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Forfatteren Hans Scherfig 
- skrev i 1940 romanen ”Det forsømte Foraar”, 
som på en eller anden måde passer meget godt 
ind i tiden som et udtryk for livet i en tid præget 
af Corona. 
Samfundet blev lukket ned i den første 
forårsmåned og først da foråret stort set var 
omme, begyndte de første af mange gen-
åbninger af det danske samfund. 
De første vel at mærke, thi rigtig meget er endnu 
ikke blevet helt som før – og det er vel også et 
spørgsmål om, hvornår det sker og på hvilken 
måde det vil ske! 
 
Vi i Hjerteforeningen tilhører jo alle en særlig 
udsat gruppe og rigtig mange af os er også i de 
aldersgrupper, som er de hårdest ramte af 
Covid-19. 
Derfor har mange aktiviteter, som vi plejer at 
tage del i, også været lukket (ja, vel stort set alle 
aktiviteter!) – og mange af os har også 
gennemført en frivillig isolation for på den måde 
at være mindre modtagelig for smitte og være 
med til af mindske en smittespredning. 
På det samfundsmæssige plan er det lykkedes 
rigtig godt, men det har også medført (og 
medfører stadigvæk) store sociale afsavn for 
rigtig mange af os. 
 
Vi er om så at sige skabt til at være sociale – 
men det sociale har haft trange kår her i foråret 
2020.  

Det skal der ikke herske nogen som helst tvivl 
om og nok heller ikke om den kendsgerning, at 
det ikke er helt ovre endnu! 

Nedlukningen 
Både lokalt og nationalt valgte Hjerteforeningen 
at lukke for alle aktiviteter og helt og holdent at 
efterleve myndighedernes retningslinjer og 
påbud. 
Fra den ene dag til den anden stoppede alle 
vores aktiviteter, hvad enten det drejede sig om 
Hjertecafeerne eller hjertemotionsholdene i 
Sundhedshuset i Mimersgade og det blev hurtigt 
klart, at vi ikke skulle regne med en genåbning 
før tidligst til august/september 2020.  
 
Vi fik lukket alt ned og med stor forståelse fra 
alle sider hvad enten det var vores medlemmer, 
de engagerede foredragsholdere eller motions-
instruktørerne. 
Det var rart at mærke jeres forståelse og accept 
for det, der måtte ske og skete. 
 
Genåbningen 
At genåbne har vist sig at være 
mere ”besværligt” end selve nedlukningen, som i 
virkeligheden ”blot” var et tryk på en stop-knap! 
Der er rigtig mange forhold, som skal være på 
plads, før vi kan genåbne vores aktiviteter igen. 
For eksempel stiller kravet om 2 meters afstand 
mellem personer i en sårbar gruppe store krav til 
vores Hjertecafeer; krav til særlige forhold for 
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udøvelse af motion skal også lige være på plads 
inden startskuddet lyder og nye emner og nye 
foredragsholdere skal engageres – alt sammen 
under forudsætning af, at vi kan (sammen med 
Sundhedshuset) overholde de til enhver tid 
gældende retningslinjer. 
 
Den lokale bestyrelse vil på møder i 
begyndelsen af august sammen med de 
tilknyttede konsulenter fra hovedforeningen se 
nærmere på genåbningen af aktivisterne i 
lokalforeningen på Nørrebro og i Nordvest. 
Men vi regner ikke med, at vi for alvor kan 
genåbne før tidligst til september 2020 og kun, 
hvis alt flasker sig på den gode og rigtige måde. 
 
Du kan altid holde dig orienteret om, hvornår 
hvad sker på vores hjemmeside 
https://lokal.hjerteforeningen.dk/nordvest/ under 
punktet ”Kalender” eller på hjemmesi-
dens ”Forside”. 
 
Derudover vil vi i lokalforeningen udsende et til 
to Nyhedsbreve til jer med de seneste 
informationer om genåbningen af aktiviteter i 
Hjerteforeningen København N/NV. 
 
 
At holde sig i form 
 
- har altid været meget vigtigt og endnu mere 
vigtigt for alle i denne tid med et meget mindre 
aktivitetsniveau for de fleste. 
 
Da der fortsat ikke er åbnet op for indendørs 
træning, café-møder m.v., er der udviklet nogle 
aktivitetsformer i Hjerteforeningens regi, som 
kan bruges af alle med en internet-forbindelse. 
 
Træning via nettet  
Heldigvis er der mulighed for at træne i sit eget 
hjem via Hjerteforeningen. Har du en ny-
opdaget hjertesygdom eller symptomer fra din 
hjertesygdom, skal du kontakte din læge, inden 
du går i gang med fysisk aktivet. Du er også̊ 
meget velkommen til at kontakte rådgiverne på 
Hjertelinjen, hvis du har spørgsmål om din 
hjertesygdom og træning.  
Nedenstående er link til træning i 3 niveauer (A, 
B og C), så er du i tvivl om, hvilket niveau du er 
på, skal du begynde med det mest blide (A)  
https://hjerteforeningen.dk/hjertetraening/ under 
punktet ”Træn dit hjerte”. 
 
