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Formanden har ordet 

 
Kære medlemmer! 

 

Det var pragtfuldt vejr i går og sønnen var hjemme på weekendbesøg fra efterskolen. På 

et tidspunkt ville han gå ud i haven, men hans sko stod i den anden ende af huset. Ikke 

fordi vores hus er uoverskueligt stort, men når man er ung, synes man vel nogle gange at 

det ikke kan gå stærkt nok. Han løste problemet hurtigt ved at hoppe ind i farens træsko 

som nok stadig er tre, fire numre for store. Han kom ud i haven og ærlig talt var det lidt 

underholdende at se på hvordan han stavrede rundt derude, lidt vaklende i sko der var så 

rigelig store. 

Grunden hvorfor jeg fortæller det, er den at jeg føler jeg står lidt i en lignende situation lige 

nu. ’Formanden har ordet’ hedder overskriften. Indtil nu har jeg altid trygt kunne læne mig 

tilbage og læse hvilke ord Trine havde valgt at fortælle os. Nu, hvor jeg selv står med 

opgaven, føler jeg mig nok lige så usikker i mit fodfæste som sønnen gjorde i går i farens 

træsko. 

Det er dog ikke vanskeligt at komme frem til hvad jeg har på hjertet - Et stort Tak! 
 

Tak til alle som var med til at gøre generalforsamlingen og årsmødet i Svendborg til endnu 

en hyggelig begivenhed for vores klub! 

Tak for den opbakning i giver os i bestyrelsen! Jeres input og ideer er meget velkomne og 

vi sætter stor pris på jeres engagement og deltagelse! 

Udover årsmødet har vi også haft en interessant udflugt til Stevnsfortet og Højerup Kirke i 

august som i kan læse mere om i denne nova vita. 

I starten af september deltog to fra bestyrelsen i nordisk møde i Helsinki som altid er 

meget inspirerende. Også herom kan I læse nærmere. 

Året går nu med raske skridt mod sit sidste kvartal og med det kommer flere spændende 

invitationer til jer. Sæt et stort kryds i kalenderen den 26. november hvor vi glæder os til 

at komme i julestemning sammen på Krusmølle i Aabenraa! 

Til sidst vil jeg bare ønske jer alle sammen et pragtfuld efterår og vil glæde mig til et 

snarligt gensyn! 

 
 
 
 

Tilbage til forsiden 
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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: 
kathleenpade@gmail.com 
Transplantation@hjerteforening.dk 
trineklarinet@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. 

 
 
 

 

Tilbage til forsiden 

mailto:kathleenpade@gmail.com
mailto:Transplantation@hjerteforening.dk
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Årsmøde i Svendborg 2022 af Trine 

 
Årsmødet i år var en del anderledes end de andre år, da i år 

startede mødet nærmest fredag aften. Normalt mødes den 

tredjedel, som bor længst væk om fredag til en middag eller 

lidt hygge. I Svendborg mødtes 80 % af deltagerne aftenen før 

og alle ville gerne med ud at spise, så vi fik vores helt eget 

rum på Restaurant Børsen. 

Børsen er kendt for sine 

mange forskellige rum alle 

udsmykket med hver deres 

tema. Vi sad i 

Matadorstuen, hvor alle vægge var beklædt med billeder af skuespiller og 

scener fra Tv-serien. 

 
Under middagen kom den oprindelige ejers datter, og nuværende ejer Mette forbi og fortalte husets 

historie, og vi fik lov til at komme rundt og se de andre stuer. Første 

stue var til ære for John Mogensen, og et lille indhak med Kim 

Larsen/Gasolin. Nogle lokale kunstnere havde malet et billede, hvor 

de fortalte hans historie, og lagt en masse spor ud fra hans sange. 

Næste stue var taget ud fra filmen SS Martha og var efter sigende en 

tro kopi af kahytten ombord. Det var supersjovt at se de forskellige 

rum, der bliver brugt til forskellige arrangementer i løbet af året. 

 
Efter middag og rundvisning gik nogle i seng for at være klar til dagen 

efter imens andre tog ”en til det andet ben”. 

 
Lørdagen startede med generalforsamling, som I kan læse et særskilt referat fra længere omme i 

nyhedsbrevet. 

