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Formanden har ordet 

 

Kære medlemmer!  
  
”Så mange blomster er visnet bort,  
Og sket er meget som måtte ske.  
Vi vandrer ind i et julekort  
Som mørke spor i den hvide sne.”  
  
Med dette vers slutter Halfdan Rasmussen digtet den 1.december 
i hans julekalender for voksne. 
  
Jeg vil indrømme at der ikke ligefrem er sne udenfor mit vindue, 
men ellers synes jeg ordene tegner sådan et smukt og passende 
billede for denne tid.  
 

Går man en tur ud i haven nu, kan man se alle de visne blomstrer hvis pragt man ellers 
har glædet sig over i sommerens løb. Nogle står endda pakket ind for at modstå vinteren 
lidt bedre. Hvis de kunne gemme sig under en lille dyne af fin hvid sne, ville det nok vække 
glæde, ikke mindst hos børnene som vi så gerne betænker i denne tid på året.  
 

At vandre ind i et julekort er nok lidt svært hvis man tager det bogstaveligt, men 
julestemningen kan vi da vandre ind i. Det var i hvert fald ikke svært at blive grebet af 
hyggelig julestemning på vores tur til Krusmølle julemarked den sidste weekend i 
november. I kan læse lidt om turen længere inde i bladet.  
 

I kan også læse beretningen om en meget spændende konference i Stockholm hvor 
patienten stod i fokus, om afholdelsen af årets organdonationsdag og meget mere.  
 

Vi kan se tilbage på et år hvor vi igen har kunne være aktive med klubben. Det har vi i 
bestyrelsen været meget glade for og vi vil gerne sige tak for den opbakning og interesse 
vi møder hos alle vore medlemmer.  
 
Vi glæder os allerede til de arrangementer som vi kan opleve sammen i det nye år og er 
meget lydhøre hvis i ligger inde med input eller forslag som i gerne vil dele med os.  
 
Til sidst vil jeg gerne på vegne af bestyrelsen ønske alle en rigtig glædelig jul og alt det 
bedste for det nye år. 

                               Kathleen  
 
 
 
 
 
 
 
 

 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:  
trineklarinet@gmail.com 
pelle.christiansen@hotmail.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:pelle@hjertelunge.dk
mailto:pelle@hjertelunge.dk
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Fokus Patient Event 

 

I starten af oktober deltog Jan og Kathleen i en meget 
spændende konference i Stockholm arrangeret af Fokus 
Patient. Fokus Patient er en svensk digitalfysisk platform 
hvor man ønsker at samle dem som har interesse i 
sundhedsspørgsmål og Life Science. 
 

Med andre ord, en platform hvor patientforeninger, 
virksomheder inden for lægemidler og med-tech 
(Medical Technology), myndigheder, politikere og 

embedsfolk bliver budt velkommen. Et sted hvor patientperspektivet vil have en 
fremtrædende rolle.  
 
Intentionen er at skabe et mødested for overordnede vigtige spørgsmål for alle 
patienter, men også at skabe kontakter og være i stand til at dele viden mellem de 
forskellige interessenter.  
 

Konferencen strakte sig over tre meget interessante og også meget intense dage. 
Skønsmæssigt var der omkring 200 deltager som kom fra 15 forskellige lande. Det 
foregik for det meste på engelsk og svensk, men i pauserne blev da også lejlighed for 
at benytte sig af de kundskaber man har i både norsk, tysk og heldigvis også dansk.  
Hver dag var dedikeret til et bestemt tema.  
 

Den første dag omhandlede patientsikkerhed.   
I løbet af dagen hørte vi oplæg med forskellige indgangsvinkler til emnet. Titler som 
”Hvordan patienten kan involveres i sikkerhedsarbejdet.”, ”Hvorfor skal patienten 
involveres i beslutningsarbejdet?” og ”Hvordan kan arbejdsmiljøet, trivsel og 
sikkerhed styrkes for sundhedspersonalet således at det også gavner patienten?” 
var nogle eksempler på dagens mange spændende lektioner.  
 