 

Hjerteforeningen har udviklet et helt nyt 
træningsunivers. ”Hjertetræning”, som er et 
gratis tilbud for både stabile hjertepatienter og 
alle andre interesserede, der ønsker inspiration 
til fysisk aktivitet og bevægelse. 
 
Hjertetræning 
med Tomas Evers Poulsen 
De første fire træningsvideoer er produceret i 
samarbejde med ambassadør i Hjerteforeningen 
Thomas Evers Poulsen. Det er 15-minutters 
træningsprogrammer, der indeholder 
opvarmning, øvelser med puls og styrke samt 
udstrækning.  
Undervejs i programmerne guider Thomas 
Evers Poulsen deltagerne, så de kan tilpasse 
øvelserne til deres eget individuelle fysiske 
niveau. 
 
– Vi er meget stolte over at kunne præsentere 
danskerne for vores nye motionstilbud, 
“Hjertetræning”, siger administrerende direktør i 
Hjerteforeningen Anne Kaltoft. 
 
– I tråd med sundhedsmyndighederne anbefaler 
vi i Hjerteforeningen fysisk aktivitet med høj 
intensitet mindst to gange om ugen. Vi har gjort 
træningen tilgængelig for alle helt gratis, fordi 
onlinetræning er særligt aktuelt nu, hvor de 
fleste grundet coronakrisen er afskåret fra at 
dyrke motion i større fællesskaber. 
 
Videoerne består af tre træningsprogrammer, 
som er tilrettelagt af Hjerteforeningens 
fysioterapeut med grundlæggende øvelser inden 
for puls og styrke, samt en dansetræning, hvor 
Thomas Evers Poulsen står for trin og 
bevægelser. 
 
På ”Hjertetræning” er der ud over 
træningsvideoer samlet gode råd om træning og 
kost fra Hjerteforeningens egne eksperter. Her 
kan man blive klogere på vigtigheden af at 
varme kroppen op og strække grundigt ud, og 
der er tips til at sammensætte den rigtige kost 
for at få mest mulig energi i dagligdagen. 
 
Du kan deltage i hjertetræningen gennem dette 
link: https://hjerteforeningen.dk/hjertetraening/ 
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Den tredje og (indtil videre!) sidste motions-
mulighed fra Hjerteforeningen er: 
 
Hjertemotion live 
 

 
 
- som du kan finde og bruge gennem dette link: 
https://hjertemotion.dk/hjertemotion-live/ 
 
 
Corona-virus  
Hvis du har symptomer på Corona-virus 
(COVID-19), anbefaler Hjerteforeningen, at du 
holder dig i ro og først dyrker motion, når 
symptomerne er helt forsvundet.  
Du kan altid kontakte Hjertelinjen på 70 25 00 
00, hvis du har spørgsmål omkring motion og 
hjerte- sygdom. 
 
Vi opfordrer fortsat til, at man generelt bruger sin 
sunde fornuft og følger de gode råd for at hindre 
smitte:  

• ©  Vask hænder ofte  
• ©  Brug håndsprit  
• ©  Skal man nyse eller hoste, så gør det 

i et engangslommetørklæde eller i 
albuebøjningen.  

 
Hjerteforeningen vil løbende følge udviklingen 
og informere om eventuelle yderligere 
anvisninger fra sundhedsmyndighederne, som 
kan have indflydelse på de lokale aktiviteter.  
Vi bærer alle et ansvar for at begrænse smitten 
med Corona-virus mest muligt, så̊ på forhånd 
tak for hjælpen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

God sommer 
Meget er lukket ned og noget vil først vise sig, 
når sommeren er ovre; men der er også mange 
ting, man kan gøre for at holde formen vedlige 
herunder også gå-ture i byrummet eller i den 
danske natur sammen med andre eller alene – 
og med god afstand naturligvis! 
 
Din Hjerteforening i København N/NV ønsker 
alle en rigtig god og helsebringende sommer og 
med det håb, at inden vi får set os om, så 
mødes vi igen. 
 
Bestyrelsen ønsker jer alle en god sommer! 

At være frivillig i Hjerteforeningen 
 
Har du lyst til at være frivillig i din Hjerteforening på 
Nørrebro og i Nordvest, så kan du kontakte én fra 
bestyrelsen (via vores hjemmeside eller gennem en 
e-mail), som også kan fortælle dig mere om arbejdet i 
vores lokale Hjerteforening. 
 
Som frivillig får du mange glæder og oplevelser ved 
at løse opgaver i fællesskab med andre. Du får 
tilfredsstillelse ved at gøre en indsats og du opnår 
personlige kvalifikationer gennem kurser, foredrag og 
andre lærerige oplevelser.  
 
Du kan altid sige nej til opgaver, som du ikke har lyst 
eller kvalifikationer til at påtage dig. 
 
Har du gode ideer til arrangementer eller andet, som 
din Hjerteforening på Nørrebro og i Nordvest kan 
deltage i, hører vi meget gerne fra dig. 
 

Vi har altid brug for dig. 
 

Hvis du scanner dette mærke, 
kommer du direkte ind på vores 
hjemmeside, hvor du gennem 
menupunktet ”Kontakt” kan komme i 
kontakt med bestyrelsen. 

 
Nyhedsbrev 2 2020 er skrevet af Niels Westergaard. 