 
Efter generalforsamlingen var der frokost og fri snak indtil første 

taler gik på scenen. Det var lungelæge Hans Henrik Schultz (RH) 

som gav os en gennemgang af lungetransplantation gennem de 

første 30 år, og hvordan kurven for transplantationer ændrede sig 

hver gang de medicinske teams blev klogere. 

Vi lærte blandt andet at blok-transplantationer nærmest er ved 

at ”uddø”, da lægerne er blevet langt bedre til at spotte tegnene i 

barndommen nu og derfor kan stoppe udviklingen inden personen får brug for en blok-transplantation. Et 

super inspirerende foredrag fortalt for lægmand. 

 
Herefter samles vi om de flestes yndlingsaktivitet; pause. En pause er altid godt til at få fordøjet de indtryk 

man netop har indtaget, og renset hjernen inden næste ting. Lidt energi til hjernen er også godt, så klubben 

havde arrangeret lidt sødt, lidt sundt, lidt vådt og lidt salt til ganen. 

Turen gik herefter til Danmarks Forsorgsmuseum, hvor vi blev delt i to og fik rundvisning på det gamle 



Nova Vita nr. 3, oktober 2022 Side 5 
 

forsorgshjem, der i 1800-tallet var en fattiggård for værdige og uværdige trængende. Her kunne man altid 

få arbejde, kost og logi, selv når intet andet var en mulighed. 

 
Middagen lørdag aften bød på 

lækker mad, fællessang og et 

opkald til Hjertegalla 2022 for at 

aflevere de penge, som 

medlemmerne havde samlet ind 

blandt hinanden i løbet af 

dagen. 

Bordene var blevet blandet i en perfekt dosis af bekendte og fremmede, 

så snakken gik lystigt indtil det blev tid til at ringe indsamlingsbeløbet på 3800,- ind til Hjertegalla. Trine 

leverede musikken til fællessang, så vi fik trænet sangmusklerne inden søndagens kordirigent skulle synge 

med os. 

 
Godt trætte gik vi i seng og drømte skønt om dagens begivenheder. 

 
Søndagen bød først på en gåtur rundt i Svendborg. Der er mange 

ulemper ved at bo på et hotel midt i byen, men en af fordelene er 

klart alt det man så kan se 

på den traditionelle 

morgentur rundt omkring 

hotellet. 

Vi var forbi mange 

smukke og 

bevaringsværdige bygninger, en tur på havnen og så tog vi 

diskoteksgaden tilbage til hotellet. Her så vi blandt andet en 

meget sjovt parkeret bil, der nærmest hang hen over en 

kantsten. Det var vist meget godt at politiet var på stedet. Nede på havnen skinnede solen som var det 

sommer og alle nød det lune vejr og den smukke udsigt. Havnen var fuld af flotte både, da weekenden bød 

på Danmark rundt for sejlskibe med start i Svendborg. 

 
Første foredrag var med overlæge og hjerteløber Finn 

Lund Henriksen. Han fortalte om, hvordan han og en 

masse andre frivillige gennem de sidste 15 år havde fået 

mobiliseret hvad der nu er blevet til et helt net af 

hjerteløbere og en masse hjertestartere placeret overalt 

på Langeland udelukkende via private donationer og 

arbejdskraft. 

Det var virkeligt inspirerende at høre ham fortælle om 

hele processen fra 2 hjertestartere til hele det netværk 

som er der nu. Man kunne tydeligt mærke at det var en 

mærkesag for ham og ikke kun en del af det at være 

kardiolog. Som han sagde kan alle blive ramt af et hjerteanfald og nu har alle på Langeland en langt større 

chance for at overleve, fordi hjælpen altid er tæt på uanset hvor på øen du er. 
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Sidste punkt inden årsmødet var slut, var et besøg af korleder 

Henrik Møller Jensen, som der har haft mange lungekor og 

Alzheimerskor. Han fortalte levende om de problemstillinger folk fra 

de to grupper havde og hvilke sangmæssige løsninger, som kunne 

lindre trætte lunger eller hjerner. 

Han gav os en smagsprøve 

på en korprøve hos ham, 

hvordan man trænede sine 

lunger, hvordan man talte og sang med støtte og derved ikke 

belastede stemmen og orkede meget mere. Vi prøvede mange af 

hans vejrtrækningsøvelser/stemmetræningsøvelser og sluttede af 

med at synge 3 danske sange. Der var en dejlig stemning blandt 

medlemmer og alle gjorde deres bedste for at efterkomme 

hans ”ordrer”. Vi gik alle derfra i lidt bedre humør end vi gik ind 

med. 