Anden dags tema var kardiovaskulære sygdomme og hjertekarsygdomme.  
Der hørte vi blandt andet om en kampagne ved navn ”invisible nation” som 
omhandler diagnosen ASCVD (aterosklerotisk kardiovaskulær sygdom) og hvordan 
man kan styrke forebyggelsen af samme. (Åreforkalkning i hjertes kredsløb) 

 
Et andet emne omhandlede, at man som kvinde stadig har sværere ved at få stillet 
den rigtige hjerterelaterede diagnose end mænd, da symptomerne ligner og kan 
blive mistolket som f.eks. en depression.  
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Tredje dagen havde transplantation som tema.  
Dagens foredrag omhandlede fx Den aktuelle situation for transplantationer både 
nationalt og internationalt. Hvad kan fremtiden bringe på dette område både 
medicinsk, teknisk og hvilke etiske spørgsmål fører det med sig?   
 

En af foredragsholderne var Dr. Bartley Griffith, kirurgisk professor i Maryland, USA. 
Han talte om den Xenotransplantation (transplantation på tværs af arter) hvor en patient 
for nogle måneder siden fik et grisehjerte og om hvorvidt Xenotransplantationer er 
og bør være en del af fremtiden.   
Oplægget om dette emne sluttede med et citat, som jeg synes er værd at tage med: 
”Xenotransplantation er lige rundt om det næste hjørne. Problemet er bare, at der 
har det allerede været i flere årtier.”  
 

Alt i alt var det dage, hvorfra vi kunne tage utrolig mange informationer, minder om 
spændende samtaler og nye kontakter med hjem.  
 

Det, der bliver nævnt her, er blot et meget lille udpluk af de mange interessante 
oplæg vi hørte og der er mulighed for selv opleve det derhjemme.  
 
Hvis man ønsker, kan man se de fleste af oplæggene i form af video derhjemme. De 
er lagt op på YouTube og det er nemmest at finde dem ved at gå ind på 
hjemmesiden www.fokuspatient.se, hvor linkene til de tre dages program ligger 
tilgængelige.  
  

  Konferencen blev afholdt i meget smukke omgivelser, 
i en gammel skole som nu er en del af et 
konferencecenter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden 
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Organdonationsdagen 2022 

Organdonationsdag den 8. oktober i Nyborg  
Vi havde besluttet i bestyrelsen at vi ville afholde den internationale 
organdonationsdag i Nyborg, i håb om at det ville kunne tiltrække nogle medlemmer 
til at deltage.  
 Vi fik fat i kommunen og fik tilladelse til at stille op på Gammeltorv ved kirken. Det 
viste sig, at det ikke var det bedste sted. Vi skulle nok have valgt gågaden, hvor der 
var flere mennesker. Det ved vi til en anden gang. Vi var dog nogle, der sneg os lidt 
ned ad gågaden og fik muligheden for at snakke med en del mennesker.  
Vi fik en rigtig god dialog med folk, da vi først havde gjort klart, at vi ikke havde 
noget med folketingsvalget at gøre.  
Vi fik delt rigtig mange sadelovertræk ud, men vigtigere endnu fik vi uddelt 
brochurer. Folk tog rigtig godt imod budskabet. Ikke fordi de tilmeldte sig, men i høj 
grad, fordi de ville tage stilling til organdonation.  
Hvis du kender et rigtig godt sted til næste års organdonationsdag, skal du bare 
henvende dig til bestyrelsen.  Vi vil hellere end gerne hjælpe med alt det praktiske.  
 
Billederne er fra Odense, hvor Trine repræsenterede klubben i et samarbejde mellem klubben, 
Lever-, Nyre-, Lungeforeningen og sygeplejersker fra OUH.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tilbage til forsiden 
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Rigshospitalet og Lungeforeningen fejrede 30 året for 

Danmarks første lungetransplantation 

 

Flere end 100 pårørende, lungetransplanterede og sundhedsfaglige var samlet på 
Rigshospitalet for at fejre 30 året for Danmarks første lungetransplantation.  
 
Transplantationsklubben var repræsenteret ved festligheden og bidrog med en gave 
til arrangementet.  
 

”Sikke en helt fantastisk dag! Vi er fyldt af taknemmelighed over alle de perspektiver, 
der er kommet for dagen i dag. Ordet åndenød - rækkevidden af dette - er lige netop 
det, vi forsøger at gøre noget ved hver eneste dag. Derfor har dagen i dag været et 
livets pust. ”  
 

Ordene kommer fra Anne Brandt, direktør i Lungeforeningen. Foreningen fejrede 
onsdag 12. oktober 30-året for den første lungetransplantation i Danmark sammen 
med mere end 100 pårørende, lungetransplanterede og sundhedsfaglige på 
Rigshospitalet.  
 

