
 
 
Til medlemmer af Hjerteforeningen Mariagerfjord 
 
Sommeren går på hæld og hverdagen står for døren. Bestyrelsen håber på et halvår uden den store 
påvirkning af Coronaen og er nu i arbejdstøjet igen. Jeg vil gerne orientere jer om hvilke aktiviteter, der er 
planlagte, og hvilke vi arbejder på at få op at stå i efteråret. 
 
Hjerteforeningen udbyder i efteråret hele 8 ugentlige hold i Hjertemotion rundt i Mariagerfjord. Der er stor 
søgning til disse træningshold med dygtige fysioterapeuter. Er du interesseret, men endnu ikke tilmeldt, så 
har vi få ledige pladser – det er også muligt at komme på venteliste. Nyeste tiltag er Hjertemotion i det fri i 
Hobro. Det er så givende at træne udendørs på forskellige lokationer, som aftales med holdet. Konceptet 
blev testet under Corona nedlukningen med stor succes. Dette nye tiltag starter onsdag den 25. august, og 
her er god plads endnu. Skulle nogen af jer have lyst til at deltage på mere end et hold, vil i kunne deltage 
på hold 2 til halv pris. Kombinationen med et indendørs- og udendørs hold er jo oplagt. 
 
Se alle hold og tilmelding gennem LOF ved at klikke på dette link 
https://lof.dk/mariagerfjord/kurser/motion-sundhed/hjertemotion 
 
I september tilbydes et spændende foredrag med læge Charlotte Bøving – kendt fra TV - ”Lægen flytter 
ind”. Foredraget er den 28. september Hobro Idrætscenter kl. 19. Prisen er kr. 125 kr. – men 
Hjerteforeningens medlemmer tilbydes en særpris på kr. 75, altså 50 kroners rabat. 
 
Ved tilmelding gennem LOF skrives HJERTE21 i rabatkodefeltet (med store bogstaver) 

- Vær OBS på, at det er først efter du har tastet TILMELD, at du kan se muligheden for rabatkode 
pris. 

 
Se beskrivelse af foredrag og tilmelding ved at klikke på dette link 
https://lof.dk/mariagerfjord/foredrag-debat-og-ture/charlotte-boving-gentesten-aendrede-mit-liv/id/212701 
 
Nytårskur 2022  
Hjerteforeningen og LOF genoptager selvfølgelig den årlige tradition med Nytårskur i 2022. Nytårskuren er 
en aften, hvor vi byder på spændende og underholdende foredrag, boblevand og kransekage. 
De fleste kender skuespiller og foredragsholder Peter Mygind som den evigt smilende og glade mand, men 
han har også haft sine nedture bl.a. med sygdom som i hans tilfælde var relateret til hjerte-kar området. 
Kom og mød Peter Mygind på Hobro Gymnasium torsdag den 27. januar. 
Pris kr. 150. Arrangementet er velegnet som gaveidé – eller du kan samle en gruppe af familie, gode 
venner/naboer mv. 
 
Se beskrivelse af foredrag og tilmelding ved at klikke på dette link 
https://lof.dk/mariagerfjord/foredrag-debat-og-ture/nytarskur-2022/id/221700 
 
Udover ovenstående aktiviteter arbejder bestyrelsen på en møderække i efteråret rundt i kommunen med 

introduktion til livreddende førstehjælp og brug af hjertestarter. Vi kan alle komme i en situation, hvor en 

pårørende eller medborger falder om med hjertestop, så er det vigtigt at få startet førstehjælp hurtigst 

muligt. 

Ligeledes arbejder vi på at få genetableret en hjertesti i Hobro og efterfølgende andre steder i kommunen. 

Det skal naturligvis ske i samarbejde med kommunen og det samarbejde er vi ved at etablere. 

Vi vil løbende holde jer orienteret når vi har noget mere konkret på bordet. 

 

På bestyrelsens vegne  

Jørgen Thorndahl Formand Hjerteforeningen Mariagerfjord 
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