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Aftenlys over byen 

Oktober 2020 
 

I sidste Nyhedsbrev (nr. 4) beskrev vi nogle af 
de udfordringer, som den igangværende Corona 
- pandemi giver i hele gen-åbningsspørgsmålet. 
 
Disse udfordringer betyder derfor, at bestyrelsen 
i Hjerteforeningen Nørrebro/Nordvest har beslut-
tet følgende vedr.: 
 
Hjertemotion 
Vi åbner ikke op for hjertemotionsholdene i 
resten af kalenderåret 2020, men vi håber på, at 
der igen kan hjertemotioneres fra januar 2021 i 
Sundhedshuset i Mimersgade. 
 
Indtil da vil vi arbejde på en ny-start af vores 
hjertemotion, da de gængse tider for et af 
holdene er blevet ændret, med kravet om 
medlemskab af Hjerteforeningen og med krav 
om kontingentbetalingen via ens egen bank. 
 
Det vil betyde, at hidtidige hjertemotionister skal 
tilmelde sig på ny – og vi arbejder på at gøre 
denne tilmelding elektronisk, således at vi på en 
gang får alle de nødvendige personoplysninger, 
som skal bruges til motions-registreringen og til 
en slags smittestop, hvis uheldet skulle være 
ude. 
Naturligvis vil alle dine personlige oplysninger 
være i overensstemmelse med Persondataloven 
og vil derfor også blive opbevaret indenfor 
rammerne af denne lov. 
 

Det er kedeligt, at der ikke kan blive 
hjertemotioneret i resten af 2020 i Mimersgade, 
men bestyrelsen for Hjerteforeningen N/NV har 
besluttet at ”trække en streg i sandet” i stedet for 
hele tiden at vente og få nye udsættelser som 
følge af et for højt smittetal mm. 
 
Hjertecafeer 
Som nævnt i Nyhedsbrev nr. 4/2020 har 
hovedbestyrelsen i Hjerteforeningen besluttet, at 
der ikke afholdes hjertecafeer før end til 
september 2021! 
Det betyder kort sagt, at vi ikke afholder café-
arrangementer i Sundhedshuset i det næste års 
tid, men som medlem af Hjerteforeningen vil du 
hen ad vejen få tilbud om nogle særlige og 
Corona-venlige arrangementer (se nedenfor). 
 
Det er nye tider med meget mindre samvær – 
men vi skal nok komme igennem det. 
 
Tiltag - nye og ”gamle” 
Hjerteforeningen vil fremover tilbyde flere 
digitale møder og foredrag til sine medlemmer. 
Disse tiltag vil blive annonceret dels via en mail-
udsendelse til medlemmerne dels via et opslag 
på foreningens hjemmeside. 
 
Det første møde er et såkaldt webinar. 
Et webinar er en online undervisning, hvor du 
møder underviseren på din egen 
computerskærm hjemme i stuen. Computeren er 
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populært sagt dit kursuslokale. Du kan se og 
høre underviseren, se plancher og slides på din 
skærm, og du kan løbende stille skriftlige 
spørgsmål til underviseren. Det kræver ingen 
særlige IT-kundskaber at deltage, du skal blot 
have adgang til en computer eller tablet med 
internetgang og lyd. 
 
Emnet for dette webinar er: 

 
 
I bl.a. Nyhedsbrev nr. 2/2020 skrev vi om 
de ”nye” tiltag indenfor motionsaktiviteter via 
nettet. 
Da vi nu først prøver at gen-åbne vores 
hjertemotion til januar 2021 (en beslutning som 
godt kan ændres, hvis det går den forkerte vej 
med udbredelsen af Corona) vil vi gentage 
oplysninger også i dette nummer af vores 
Nyhedsbrev. 
 
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/ 
 
Den tredje og (indtil videre!) sidste motions-
mulighed fra Hjerteforeningen er: 
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Hjertemotion live 
 

 
 
- som du kan finde og bruge gennem dette link: 
https://hjertemotion.dk/hjertemotion-live/ 
 
 
Selvom hele denne nedlukning og svære, meget 
svære gen-åbning betyder store midlertidige 
ændringer for alle i det daglige liv og i samværet 
med andre, så både tror og ved vi, at vi nok skal 
komme ud på den anden side igen. 
Pas godt på dig selv og dine. 
 
Med venlig hilsen. 
Hjerteforeningen N/NV 
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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 5 2020 er skrevet af Niels Westergaard. 
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