 
Inden det var tid til frokost og hjemrejse, takkede vores nye formand Kathleen af for i år, og inviterede alle 

med til generalforsamling og årsmøde 2023 på Kobæk Strand hotel d. 16-17 september 2023. 

 
 

Bestyrelsen 2022-23 
 

 
 

Til sidst får I et billede, der var meget omtalt i pauserne, men som 

kun halvdelen af vores gæster har set tæt på. 

Vi undskylder på forhånd, hvis nogen bliver stødt, men billedet 

skal vise en pointe; at snakken ved et årsmøde ikke kun er 

sygdom, og faglighed, men også kan være sjov eller fjollet som 

dette billede. 
 
 
 

 
Tilbage til forsiden 
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Bestyrelsens beretning 

 
Efter årsmødet troede vi endelig at Danmark var på vej ud af ”Coronatågen”. 

Erhvervs-, fritids-, foreningslivet meldte ud at nu kunne livet endelig leves normalt igen. 

Helt forhindringsfrit blev efteråret ikke, da der kom nye varianter til, men vacciner flød ind i 

armene på os kronikere og Danmark forblev åbent. Vi bad jer derfor tage stilling til om I 

ville deltage i de europæiske sportslege, og det var der heldigvis mange som ville. 

 
Klubben tog på juletur til Egeskov d. 28. november og havde en super dejlig dag, hvor der 

blev kigget på boder, gået tur i området og spist deres berømte flæskestegssandwich. Vi 

var mange afsted, og der blev snakket løs om alt fra kravlenisser til musetrapper. 

 
Julen blev afholdt i de kristne hjem så normalt som muligt imens nyhederne meldte om 

stigende problemer med at komme af med Covid-19 ude i verden. Det blev januar og vi 

havde stadig intet hørt fra Belgien, hvor sportslegene skulle afholdes. Vi snakkede med 

vores nordiske kollegaer – ingen havde hørt noget, men så kom indkaldelsen til et online 

møde mellem alle lande. Belgien kunne her fortælle om sponsorer, som hoppede fra, og et 

sundhedsvæsen, der i mange lande opfordrede de transplanterede til ikke at deltage 

selvom Belgien fandt en vej til at kunne afholde legene. De tog derfor den meget svære 

beslutning og aflyste legene helt. 

 
Tilbage til livet i Danmark, som først bød på et repræsentantskabsmøde i 

Hjerteforeningen. Her var de frivillige og det frivillige arbejde i fokus. Hvordan opfatter de 

frivillige Hjerteforeningen, hvad mangler de (om noget) i forhold til den interne kontakt og 

hvordan får lokalforeningerne og klubberne flere frivillige i en tid, hvor folk har så mange 

muligheder og ikke altid lysten til at forpligte sig fuldt ud. 

Det kom der en masse gode snakke ud af, og jeg kunne høre at der var meget stor forskel 

på hvad de forskellige byer lavede, og kunne skaffe af donationer fra de lokale 

erhvervsdrivende. 

 
Mandag d. 30. maj blev LadyWalk sat i gang rundt om i landet. Kathleen og jeg deltog i 

Odense sammen med Annelise, vores dirigent i dag. Det første år, hvor vi deltog, var vi 

langt flere deltagere. Det tror vi også Odense troede var tilfældet i år, så pladsen og ruten 

var gearet til 3-4 gange flere deltagere end der reelt var. 

Inden løbet/gåturen blev sat i gang, kom direktør Anne Kaltoft på Podiet for at tale om 

forskningen inden for hjertesygdomme og kvinder. Vi blev genkendt med smil og vi nåede 

lige at ønske hinanden god tur inden hun blev kaldt på scenen. 