Professor åbnede dagen med sin digtsamling  
Professor Kim Klyver, der uventet blev smittet med en virus, som angreb hans lunger 
i 2019, åbnede dagen med at læse et rørende digt op fra sin digtsamling. Han skrev 
digtene, som en ventil for sine tanker og følelser, mens han ventede på den dobbelt 
lungetransplantation. Kim fik sine nye lunger og lever i dag et normalt liv, fortalte 
han på en videoforbindelse til deltagerne, der var samlet på Rigshospitalet.  
 

Efterfølgende tog overlæge Michael Perch over og gav et historisk tilbageblik på 
lungetransplantations historie i Danmark og et indblik i, hvordan behandlingen 
foregår i dag.  
 
Barbara Bordignon, der er fysioterapeut, fulgte op og fortalte om, hvor vigtig 
træning er og hvordan hun hjælper patienterne med at holde motivationen oppe 
før, under og efter en operation.   
 

Dagen bød også på en stærk mindehøjtidelighed.  
De deltagere, der havde fået en transplantation, gik på scenen og mindedes dem, 
der gav livet videre med et minut stilhed. I salen oplyste små led-lys det mørklagte 
rum, og seancen blev afsluttet til tonerne af Andreas Odbjergs ”I morgen er der også 
en dag” sunget af Veiles.  
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Livet som ventende, transplanterede og pårørende  
Stærke stemmer satte ord på, hvad transplantation betød for dem.   
En ung mand på venteliste til en lunge- og hjertetransplantation, en datter til en 
lungetransplanteret kvinde, en lungetransplanteret og en pårørende til en donor 
fortalte meget rørende om, hvilken rolle transplantationen spiller for dem og hvad 
den betyder for deres liv.  
  
Dagen blev afrundet med en debat mellem Helle Haubro, leder for Dansk Center for 
Organdonation, Michael Perch, overlæge, Dorte Chabert, lungetransplanteret og 
Morten Bangsgaard, medlem af det Etiske Råd omkring hvordan man kunne sikre, at 
der også i fremtiden er organer til transplantation.  
  

  
Hvis i har lyst, kan i også selv læse en beretning om livet med en 
lungetransplantation. Under linket finder i historien om vores næstformand Carsten 
Simonsen.  
 

”Nu er jeg en aktiv medspiller i mit eget liv” | Lungeforeningen                                Tilbage til forsiden 

 

 

https://www.lunge.dk/livet-med-lungesygdom/nu-er-jeg-en-aktiv-medspiller-i-mit-eget-liv
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Invitation til arrangement for forældre til 

transplanterede børn og unge 

 

Kære Forældre! 

Den 4. november havde vi planlagt at afholde et arrangement for forældre til transplanterede børn 
og unge. Grundet sygdom blev vi nødt til at aflyse og finde en ny dato.  
 

Vi vil derfor gerne gen-invitere til arrangementet   
Dato og tid: fredag den 20. januar 2023, 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: 6. januar 2023  
Til: kathleenpade@gmail.com eller på tlf. 26154385.                         
 

 

 

 

Tilbage til forsiden 
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Jul på Krusmølle 

Transplantationsklubbens juletur 2022 

Lørdag den 26. november mødtes i 

alt 25 medlemmer på Krusmølle. Vi 

startede med en dejlig brunch, 

snakken gik og gensynsglæden var 

stor. 

 

Herefter var der mulighed for at se 

den udsmykkede Krusmølle. Der var 

meget julepynt i alle afskygninger 

og der blev handlet ind.  

Vi var flere der prøvesmagte Krusmølles egen julegløgg med rom og efterfølgende 

måtte købe denne ”gudedrik”. 

Alle deltagerne snakkede på kryds og tværs og humøret var højt.  

Vi sluttede dagen med æbleskiver og gløgg eller anden 

drikkelse efter eget ønske. 

Nogle kom langvejs fra og havde gjort det til en miniferie, 

andre nåede endnu et julemarked inden de skulle 

hjemover og endelig var der nogle der tog over grænsen 

inden det gjaldt en overnatning i det Sønderjyske. 

Vi i bestyrelsen glæder os til gensyn ved det næste arrangement i 2023. Du/I er altid 

velkomne med forslag til oplevelser, vi skal have sammen.  

