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Formandens beretning: 

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 er udskudt til efteråret 2021. Indtil i går 

gjaldt det også udendørsaktiviteter med mere end 5 deltagere, men den nye lempelse af 

forsamlingsforbuddet til 25 personer i organisations sammenhæng åbnes der nu op for enkelte 

udendørsaktiviteter såsom gåture og motion. Det er så nyt, at vi ikke som bestyrelse har kunnet tage stilling 

til, hvordan vi vil håndtere denne nye situation. Forhåbentlig vil vaccinerne hjælpe os på vej til en mere 

normal tilværelse, men det tager nok lidt tid, inden vi alle er blevet immuniserede og mon ikke vi under alle 

omstændigheder fortsat må leve med Coronaen og forskellige forholdsregler. 

Før COVID-19 lukkede for vores aktiviteter i marts 2020, nåede vi at afholde den årlige nytårskur i februar 

med TV-lægen Peter Qvortrup Geisling, som foredragsholder med emnet ”Giv dit liv et serviceeftersyn”. 

Det var en udbytterig, sjov og hyggelig aften med en foredragsholder i topform, et spørgelystent publikum 

og med den traditionelle champagne og kransekage i pausen. Kransekagen var velvilligt sponsoreret af 

Bæchs Konditori. 

Umiddelbart før første Corona lukning i marts lykkedes det at få afholdt den årlige generalforsamling med 

efterfølgende Hjerte Cafe, hvor Jesper Outzen Kolding holdt et indlæg over emnet ”Tillykke- med min 

sygdom”.  

Ved generalforsamlingen blev 3 nye medlemmer af bestyrelsen valgt ind. Det var Jens Sønderup Hobro, 

Ejler Brøndum Hadsund og Ingeborg Frost Vive. Det var en tiltrængt fornyelse af bestyrelsen, og jeg er 

sikker på, når vi får mere normale tilstande igen, at vi får stor glæde af hinandens ideer og kompetencer i 

bestyrelsesarbejdet. 

På den efterfølgende hjertecafe mødte vi en atypisk hjertepatient, der ikke ville acceptere sin rolle som 

hjertepatient, og vi fik inspiration til at vække den indre kriger og lægge offerrollen på hylden. 

Vores lokale flagskib Hjertemotion lykkedes det heldigvis trods forskellige politiske Corona tiltag og 

begrænsninger i forsamlingsstørrelser at få gennemført i tæt samarbejde med LOF og Dorthe Lykke Olesen 

som tovholder.  Medvirkende til dette har 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 så Hjertemotion kunne foregå under trygge forhold og med de nødvendige 

forholdsregler vedrørende COVID-19. Stor tak til alle jer, der har gjort denne aktivitet mulig i 2020. Nu 

afventer vi muligheden for at komme rigtigt i gang her i 2021. Jeg kan i den forbindelse fortælle, at der nu 

efter ændringerne i forsamlingsforbuddet til 25 personer starter 3 udendørs hold op i Hobro. 2 hold hos 

Morten Vang Jensen på Alderdomshjemmet og et hold hos Mogens Samuelsen i Jernbanegade. Stor tak til 

jer for at tage hurtig aktion på denne nye mulighed, som først blev kommunikeret på pressemøde i onsdags 



Tina Hviid og Jette Gade har været tovholdere på en hyggelig og spændende aktivitet ”Børnebørnenes 

Madværksted”, hvor Bedsteforældre og børnebørn mødes i køkkenet til et sjovt og sundt madkursus, der 

giver glade hjerter og glade maver. Det har med stor succes været afholdt på Rosendalskolen, Valsgaard 

Skole og i 2020 på Mariager Skole. Desværre nåede holdet i foråret kun 2 lektioner pga. Corona 

nedlukningen og desværre har Hjerteforeningen besluttet at lukke denne aktivitet fremover. Der skal lyde 

en stor tak til Tina og Jette for deres engagerede indsats med dette populære tilbud. 

I foråret 2020 havde vi endvidere planlagt en Hjertecafe ”Rejs med roligt hjerte”, hvor de 

forsikringsmæssige aspekter ved rejseforsikringer ville blive gennemgået. Desværre måtte vi aflyse cafeen 

pga. Coronaen og for nuværende virker emnet også lidt forpasset. Jeg tror desværre, der er lidt lange 

udsigter til, at vi igen kan bevæge os frit rundt i verden igen. 

I forlængelse af sommerens COVID-19 lempelser fik vi afholdt et konstituerende bestyrelsesmøde og 

planlagt en vandretur fra Hadsund til Havnø Mølle med den lokale mølle ekspert Lise Andersen som guide 

Der var også plads til en sandwich og sodavand, som vi var vært ved til frokost. Ejler, Ingeborg og Jens var 

tovholdere på aktiviteten, og det var et meget vellykket og rost arrangement med ca. 45 deltagere. 

Konceptet var godt, og vi påtænker andre tilsvarende vandreture, når Corona restriktionerne igen lempes, 

og der igen åbnes op for dette. 

En anden af Hjerteforeningens kerneaktiviteter er 30 minutters Giv Liv Kurser. Tina Hviid fra bestyrelsen har 

taget uddannelsen som instruktør og har afholdt flere kurser i lokalområdet, da der var skabt en åbning for 

dette henover forår og sommer. Efterårets nedlukning har desværre også lukket de fysiske Giv Liv Kurser, 

men der er nu et virtuelt alternativ. Kan i samle en gruppe på max 10 personer vil man kunne booke et 

virtuelt kursus på Hjerteredder.dk. 

Sluttelig vil jeg takke for det gode samarbejde med bestyrelse og samarbejdspartnere og tak for I holder ud 

og holder ved trods de gentagne mange frustrerende ændringer i vores muligheder for aktiviteter som 

forening og vigtige arbejde for Hjertepatienterne. 

 