 
Danske bloddonorer kunne fejre deres 90-års jubilæum i år, og alle relevante foreninger 

blev spurgt om vi ville hjælpe med at få budskabet ud via vores sociale medier, og det ville 

vi naturligvis. Så i juni kunne man se små film, der bl.a. viste fremskridtet i de 90 år, skrev 

Tillykke med de 90 år, men ikke mindst sagde tak til alle de donorer, som trofast har brugt 

tid og energi på at donere blod. 
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D. 25. juni havde klubben endnu et spændende arrangement. Vi startede med frokost på 

Sevel kro og efterfølgende gik man rundt på Hjerl Hede, der fortalte historien om tiden før 

de motoriserede maskinernes indtog i landbruget. Det var en meget varm dag kunne os, 

der ikke deltog, læse i Nova vita, men samtidig en sjov og hyggelig dag. Personligt var jeg 

vild med billedet af Gerner, der prøvede den lokale gynge. Carsten og Gerner havde 

orkestreret turen og fik megen ros fra deltagerne. 

 
Kathleen havde et ønske om at vise medlemmerne Stevns fortet og efterfølgende Stevns 

kirke d. 14. august, og inviterede til dette. Vi startede med en lækker sandwich i det 

grønne og solrige landskab omgivet af jægerfly og militærkøretøjer inden vi tog vintertøjet 

på og gik ned i de underjordiske gange, hvor soldater har stået klar til at forsvare Danmark 

mod angreb fra havet. Det var en dejlig dag, der bragte smilene frem ikke mindst over den 

firkantede lagkage, som vi fik til kaffen efter at flere havde taget turen ned til vandet og op 

igen. Vejret var med os og stemningen blandt de deltagende var god. 

 
Vores arrangementer kan virke som unødige, da vores medlemmer da bare kunne besøge 

stedet selv. Det har skeptikeren fuldstændig ret i, det kan medlemmerne, men kan 

medlemmerne få en snak om den seneste årskontrol på Rh el Skejby med naboen eller 

vennen. Ja, det kan de sagtens, men ingen kan sætte sig ind i hvordan det er at være og 

leve som transplanteret eller pårørende til en transplanteret uden at være det. Derfor 

enten starter eller slutter vi altid arrangementer med lejlighed for en snak, og selve 

udflugtsmålet åbner også tit mulighed for at snakke færre sammen, når man går rundt og 

har det hyggeligt imens. 

 
Vi ved, at vores medlemmers økonomiske råderum ikke altid er til, at man rejser rundt i 

landet samtidig med at der også er egenbetaling for arrangementet. Derfor forsøger vi at 

lave arrangementer forskellige steder i landet, og modtager også gerne bud på steder i dit 

lokalområde. På den måde kan vi sikre at arrangementet ikke altid er langt væk fra dig. 

Desværre er deltagerantallet til mange af vores arrangementer faldende, men det kunne vi 

høre til repræsentantskabsmøde og fra andre lignende foreninger at det er tendensen nu. 

Folk opdagede glæden ved de sociale medier, de sociale platforme og glæden ved bare at 

hygge hjemme med familien under pandemien. Vi håber dog meget på at det snart vil 

udligne sig igen, så alle begynder at opsøge ”fysisk tilstede platformen” igen. 

 
Weekenden 3-4 september var Jan og Kathleen i Helsinki for at mødes med vores 

nordiske kollegaer. Det er altid givtigt at mødes, da landene er ret ens, men alligevel nok 

uens til at man kan blive inspireret, fordi alle gør de samme ting bare en smule anderledes 

end en selv. En del af euforien var også det faktum, at det er blevet muligt at rejse ud igen 

og møde hinanden ansigt til ansigt igen. 

 
I oktober tager de afsted igen til det første møde i Europa, hvor både professionelle, 

patienter og foreninger mødes over temaet Transplantation. En lang række af 
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professionelle på hver deres område skal tale om fremtiden men ikke kun til og for de 

professionelle, da der er åben adgang til alt og mange af tingene bliver holdt som 

paneldiskussioner, hvor tilhørerne får mulighed for at stille spørgsmål. 

 
Vi kan også med stolthed i stemmen meddele at vores nye foldere er blevet trykt og er ved 

at blive lagt ud på sygehusene. Det føles som en kæmpe sejr, at vi nu igen må have 

foldere liggende på afdelingerne efter at vi i så mange år ikke har været særlige synlige på 

afdelingerne pga. smitterisikoen under pandemien 

 
Hvad vil fremtiden i klubben bringe? 

Vi må være ærlige at svare; det ved vi ikke. Som vi skrev ud for lidt tid siden og som vi 

kunne høre var tendensen ved repræsentantskabsmødet, så er det ikke let at finde 

frivillige som vil forpligte sig mere end fra gang til gang. 