 

 

 

 
 

Tilbage til forsiden 
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 Julens takt og tone ifølge Emma Gad  

Skrevet af Emma Gad om julen i 1918  

 Julen er en Ting, som Folk i de elleve Maaneder af Aaret ikke skænker en Tanke eller 
højst er enige om, er en meget besværlig Ting, men som den tolvte rejser sig som en 
Kæmpe, som det er umuligt at diskutere med eller om. Grunden dertil er naturligvis 
den, at Julen endog fra Hedenskabets Tid er Nordboernes største Fest, saa at 
ethvert Forsøg paa at afskaffe selv dens uheldige Egenskaber, saasom Udveksling af 
gaver, vil falde frugtesløst ud, særligt fordi børnene har bemægtiget sig den.  
  
Julegaver  
Allerede i november begynder de kære små at lade vink falde om, hvad de kan 
tænke sig at ville modtage, og inden juleaften er nået, er gavelavinen svulmet op til 
en svulmende finansiel katastrofe i mange huse.  
 

Spørgsmålet vil for de flestes vedkommende være: Hvem skal man give gaver? Det 
vil naturligvis afhænge af Temperament og Familietradition og særlig af, hvor mange 
Gaver, man selv får. I fornuftigere kredse har dog Urimeligheden ved, at voksne 
Mennesker giver hverandre Overraskelsesgaver, gjort sig saa vidt gældende, at man 
indskrænker sig til Bagateller og spøgefylde Ting, og man maa haabe, at denne 
opfattelse vil bredde sig, hvor meget end de Handlende anstrenger sig for at holde 
Skikken vedlige.  
 

De bør ikke give Den, hvis Smag og Vaner De ikke nøje kender, en Genstand af 
speciel Art eller af stort Omfang. En uhyre Majolikavase, man ikke har plads til, er 
slem at faa til Huse, hvorimod et Silkesjal eller et Par Hansker, der lægges i en 
Skuffe, aldrig kan genere.  
 

Hvis man har ondt ved at finde paa Gaver til sine Kære, er man som oftest paa den 
sikre Side, naar man holder sig til det, der kan spises, drikkes eller ryges. En Høne, en 
Æske Konfekt eller en Flakse Likør kan virke beskedent men aldrig uvelkomment. 
Spisevarer er at foretrække frem for Blomster, der sendes rundt efter en stor 
Maalestok.  
 

Naar De får noget, De finder forfærdeligt, brug da hele Deres åndsnærværelse for 
ikke at røbe det, selv med mindste trækning. Glem ikke, at giveren synes om det.  
 
Giv ikke Deres børn kostbare julegaver. Barnefantasien har den lykkelige Ævne at 
gøre det tarveligste Legetøj illuderende, og Luksus bidrager kun til, at Julen, modsat 
af, hvad den skulde, gør Børnene fordringsfulde og mindre elskværdige.  
 



Nova Vita nr. 4, december 2022 Side 12 
 
 
 

At lade Gaver, man ikke bryder sig om, gaa videre, er behageligt og besparende, 
men farligt. Hvem kan i Juleundersøgelsen af Skabe og Skuffer huske, af hvem man 
har faaet en Tegnebog eller Krukke i Fjor.  
 
Men Giveren kan saa glimrende huske det, og en drilsk Skæbende vil undertiden 
lade det blive ham eller hende, man lyksagliggør med Tingen, og det er ikke Enhver, 
der kan tage det spøgefyldt. Naar De derfor lagrer en Genstand med denne Brug for 
Øje, bør De udstyre den med en oplysende Seddel.  
 

Glem ikke ved Juleudgifterne, at der efter Juleaften er endnu fuldt en Uge tilbage af 
den endeløse december. Hvis De i Deres Hjertes Godhed lader Dem friste til at 
støvsuge Deres Pengeskuffe c. den 23de, bliver det vanskeligt for Dem ved de sidste 
Juletræer at synge: Glade Jul, dejlige Jul med den rette Overbevisning.  
 

Helligdage Julen er helliget til Familiesammenkomster. Der er ganske vist lidt for 
mange af dem, fordi Helligdagene er for mange. Det morer ikke de Unge synderlig 
Dag efter Dag at spille Lotteri om Smaating med gamle Tanter, hvorfor de stræber, 
hvad de kan, for at komme afsted til Juleugens Dansefester paa de store hoteller.  
Det virker ikke helt elskværdigt, idet julesammenkomsterne har deres virkelige 
beretigelse som et samlingsmærke for familien. Til anden adspredelse er året langt 
nok.  
  
