
  
FRIVILLIG 

 
Har du lyst til at være frivillig I Hjerteforeningen 

så kontakt formanden på: 
 

Tlf. 29 251081 
Laesoe@hjerteforening.dk 

 
Som også kan fortælle mere om arbejdet i 

lokalforeningen. Som frivillig får du oplevelser og glæder 
ved at løse opgaver i et fællesskab, tilfredsstillelse 
ved at gøre en indsats og personlige kvalifikationer 

gennem kurser, foredrag og lærerige oplevelser. 
 

Du kan altid sige nej til opgaver, som du ikke har lyst eller  
kvalifikationer til at påtage dig. 

 
Deltag med specifikke opgaver og kun det, ingen 

bestyrelsesarbejde og andre forpligtelser. 
 

Det kunne være som tovholder på enkelte 
arrangementer og områder eller i mindre gruppe. 

 
Arbejd kun med det, der har din interesse og gør kun det 

til et personligt projekt. 
Som: Gå ture ”Hvert skridt tæller” – Hjertecafé, 

Andre arrangementer – Lokalområderepræsentanter mm. 
 

Har du gode ideer til arrangementer eller andet 
hører vi gerne fra dig. 

 
Find os på facebook, Hjerteforeningen Læsø og 

www.laesoe.hjerteforeningen.dk 
 

  

Bestyrelsen: 

Formand: Helle Bay tlf. 29 25 10 81 

Næstformand: Kirsten Thomsen tlf. 29 87 92 01 

Kasserer: Kirsten Møller 51 37 64 02 

Sekretær: Else-Marie Pedersen tlf. 61 71 42 66 

Øvrige bestyrelse: 

Lisbeth Waaentz tlf. 20 48 76 49 

Suppleant Jette Munk tlf. 61 86 33 34 

 

 

 

 

 

Program for Efterår 2022 
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Program for efteråret 2022 

 
♥ Gå ture ”Hvert skridt tæller” ♥ 

Hver torsdag Kl. 10 ved Bødehuset i Vesterø. 

For dem, der har lyst. Vi drikker en kop kaffe sammen i 

Bødehuset efterfølgende, hvor vi også har mulighed for at få 

en snak med hinanden. 

 

Hold jer orienteret angående eventuelle ændringer på vores 

Hjemmeside samt på facebook 

 
 

 

 

 

Vi holder Hjertecafé i Kirkensgård i Byrum fra kl. 15.30 til kl. 17.45 

BYD gerne ind med kørelejlighed til dem, der skulle have behov. 

 

Hjertecafé onsdag den 7. september. 
NÅR LIVET TAGER EN UVENTET DREJNING. 

v/Dorte og Max Strunge 

Dorte's mand er i efteråret 2018 taget på jagt, som så ofte før. 

Kl 10.12 ringer Dortes telefon og en mand siger, "Dorte jeg ringer for 

din søn Søren, din mand har fået hjertestop og det er alvorligt!" 

Tiden står stille........ 

Kom og hør om familiens oplevelse/uvisheden/frygt/frustrationer og 

ikke mindst glæden ved livet. 

Dorte er efterfølgende blevet frivillig hos Hjerteforeningen som 

pårørendestøtte, Og vil gerne sætte fokus på alle de pårørende rundt i 

landet, som mangler støtte og en at tale med, der taler "samme sprog" 

 

Gå-banko i skoven. Torsdag den 20 oktober.  

Skovhytten kl. 14 

Kom og vær med til en dejlig Gå-banko tur.  

Den foregår fra Skovhytten og turen er ca. 2,5 km.  

Der er fine præmier til dem, der løser opgaverne, og også her kan alle 

være med. Der er til slut lidt forplejning.  

 

Hjertecafé onsdag den 16. november. 
Foredrag med læge Aselya Nielsen, Regionsklinikken Læsø.  

Med kroniske sygdomme følger ofte utryghed og angst, hvilke 

redskaber kan vi bruge i den sammenhæng?  

 

Hjerte-jule banko onsdag den 14. december. 
Vi slutter året med lidt jule-banko hygge, krydret med en 

julefortælling og andre godter.  

 

 

Vi vil på vores cafémøder give nogle små oplæg om, hvad 

Hjerteforeningen kan tilbyde 