 
Hjerteforeningen luftede uden nedlukningen og ved sidste dialogmøde tanken om, at 

klubben måske bare skulle være et netværk ligesom Nye Lunger, da vores tilgang af nye 

medlemmer ikke er stort nok til at holde klubben i live på sigt. 

 
Synes I at klubben skal bestå længere end til de næste generalforsamlinger, så kunne 

muligheden være at byde ind med hjælp til konkrete arrangementer/opgaver, så 

bestyrelsen ikke skal stå med alt selv og bedre kan eksistere på et minimum af 5 faste 

personer. 

 
Man kan også melde sig som en del af bestyrelsen. I mange år har møderne ligget i 

dagtimerne, men det er der intet i vedtægterne som kræver. Den siddende bestyrelse 

bestemmer selv hvor mange møder, hvor lange og hvilke tidspunkter på dagen, som 

passer majoriteten bedst. 

 
I må også meget gerne sprede budskabet om vores lille hyggelige klub, når I møder andre, 

transplanterede til kontrol eller lign. Bestyrelsen står klar til at modtage nye folk med 

velkomstmail og vores nye folder. 

 
Heldigvis har vi de bedste medlemmer i jer, der er mødt op i dag og gang på gang bakker 

op om klubben ved at deltage i vores arrangementer. 

 
De sidste år har vi også haft en del frivillige hjælpere, som vi gerne lige vil nævne – skulle 

vi have glemt nogle, så undskylder vi inderligt - fx 

 
Dorthe og hendes gode ven Peter som har haft arbejdet med at klargøre Nova Vita. 

Helmer og Annelise, som år efter år siger ja til at være dirigent. 

Bo, Holger og John som IT-support 

Pelle, Jørgen og Merethe har hjulpet tidligere og nye bestyrelsesmedlemmer med at svare 

på spørgsmål som ”hvordan gjorde I det, hvordan skal jeg takle det, hvor skal vi sende det 

hen” osv…. 
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Vi har haft en del af jer medlemmer, som har taget en tørn med bestyrelsesarbejdet 

igennem årene. 

 
En kæmpe tak til alle jer. Tak, fordi I fik det til at fungere med jeres hverdag og sygdom. 

Af fremtidige arrangementer er vi traditionen tro ved at planlægge et julearrangement, men 

kan ikke afsløre noget endnu, da det bliver den første opgave for den kommende 

bestyrelse at løse. 

 
Men lige om lidt nærmere betegnet uge 40 – lørdag d. 8. oktober vil vi gerne invitere til 

Organdonationsdag i Nyborg. Gerner og Kathleen er ved at indhente tilladelse hos de 

lokale, og så kommer invitationen ud med det samme derefter. 

 
I ugen op til vil vi lige som sidste år bede jer sende billeder ind af jer med jeres plusår på et 

skilt foran jer, eller vi kan gøre som sidste år og tage billederne i løbet af weekenden. 

 
Onsdag d. 12. oktober er klubben med i fejringen af 30 året for den første 

lungetransplantation på Rh, og alle med interesse i lunger er inviteret. Vi har støttet 

arrangementet med et beløb, og det endelige program er lagt af Anne Brandt og Dorthe 

Chabert fra Lungeforeningen samt Carsten, som en hybrid mellem Lungeforeningen og os. 

 
Samme uge har Carsten og jeg en aftale på det lokale handelsgymnasium, hvor vi vil 

uddele donorkort og snakke med de unge om transplantation og organdonation. 

 
Sports lege i 2024/26/28 ?? 
 
I weekenden tikkede en besked ind fra de finske arrangører, der afholdt legene i 2016, at de stod 
fuldstændig til rådighed med alt slags hjælp og deltagelse til dem, der gik med drømmen om at 
arrangere de næste lege. En meget generøs udmelding og vi håber inderligt at nogle tager 
chancen, så der start vil være sports lege igen, og nye medlemmer kan få lov til at opleve den 
glæde det er at mødes nye og gamle transplanterede venner på tværs af hele Europa. 

 
Tak for ordet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilbage til forsiden 
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Mød det nye medlem af bestyrelsen 

 
Hej jeg hedder Benny Sørensen. 