Nytår  
Overgangen fra det svundne Aar til det kommende, Nytaarsaften, vil de Fleste helst 
tilbringe sammen med deres Nærmeste. Naar klokken slaar tolv, føler man Trang til 
at tømme sit Glas for det nye og ukendte Aar med dem, man har støttet sig til, fordi 
man er forvisset om, at de vil tage Del i Ens Sorger og Glæder.  
 

Glem ikke Nytaarsdag at aflægge et Besøg hos de Ældre i Slægten, særligt Forældre 
og Søskende, som De ikke var sammen med Nytaarsaften. En ukærlig Forsømmelse 
at et saadant Hensyn føles ofte stærkt. De Yngre gaar den Dag til de Ældre.  
 
Iøvrigt aflægges Nytaarsdag Høflighedsbesøg til Principaler og Chefer desuden til 
Husets Frue af Herrer, der nyder megen Gæstfrihed i et Hjem. Dog er denne Skik 
noget i Aftagende. Der serveres ved sådane besøg et glas vin og småkager.  
 

Jule-og nytårskort bruges i stedse stigende grad, til største besvær for postvæsenet 
og ikke til synderlig glæde for dem der udveksler dem. 
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Der lægges mest vind på julekort, hvilket for så vidt er urimeligt, da gode ønsker for 
et helt år dog har større rækkevidde end en julehilsen.  
 

Hvis man har fået julekort fra venner, hvem man ikke har gjort gengæld, sender man 
et nytårskort.  
 

Sæt ikke stor bekostning på jule- og nytårskort. Den er ret spildt. Det er jo ikke 
litografens opfindsomhed, man sætter pris på, men Deres personlige indsats, det 
lille ord, der kommer fra hjertet og derfor går til hjertet. Det kan De lige så godt 
skrive på et blankt, hvidt kort.  
  
https://julestads.dk/aktiviteter/eventyr-og-historier/julens-takt-og-tone-af-emma-
gad/  

  
Tilbage til forsiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://julestads.dk/aktiviteter/eventyr-og-historier/julens-takt-og-tone-af-emma-gad/
https://julestads.dk/aktiviteter/eventyr-og-historier/julens-takt-og-tone-af-emma-gad/
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Fra bestyrelsen 

Konstituerende bestyrelsesmøde onsdag d. 21. september 2022 kl. 10.30 – 14.00  
Sted: Hjerteforeningen Odense, Coworking, Kochsgade 31 D, 5000 Odense C  

  
Referat  

Deltagere: Carsten S. Simonsen, Gerner Peetz, Peter Schøning, Kathleen   
Pade, Jan B. Rasmussen, Benny Sørensen. Trine Larsen deltog fra kl. 12.-13 i punkt 6 og 9.  
Afbud: Annelise Staunstrup  
Referent: Peter Schøning  
  
1. Siden sidst  
Gerner: Kørselssedler og bilag bedes sendt på en fil.  
Carsten: Deltaget i et virtuelt møde i Lungeforeningen.  
Reklame for eventet 30 år med lungetransplantationer den 12/10 på Rigshospitalet.  
Ved at uddelegere arrangementer til medlemmer vil der også komme inspiration til   
bestyrelsen. (Forslag ved generalforsamlingen). Det kan evt. være et emne til en   
arbejdsdag.  
Vi kunne evt. sende et spørgeskema ud for at få en evaluering af årsmødet og vedrørende   
medlemsinvolvering.  
  
Konstituering og underskrift af forretningsordenen  
Formand: Kathleen Pade  
Næstformand: Carsten S. Simonsen  
Kasserer: Gerner Peetz  
Sekretær: Peter Schøning  
Bestyrelsesmedlemmer: Jan B. Rasmussen, Benny Sørensen  
Suppleanter: Annelise Staunstrup, Trine Larsen  
Forretningsordenen blev gennemgået og underskrevet af bestyrelsen.  
  
Fordeling af opgaver:  
Billeder af nye bestyrelsesmedlemmer: Foto af bestyrelsen. Peter sender til Trine.  
Rette navneskabelon og hjemmesiden: Trine. Facebook: Carsten og Trine.  
Rette brevpapir: Jan.  
Orientering Hjerteforeningen: Kathleen  
Mails: Jan og Kathleen hjælper hinanden med mails. Kontakt med hinanden på skype.  
  
