
 

Kære medlemmer af Hjerteforeningen Mariagerfjord 

Snart er det første søndag i advent. Jul og nytår står lige pludselig for døren, og det er måske et meget godt 

tidspunkt til at give jer en lille up-date fra lokalforeningen, inden vi alle ligger vandrette i det årlige juleræs. 

COVID-19 har haft stor indflydelse på de aktiviteter, som vi lokalt har haft mulighed for at tilbyde medlemmerne i 

2020. Som patientforening har vi et særligt ansvar i håndteringen af COVID-19, da en stor del af vores medlemmer er 

i øget risiko for at blive alvorligt syge, hvis de bliver smittede. Vi har naturligvis valgt at leve op til dette ansvar og 

ikke udsætte medlemmerne for smitterisiko, bidrage til smittekæder og sikre, at hvis uheldet er ude, så er det muligt 

at gennemføre smitteopsporing. 

Det betyder, at alle indendørs aktiviteter i Hjerteforeningens regi – bortset fra Hjertemotion - er udskudt til efteråret 

2021, hvis ikke der mod forventning sker en mirakuløs ændring i forebyggelsen af COVID-19. Vaccinerne er på vej, 

men det tager nok lidt tid, inden vi alle er blevet immuniserede. 

Heldigvis er det lykkedes i tæt samarbejde med LOF og Dorthe Lykke Olesen som tovholder at fortsætte 

Hjertemotion under trygge forhold og med de nødvendige forholdsregler vedrørende COVID-19. Medvirkende til 

dette har også været vores samarbejdspartnere gennem mange år, Fysioterapien Jernbanegade Hobro, 

Fysioterapien Alderdomshjemmet Hobro, Arden Fysioterapi og Sundhedscentret Hadsund, som beredvilligt har fået 

tilpasset lokaler og holdstørrelser, så alt lever op til myndighedernes forskrifter. Stor tak til alle jer, der har gjort 

denne aktivitet mulig i år. 

Har du også lyst til Hjertemotion, men gerne vil dyrke det derhjemme, så har Hjerteforeningen stillet en online 

mulighed til rådighed. Følg linket her: https://hjertemotion.dk//hjertemotion-live/ 

Før COVID-19 lukkede for vores aktiviteter i marts, nåede vi at afholde den årlige nytårskur i februar med Peter 

Qvortrup Geisling, som foredragsholder med emnet ”Giv dit liv et serviceeftersyn”. Det lykkedes også at få afholdt 

den årlige generalforsamling med efterfølgende Hjerte Cafe, hvor Jesper Outzen Kolding holdt et indlæg over emnet 

”Tillykke- med min sygdom”.  

I forlængelse af sommerens COVID-19 lempelser fik vi afholdt en vandretur fra Hadsund til Havnø Mølle med den 

lokale mølle ekspert Lise Andersen som guide. Det var et vellykket arrangement med ca. 45 deltagere. Konceptet var 

godt, og vi påtænker andre tilsvarende vandreture, når der igen åbnes op for dette. 

Mht. den årlige Nytårskur på Hobro Gymnasium har vi desværre måtte trække os som medarrangør pga. COVID-19. 

Vores nære samarbejdspartner LOF Mariagerfjord arbejder under andre betingelser som kulturarrangør og har valgt 

at afholde Nytårskuren alene tirsdag d. 12. januar 2021 kl. 19 – 21, dog uden det traditionelle glas Cava og 

kransekage. Årets foredragsholder er skuespiller Peter Mygind, der fortæller om sine egne oplevelser som 

hjertepatient. Det er et spændende foredrag, der blander humor og alvor på en god måde. 

Arrangementet vil naturligvis leve op til alle regler for afholdelse af denne type kulturelle arrangementer. Har du lyst 

at deltage, eller mangler du en god julegaveide, kan du købe billetter hos LOF Mariagerfjord Nytårskur 2021 | LOF 

Mariagerfjord-Rebild for kr. 150. Det er vigtigt med en hurtig beslutning så LOF ved, om arrangementet kan 

gennemføres 

Afslutningsvis, vil jeg henlede jeres opmærksomhed på Hjertelinjen. Har I behov for råd og vejledning også om 

COVID -19 står hjertelinjen altid til rådighed på telefon 70 25 00 00. 

Med ønskerne om en glædelig jul og et godt nytår 

På bestyrelsens vegne / Jørgen Thorndahl  
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