 
Jeg er bosiddende på Thyholm i 

Vestjylland sammen med min kone 

og datter på 14 år. 

 
Jeg blev hjertetransplanteret for 13 

år siden på Skejby sygehus. 

 
Min fritid går med mit arbejde som 

aflastningsforælder til skønne 

tvillinger på 5 år. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilbage til forsiden 
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Medlemstur til Koldkrigsmuseum Stevnsfort, Højerup 

gamle kirke og Stevns klint af Carsten 

Den 14. august 2022 gik turen til Stevnsfortet, efterfølgende Højerup kirke og Stevns klint. 
 

Rammen var perfekt - det var en flot varm dag med fuld 

sol. Vi var 8 deltagere, der havde valgt at bruge en dag, i 

hvad der for mig blev en uforglemmelig oplevelse. 

Vi startede med at nyde frokost, vand og kaffe i skyggen. 

Snakken gik og deltagerne glædede sig over gensyn. Vi 

kunne ikke undgå at forholde os til stedet… 

Stevnsfortet hører en tid til hvor forholdet mellem øst og 

vest var meget spændt - perioden blev kaldt den kolde 

krig. Stevnsfortet var med sin placering en vigtig brik i 

Danmarks - og NATO´s forsvar. 
 

Da man lukkede det i år 2000 og omgjorde det til museum i 2008, 

var der ingen der ved deres fulde fem havde troet, at vi i foråret 

2022 skulle komme i en lignende koldkrigs situation. 

Vi samledes og blev en del af en stor gruppe, der skulle have en 

rundvisning. Det startede med en introduktion til stedet og vi fik 

fortalt at fortet blev bygget af lokale, som ikke vidste hvad det 

skulle bruges til. 
 

Vi startede turen over jorden her så vi forskellige 

kanonstillinger og det amerikanske autentiske HAWK 

missilbatteri. Alt imens nød vi den fantastiske udsigt over 

Østersøen. 

Dernæst gik turen i 

undergrunden. Det 

underjordiske fort består 

af 1,7 kilometer gange 

18 meter under jorden. 

Vi fik på vores tur et indblik i hvordan soldaterne levede 

under trange forhold, vi så maskinrummet hvorfra alt blev 

styret. 

 
Vi fik fortalt at 

soldaterne havde 

forsyninger nok til tre 

måneders ophold i det underjordiske fort. 
 

Guiden fortalte meget levende om livet 18 meter under 

jordoverfladen. 

En helt fantastisk oplevelse – TAK for det valg Gerner 
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Kirken ligger på den 30 meter høje klint. 

Efter rundvisningen kørte vi få kilometer til Højerup 

gamle kirke og Stevns klint. 

Her hyggede vi med kaffe og lidt sødt inden vi begav os 

mod kirken. 

 
 

Nogle tog turen helt ned til stranden, det var en god oplevelse om end hårdt -indrømmet. 
 

Efter dette sluttede dagen med kaffe og 

lagkage skåret i firkantede stykker på 

Traktørstedet Højeruplund. 

 
Der var bred enighed om at det havde været 

en oplevelsesrig og lærerig dag med masser 

af plads til det sociale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilbage til forsiden 
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Arrangement for forældre til unge med transplantation 
inde på livet 

Kære forældre! 
 

Hjerteforeningens Hjerte- og Lungetransplantationsklub vil gerne invitere forældre til hjerte- og 

lungetransplanterede børn og unge, samt forældre til børn og unge på ventelisten, til en 

sammenkomst. 

Dato og tid: fredag, den 4.november, kl. 15.30 
 

Sted: Hjerteforeningen, Vognmagergade 7, 1120 København K 
 

Når ens barn venter på et nyt hjerte eller lunge eller er blevet transplanteret, får barnet og også 

hele familien en chance for et liv med muligheder og nye glæder. Men også mange udfordringer 

og spørgsmål følger med. Der er spørgsmål om livet i ventepositionen, den livsnødvendige medicin 

og dens bivirkninger, håndteringen af et liv med nedsat immunforsvar og meget mere. 

I transplantationsklubben oplever vi, at det kan være en stor støtte og glæde at kunne dele 

oplevelserne og de mulige spørgsmål med andre som står i samme situation. 