3. Evaluering af årsmødet i Svendborg  
Overgangen søndag blev lidt presset. Næste gang med to forskellige indslag skal der   
være pause imellem, eller vi skal nøjes med et indslag.  
  
4. Årsmøde 2023   
Generalforsamling og årsmødet 2023 finder sted lørdag den 16/9 - søndag den 17./9 2023   
på Hotel Kobæk Strand i Skælskør.  
Der arrangeres et møde med hotellets arrangementschef i forbindelse med det kommende   
bestyrelsesmøde.  
Eksisterende kontrakt udsendes forinden til bestyrelsen.  
Bestyrelsen drøftede mulige foredragsemner og udflugtsmuligheder.  
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5. Julearrangement  
Drøftes ved det kommende bestyrelsesmøde.  
  
6. Nova Vita deadline 23/9 v/ Carsten, Kathleen og Trine  
Forslag til indhold blev delt.  
  
7. Forældrearrangement v/ Carsten og Kathleen  
Fredag den 4/11 om eftermiddagen. Man kan deltage online.  
  
8. Nordisk møde v/ Jan og Kathleen  
Jan og Kathleen berettede om deltagelse i nordisk møde i Helsinki.  
De øvrige lande deltog med hele bestyrelsen. Nogle var der 2 dage forinden.  
Det er vigtigt, at det er de samme, der deltager, når der er møde.  
Der blev blandt andet drøftet Sportslege, lovgivning og kommunikation med medlemmer.  
  
9. Materialesortering til organdonationsdagen  
Lørdag den 8/10 kl. 11.00-13.00 på Lilletorv i Nyborg ved kirken.   
Bagefter spises der samlet.  
  
10. Forventningsafstemning  
Punktet tages op på næste møde.  
  
11. Budget 2023  
Deadline 15. november.  
Forslag forelægges af Gerner ved næste møde.  
  
12. Ny mødedato til ophold i Skælskør, Hotel Kobæk Strand  
Torsdag den 13/10 – fredag den 14/10.  
Mødested: Skælskør Bibliotek, Vestergade 4, 4230 Skælskør kl. 11.00  
  
13. Eventuelt  
Ved et kommende arrangement kan Andelslandsbyen Nyvang anbefales. Andelslandsbyen ligger   
tæt på Holbæk.  
  

 
 

. 
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Bestyrelsesmøde torsdag d. 13. oktober kl. 11.00 – fredag 14. oktober 2022 kl. 13.00 
   

Sted: Hotel Kobæk Strand, Kobækvej 85, 4230 Skælskør  
  

Referat   
   

Deltagere: Kathleen Pade, Carsten S. Simonsen, Gerner Peetz, Peter Schøning, Jan B. 
Rasmussen, Benny Sørensen, Annelise Staunstrup.   

Afbud: Trine Larsen.   
Referent: Peter Schøning   

  

1. Siden sidst v/ alle   
Organdonationsdagen lørdag den 8. oktober: I Nyborg blev der uddelt materialer på 
Lilletorv og i gågaden. I Odense blev der uddelt materialer i et samarbejde med 
Leverforeningen.   
Mandagen efter kunne eleverne på Tietgen Handelsgymnasium se og få materiale 
om organdonation, og mulighed for at spørge Trine og Carsten om transplantation.  
Onsdag den 12. oktober var der 30 siden, den første lungetransplantation blev 
gennemført på Rigshospitalet. Der var et festligt arrangement på Rigshospitalet, 
hvor Kathleen, Trine og Carsten deltog. Der var mange gode indslag!   
   
2. Økonomi v/ Gerner   
Helsinki vil godt betale rejsen ifm. det nordiske møde for Kathleen og Jan.   
Gerner gennemgik den aktuelle økonomiske situation.   
Budgettet for næste år blev udarbejdet.  

   
3. Focus patient Stockholm v/ Jan, Kathleen   
Der blev talt engelsk, svensk tysk og dansk, i 3 spændende dage i Stockholm. Det 
var rigtig intenst og med mange god oplæg.     
1. dag om patientsikkerhed. 2. dag om hjertesygdomme. 3. dag om transplantation.   

   
4. Nova Vita nr. 4 / 2022 v/ Carsten og Kathleen   
Deadline Nova Vita 4 den 1. december 2022.   
Indhold: (Forslag)   
Referat fra bestyrelsesmødet 13./14. oktober 2022.    
Julearrangementet i Krusmølle lørdag den 26. november.   
Organdonationsdagen lørdag den 8. oktober.   
Forældrearrangement fredag den 4. november.   
Stockholm   
Julehistorie.   
Juleopskrift.   
   
