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HJERTECAFÉ MED FOREDRAG 
Der er planlagt Hjertecafé den første onsdag i hver 
måned i Sundhedshuset, Randersgade 60, 2100 
København. Nu er både emner og lokaler kommet på 
plads.  
Hjertecafeerne ser således ud i første halvår af 2018: 
 
Emne: Hjertemedicin v. farmaceut Lene 
Rasmussen fra Apoteket Trianglen 
Tid: Onsdag d. 7. marts 2018 kl. 16 – 18 
Sted: Randersgade 60 5. Sal, lokale 518 
 
Emne: Diabetes og hjertesygdom v. Einar Eriksen 
fra Diabetesforeningen 
Tid: Onsdag d. 4. april 2018 kl. 16 – 18 
Sted: Randersgade 60 1. Sal, lokale 108 
 
Emne: Mavetarmsystemet – et overset 
kæmpeorgan v. farmaceut Lene Rasmussen fra 
Apoteket Trianglen 
Tid: Onsdag d. 2. maj 2018 kl. 16 – 18 
Sted: Randersgade 60 1. Sal lokale 108 
 
Emne: Giv liv – 30 minutters introduktionskursus 
i genoplivning (tilmelding er påkrævet – nærmere 
herom senere) 
Tid: Onsdag d. 6. juni 2018 kl. 16 – 18 
Sted: Randersgade 60 1. Sal lokale 108 
 
Foredragene er gratis og alle er velkomne! 
Lokalforeningen byder på kaffe og frugt/kage. 
Hjertecaféen på Østerbro er et månedligt mødested 
for borgere med hjerte-kar-sygdomme eller 
pårørende til hjertesyge.  

LANDSINDSAMLING 22. APRIL 
2018 
466.000 danskere lever i dag med en hjerte-kar-
sygdom, og ca. 1 million danskere lider af forhøjet 
blodtryk. Konsekvenserne af en hjerte-kar-sygdom 
kan være voldsomme for både hjertepatienterne og 
deres familier. Ud over de fysiske symptomer lider 
mange efterfølgende af angst og depression, så der 
er hårdt brug for Hjerteforeningens arbejde.  
Hjerteforeningen forsker i hjerte-kar-sygdomme, 
forebygger og rådgiver hjertepatienterne og deres 
familier. Men vi kan ikke gøre det alene, vi har brug 
for støtte! 
 
Hjerteforeningen afholder landsindsamling søndag 
den 22. april 2018. Vi er stærkt repræsenteret i hele 
landet, men der er brug for hver eneste indsamler. 
 
Meld dig som indsamler og gør en livsvigtig indsats, 
når Hjerteforeningen samler ind for hjertet. Din 
indsats gør en forskel og er med til at forbedre livet 
for mange mennesker og deres familier. 
 
Tilmeld dig på 
https://hjerteforeningen.dk/landsindsamling/ 
 
Her indtaster du postnummer for, hvor du ønsker at 
samle ind og kan bagefter finde din præcise rute. 
 
Koordinatoren her på Østerbro hedder Ida-Marie 
Hergel. Hun har bl.a. organiseret indsamlingsstedet: 
 
United, Løgstørgade 2, 2100 København  
 
Der er brug for dig som indsamler! 