Vi er bevidste om at for nogle er det en lang tur til København og derfor vil vi gerne tilbyde 

mulighed for online-deltagelse sådan at den geografiske afstand ikke behøver at afholde nogen 

fra deltagelsen. Derudover vil klubben gerne give et tilskud til turen til og fra København hvis man 

har mere end 100 km til mødet. Og vi er sikre på at eftermiddagen er turen værd. 

Også denne gang er vi i den heldige situation at Jytte Graarup, Klinisk sygeplejespecialist på 

Rigshospitalets Hjertecenter og Rikke Karlsen, koordinationssygeplejerske på Rigshospitalets 

Børne-hjerteafdeling vil være til stede ved arrangementet og stille sig til rådighed for eventuelle 

spørgsmål og deltagelse i samtale. 

Vi byder på en kop kaffe med lidt til og senere en sandwich. 

Deltagelsen i arrangementet er gratis. 

Vi gør opmærksom på at forældre til børn som på hospitalet er i smitteisolation, desværre ikke har 

mulighed for fysisk deltagelse, pga. risikoen for videregivelse af smitte. 

Tilmelding for både fysisk- og online-deltagelse senest den: 23.oktober 

Til: kathleenpade@gmail.com eller på tlf. 26154385. 

 
 

Vi glæder os til at se jer! 
 

Hjerte- og Lungetransplantationsklubben 
 

Tilbage til forsiden 

mailto:kathleenpade@gmail.com
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Jul på Krusmølle 
 

Transplantationsklubben inviterer til Jul på Krusmølle, 

 
lørdag den 26. november 2022 klokken 10.30. 

 

Krusmølle ligger på Krusmøllevej 10 A, 6200 Aabenraa. 
 

Julemarkedet er blevet en legendarisk tradition, som involverer alle husets aktiviteter: Café og 

butik, mad og vin. Oplev, bliv inspireret og kom i julestemning. 

På 2000 m2 sælges frække nisser, fromme engle, glaskugler i forvandlingsfarver og juleeffekter, 

som man ikke har fantasi til at forestille sig. 

I løbet af november og december besøges juleudstillingen af mange gæster fra hele Danmark. 

Arrangementet er blevet lidt af et tilløbsstykke og mange vender tilbage år efter år. Både i butikken 

og caféen er produktionen slået over på julehygge, og man bliver bestemt ikke skuffet, hvis man 

kører langt efter juleoplevelse for hele familien i det sønderjyske. 

Vi starter med brunch, når vi ankommer klokken 10.30, herefter er der mulighed for på egen 

hånd at se på de mange julerier. Vi slutter dagen med æbleskiver. 

Der er en egen betaling på 150 kroner. 
 

Pengene indbetales på vores konto i Dansk Bank på reg.nr. 9570 kontonummer 1335843 

Kontaktperson: Carsten Simonsen - 3014 0437 

Tilmelding til Gerner Peetz på mail: gernerpeetz@gmail.com - Alternativt på mobil: 4020 6819 
 
 

DEADLINE for tilmelding og betaling er søndag den 30/10-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilbage til forside 

mailto:gernerpeetz@gmail.com
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Nyt fra bestyrelsen 

 
Bestyrelsesmøde mandag d. 8. august 2022 kl. 10.30 – 14.00 
Sted: Hjerteforeningen Odense, Coworking, Kochsgade 31 D, 5000 Odense C 

Referat 
 

Deltagere: Trine Larsen, Carsten S. Simonsen, Gerner Peetz, Peter Schøning, Kathleen 
Pade, Lene Kjær, Jan B. Rasmussen. 
Afbud: Ingen 
Referent: Peter Schøning 

 

1. Siden sidst 
Vi blev budt velkommen i Hjerteforening Odenses lokaler af Jacob Hedelund. 
- Intern orientering. 
- Trine vil gerne efter generalforsamlingen give en hjælpende hånd med Nova Vita og 
andet administrativt arbejde, hvis der er behov. 
- Carsten orienterede om vedrørende 30- års jubilæet for oprettelsen af Lungeforeningen i 
oktober. 

 

2. Økonomi v/ Gerner 
Man skal huske at underskrive, når man indsender anmodning om 
omkostningsgodtgørelse. 

 

3. Evaluering af Hjerl Hede v/ Gerner og Carsten 
Der deltog 12 personer i arrangementet på Hjerl Hede. Besøget startede et par kilometer 
derfra på Sevel kro, hvor vi fik noget godt mad. Et fint arrangement. 