5. Årshjul v/alle   
Bestyrelsens årshjul i transplantationsklubben blev gennemgået og justeret.   

   
6. Forventningsafstemning v/alle   
Der blev drøftet ønsker og stærke / svage sider.   
Kathleen tager formandsopgaven med Carsten som back up.   
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7. Opgavefordeling i bestyrelsen v/alle   
Diverse opgaver for 2022 – 2023 blev fordelt.   
   
8. Møde på Hotel Kobæk Strand v/alle   
Alle mødtes på Kobæk Strand Konferencecenter, Kobækvej 85, 4230, Skælskør. 
Dette er stedet, hvor generalforsamling og årsmødet 2023 finder sted lørdag den 
16/9 – søndag den 17/9 2023   
Vi fik en rundvisning af direktøren, Preben Osmann, og der blev aftalt de sidste 
detaljer vedrørende næste års arrangement.   
   
9. Spørgeskema til medlemmer v/alle   
Der udsendes ikke et decideret spørgeskema, men i stedet sendes en 
efterårshilsen. Medlemmerne snakkes med på møderne om hvorvidt der er nogen, 
der har lyst til at byde ind med forslag til f.eks. sommerferiearrangementer. Vi 
efterlyser ressourcepersoner.   
   
10. Årsmøde 2023 v/alle  
 Der blev arbejdet med ideerne til både tema, mulige foredragsholdere og udflugter. 
Bestyrelsen arbejder videre med planlægningen i januar.  

   
11. Julearrangement   

 Årets julearrangement bliver afholdt i Krusmølle Julemarked ved Åbenrå lørdag den 

26/11 kl. 10.30. Vi starter med brunch og slutter med æbleskiver. Tilmelding og 

betaling senest 30/10 2022.   
   

12. IT- spørgsmål m. Trine   
 Trine deltog ikke i mødet. Kathleen, Carsten og Jan finder ny dato med Trine til 
gennemgang af dette.  

   
13. Næste mødedato   
Mandag den 9. januar kl. 10.30 i Hjerteforeningens lokaler i København.   

   
14. Eventuelt   
Intet under eventuelt 
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Best.medlem 

Jan Bruun Rasmussen 

Lakkendrupvej 10 

5892 Gudbjerg 

tlf: 2179 8124 

rasmussenjanbruun@gmail.c

om 

Kasserer 

Gerner Peetz  

Fyrrevænget 1 

6900 Skjern 

tlf: 4220 5016 

gernerpeetz@gmail.com 

Bestyrelsen 2022-23 
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Sekretær 

Peter Schøning (HTX) 

Schousgade 18 

8900 Randers 

Tlf.: 20405357 

peter@rgf.dk 

Best.medlem 

Benny Sørensen  

Søndervænget 43 

7790 Thyholm 

tlf: 2390 8215 

bamse-s1@live.dk 

Formand 

Kathleen Pade (HTX) 

Korsørvej 42 

4250 Fuglebjerg 

Tlf.: 26154385 

kathleenpade@gmail.com 

Næstformand 

Carsten S. Simonsen 

Jacob Langes Vænge 4 

5250 Odense NV 

Tlf: 30140437 

e2017mil@gmail.com 

 

mailto:rasmussenjanbruun@gmail.com
mailto:rasmussenjanbruun@gmail.com
mailto:gernerpeetz@gmail.com
mailto:bamse-s1@live.dk
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Kalender 

20. januar: Arrangement for forældre til transplanterede børn og unge kl. 15.30 

16. september: Generalforsamling, Skælskør kl. 11-12 

16. september: Årsmøde, Skælskør kl. 13  

 

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

til arrangementerne. 

 

 

 

Spændende læsning 
 
Genmodificerede grisehjerter (Xenotransplantation) kan i fremtiden redde liv. Læs mere her 

Europæisk samarbejde sikrer bedre forhold for børn, der står foran en akut 

levertransplantation. Læs mere her:  

https://videnskab.dk/krop-sundhed/genmodificerede-grisehjerter-kan-i-fremtiden-redde-liv
https://www.rigshospitalet.dk/presse-og-nyt/nyheder/nyheder/Sider/2022/november/europaeisk-samarbejde-skal-sikre-at-flere-boern-kan-undgaa-en-levertransplantation.aspx
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