflyst og vi kom på juletur til Egeskov 

Slot, så vi har noget at kunne mindes med glæde og taknemmelighed.  

 

De sidste år har heldigvis lært mange af os at se glæden i de små vidunderlige stunder i løbet af 

en dag. Tid til kaffe i solen, et kærligt ord fra en elsket, et puf med snuden af det ekstra 

familiemedlem (kæledyret), en lang gåtur i frostvejr, tilbud på ens yndlings te samme dag, som du 

drak det sidste eller… 

 

I stedet for eller sammen med nytårsforsættet så lav en liste, kasse eller et galleri, hvor du hele 

næste år gemmer de små magiske stunder, så uanset hvad 2022 bringer os, så ved du d. 31 

december 2022 at livet ikke kun har været ensfarvet i 2022.  

 

I dette nummer kan du læse om Carstens oplevelse, da vi var ved Egeskov Slot, Kathleen har delt 

et af sine yndlingsdigte med os, og Gerner har været på internetjagt efter interessante artikler til 

jer. Tak til jer for de fine inputs.  

 

På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne ønske alle en dejlig december, en glædelig jul og et 

mindeværdigt nytår.  

 

 

 

 

Trine 

 

 

 

 

 

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 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 
tranplantation@hjerteforening.dk 
 
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
mailto:casperniclaspedersen@gmail.com
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Hjerte og - Lungetransplantationsklubbens juleudflugt 

til Egeskov slot søndag den 28. november 2021  

 

Af Carsten S. Simonsen 

 

 

I år dannede Egeskov slot, de omgivende bygninger 

og parken - rammen for klubbens årlige juleudflugt.  

På alle måder et fantastisk sted at besøge for vores 

lille klub. 

 

Vi var 18 der valgte at bruge nogle 

timer sammen den 28. november. 

Vi mødtes ved indgangen og gik samlet ind. Dejligt var det igen at se hinanden. 

 

Vi startede med at nyde en varm drik som enten kaffe, te eller kakao og hertil en 

dejlig julebolle. Snakken var allerede godt i gang inden den første tår.  

Herefter var der mulighed for at besøge de mange spændende juleboder 

både inde og ude. 

 

Her kunne man købe alt hvad hjertet kunne 

begære.  Boderne blev flittigt besøgt og der blev da også 

handlet ind. Var man heldig mødte man også 

slotsnisserne 

 

Efter en tur i det rene juleeventyr, valgte rigtig mange at 

gå en tur i slottets dejlige park. Her kunne man gå hele vejen rundt om slottet. (Egeskov slot er fra 

1554). 
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Dagen sluttede med at vi spiste Egeskovs berømte flæskestegssandwich. Der blev virkelig hygget 

og snakket ved og på tværs af bordene. 

 

Alt i alt en dejlig dag med dejligt mange 

gensyn, gode juleoplevelser  

og mange gode sunde skridt. 

 

Dagen sluttede med at vi ønskede 

hinanden en rigtig glædelig jul. 

 

Nb. Tak til Jan for at have arrangeret 

dette for os andre - derfor ærgerligt at 

han ikke selv havde mulighed for at 

deltage.  

 

 

 

Her ses årets julebord dækket af Prinsesse Alexandra 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden 
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Digt fra Kathleen 
 

De fire lys 

 

Der brændte fire lys på adventskransen. 

Så stille, at man kunne høre at lysene begyndte at tale. 

 

Det første lys sukkede og sagde: ”Jeg hedder fred. Mit lys brænder, men 

menneskene holder ikke fred.” 

Dens flamme blev mindre og mindre og til sidst gik den ud. 

 

Det andet lys blafrede og sagde: ”Jeg hedder tro. Men jeg er overflødig. 

Menneskene vil ikke længere høre om Gud. Det giver ikke længere mening at jeg 

brænder. ” 

Et vindpust for igennem rummet og det andet lys var slukket. 

 

Stille og trist tog det tredje lys ordet. ”Jeg hedder kærlighed. Jeg har ikke længere 

kraften til at brænde. Menneskene stiller mig på sidelinjen. De ser kun sig selv og 

ikke de andre omkring dem som de burde holde af. ” 

Og med en sidste opblussen blev også dens lys slukket. 

 

Så trådte den gamle ind i rummet. Hun så på lysene og sagde: ”Så, så, jamen dog. 

I skal da lyse – og ikke være slukkede. ” Og hun blev helt trist til mode. 

 

Så begyndte det fjerde lys at tale. Det sagde: ” Vær ikke bekymret! Så længe jeg 

brænder, kan vi tænde de andre lys igen. Mit navn er håb. ” 

Og ved hjælp af flammen af det fjerde lys, tændte hun de andre igen.  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Kalender 
 

Vi ser lige tiden an til efter nytår, men vi håber at kunne invitere jer til både fordrag, et 

fællesarrangement og en forår/sommer tur inden årsmødet.  

 

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 online, så står vi klar 

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

 

 

Spændende læsning 

 

Gerner: 

Jeg faldt over denne artikel en dag, da jeg sad og kiggede på internettet. Artiklen er godt nok et år 

gammel, men siger dog noget om, at vi, som patienter/pårørende, ikke altid kan se den dybere mening 

med, hvad der sker i det offentlige. Jeg siger ikke hermed, at der ikke er god grunde til, hvad der sker, 

bare at vi ikke altid forstår det.  

 

Læs hvad Gerner har fundet her, 

 

Nyhed: 

Vidste du at man nu også kan donere sine kar på lige fod med sine organer?  

Læs alt om det og meget mere i nyhedsbrevet fra Dansk Center for Organdonation 

 

 

https://www.tv2ostjylland.dk/aarhus/oestjysk-hjertesyg-tvunget-til-pendle-til-rigshospitalet
https://ipaper.ipapercms.dk/RM/DanskCenterforOrgandonation/NyhedsbreveDanskCenterforOrgandonation/2021/nyhedsbrev-november/nyhedsbrev-november/?page=1
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Tilbage til forsiden 
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