 

4. Sidste detaljer vedrørende generalforsamlingen og årsmødet v/ alle 
- Tilmeldinger: Der var på det tidspunkt tilmeldt 32. 
Peter kontakter Hotel Svendborg og nedjusterer antal deltagere. 

 
- Opfølgning af foredragsholdere hvem/hvad? 
Der blev optalt antal gaver, der skal fremskaffes. 
- Emner til bestyrelsen. Der laves en skrivelse, som sendes ud vedrørende kandidater. 

 

5. Organdonationsugen 
- Kontakt til x skole på selve dagen. Carsten kontakter HHX i Odense. Trine kontakter 
Odense Katedralskole 

 

- Hvor er vi på selve dagen? 
Lørdag den 8. oktober i uge 41. Forslag Nyborg. Kathleen og Gerner kontakter Teknisk 
Forvaltning i Nyborg. 

 
- Materialer, hvad skal vi søge om og hvad har vi? 
Lene afleverede en del materialer. Hvis der skal bestilles nye materialer, er sidste frist 15. 
september. 
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6. Brochure for klubben. 
- Endelig beslutning omkring udformning. 
Der blev valgt et forsidebillede og brochuren blev sendt til trykning. 

 

7. Nordisk møde den 3. - 4. september. 
-Nyheder fra Danmark som Jan og Kathleen kan tage med i deres oplæg? 
Evt. drøftelse og forslag om tilladelse til organdonation i Danmark. 

 

8. Tur til Stevns fortet. 
- tilmeldinger: 
Der er tilmeldt 8 personer til besøget på Stevns fortet den 14. august. 

 
9. Nova Vita nr. 3 
- Indhold m.m. 
Referat af generalforsamling. Omtale af aktiviteterne / indholdet af årsmødet. Billede af 
den kommende bestyrelse, præsentation af evt. nye bestyrelsesmedlemmer (”hvem er 
vi?”). Omtale af Nordisk møde. Leveårs billede. 

 

10. Eventuelt. 
- Der arrangeres et forældrearrangement i København en fredag eftermiddag. Kathleen 
og Carsten. 

 
- Næste møde 
Onsdag den 21. september2022 kl. 10.30 i Odense. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tilbage til forsiden 
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Bestyrelsen 2022 - 2023 
 

 
 

Formand 

Kathleen Pade (HTX) 

Korsørvej 42 

4250 Fuglebjerg 

Tlf.: 26154385 

kathleenpade@gmail.com 

 

 
Sekretær 

Peter Schøning (HTX) 

Schousgade 18 

8900 Randers 

Tlf.: 20405357 

peter@rgf.dk 

 

 
Best.medlem 

Jan Bruun Rasmussen 

Lakkendrupvej 10 

5892 Gudbjerg 

tlf: 2179 8124 

rasmussenjanbruun@gmail.com 

Næstformand 

Peter Schøning (HTX) 

Schousgade 18 

8900 Randers 

Tlf.: 20405357 

peter@rgf.dk 

 

 
Kasserer 

Gerner Peetz 

Fyrrevænget 1 

6900 Skjern 

tlf: 4220 5016 

gernerpeetz@gmail.com 

 

 
Best.medlem 

Benny Sørensen 

Søndervænget 43 

7790 Thyholm 

tlf: 2390 8215 

bamse-s1@live.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden 
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Spændende læsning 

 
Lovgivning om transplantation af organer: 
https://www.sst.dk/da/Viden/Sundhedsvaesen/Organdonation/Lovgivning 

 
Transplantation historisk set: 

https://infosundhed.dk/medicinens-historie/historien-om-transplantationer 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tilbage til forsiden 

Kalender 
 

 

4. November: Arrangement for forældre til børn med transplantation tæt på. 
 

26. November: Juletur til Krusmølle. 

 
16. September: Generalforsamling, Skælskør 

 
16. September: Årsmøde, Skælskør. 

 
Tjek løbende jeres mails, vores hjemmeside og sociale medier, og Nova Vita for invitationer 

til arrangementerne. 

https://www.sst.dk/da/Viden/Sundhedsvaesen/Organdonation/Lovgivning
https://infosundhed.dk/medicinens-historie/historien-om-transplantationer
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