
Silkeborg nytår 2018

2017 går mod sin afslutning. Årsskiftet gør det naturligt at se både
frem og tilbage og gøre sig tanker om det, vi i Hjerteforeningen Sil-
keborg er og gør sammen.
I de kommende halvår byder vi ind med: HJERTECAFE - LANDS-
INDSAMLING - OG HJERTEMOTION.

Hjertecafe
Tirsdag den 27. februar kl. 19.00:Hjertelæge John Bro fortæller om
Afli/Afla-behandling, (frekvensregulerende DC-stød/Ablation og
Ak-behandling).
Torsdag den 8. marts kl. 19.00: Ledende overlæge Ulrich Fredberg,
Diagnostisk Center, Silkeborg Sygehus, fortæller om udredning af
mennesker med hjertesygdom. Derefter generalforsamling.
Tirsdag den 3. april kl. 19.00: »At være pårørende når hjertesyg-
dom forandrer hverdagen«.
Yderligere info med oplysning om tilmelding udsendes pr. mail, ved
opslag og omtale i dagspressen.
Hjertecafe møderne finder sted i LUNDEN, Vestegade 74 – (og vi
har sikret os både bedre og større lokaler ved jorden!)

Landsindsamling 2018
For tredje (og måske sidste gang) vil der søndag den 22. april 2018
være Landsindsamling til fordel for Hjerteforeningen. Skal Hjerte-
foreningen stadig være blandt de foreninger, der er godkendt til at fo-
retage landsindsamling, har vi brug for, at mange melder sig som
indsamlere og som hjælpere med at koordinere, når der samles ind
i både Silkeborg by og opland. Silkeborg har de seneste år været i
front, når det gælder om at samle midler til fordel for Hjertesagen.
Det håber vi at kunne gentage i 2018.
Yderligere oplysninger fås hos Chresten Dyhre, tlf. 60 65 06 51 (by)
eller Karen Elisabeth Holm, tlf. 26 53 19 40 (opland).

Hjertemotion – livsglæde for hjertet
Både i Silkeborg og i Kjellerup er vi i fuld gang med den ugentlige
træningstime og det givende samvær, som følger med. Vi har to fuldt
tegnede hold i Lunden i Silkeborg og et overtegnet hold hos Kjelle-
rup Fysioterapi og Træning påAlmtoftvej i Kjellerup. Vi mødes tirs-
dag og onsdag – og fremmødet er både særdeles højt og stabilt.
Der er en glæde og en stor opmuntring også for os i bestyrelsen, at
vores initiativ og indsats tydeligt gør en forskel både fysisk, psykisk
og socialt.
»Min deltagelse har hjulpet mig godt videre i livet efter min hjerte-
sygdom. Samværet med de andre patienter har uvurderlig betydning.
Vi taler om at være hjertesyg, vi oplever at være sammen med lige-
stillede, og vi griner og snakker i pauserne. Det får mig op af so-
faen«. Sådan udtaler en af dem, der er med til Hjertemotion, - og
meget bedre kan det næsten ikke siges.
Dertil kommer, at en håndfuld af sidste års hjertemotionsdeltagere,
efter at de hen over sommeren var mødtes hver tirsdag for at gå en

tur sammen, besluttede sig for at fort-
sætte med disse gåture en gang ugen –
nu er det bare fredag.
Det er så dejligt på den måde at se og mærke fællesskab, at flere på-
tager sig medejerskab for motion, for at gå og gå med, - og på den
måde give livsglæden en hånd.
Har du lyst til at gå med kan Poul Søgaard, tlf. 20 48 58 68 helt sik-
kert fortælle dig mere.

Et hjertesuk!
Det gælder økonomien omkring hjertemotion, hvor vi savner op-
bakning og øknomisk anerkendelse fra Silkeborg Kommune. Vi har
et både nært og godt samarbejde med Hjerterehabiliteringen i Sund-
hedshuset og med Hjertesvigtklinikken på Silkeborg Sygehus. Hvor
de efter deres genoptræningsforløb skal slippe deres patienter har de
i kraft vore hjertemotionshold mulighed for at henvise til os, og der-
med følge og vedligeholde de resultater, der er nået. Også Idræt om
Dagen har vi kontakt og fortsat et godt samarbejde med.
Kommunen har ikke træningstilbud til borgere, der er ramt af hjer-
terytmeforstyrrelser, men det har vist sig, at Hjertemotion for en del
af disse er en god hjælp – både fysisk og måske ikke mindst psy-
kisk/socialt. Vi vil gerne kunne gøre mere for at også netop gruppe
får tilbud om træning. Statistikken siger, at der i de kommende år
vil blive flere af dem.
Så – helt ærligt er det både skuffende og svært at forstå, at kommu-
nen i deres årlige uddeling af § 18 midler halverer deres tilskud i
forhold til sidste år. Til sammenligning kan det oplyses, at Skive
Kommune har bevilget fem gang så stort beløb som Silkeborg kom-
mune, (og vi taler om et beløb på en del mindre end 20.000 kr.)
Det er klart, at ikke alle kan få alt, hvad de gerne vil have; men vi er,
som de er det i Skive Kommune, afhængige af kommunal økono-
misk opbakning.
Derudover er vi henvist til at søge private fonde og midler, hvad vi
hidtil ikke har haft held med.
Vi forsøger os igen; og håber ikke at det kommer dertil, at vi må
droppe fx holdet i Kjellerup, fordi det økonomisk ikke kan bære sig.
Det synes vi ikke, at borgerne i Thorning, Ans og Kjellerup er tjent
med!
Et nyt arbejdsår ligger foran os.
Stor tak til alle, som viste interesse og gav en hånd med i året, der
gik!
Jeg håber, at vi sammen når et stykke videre, og at vi fortsat må
kunne mødes og være med til at række livsglæden og -modet videre
til hinanden og til kommende deltagere og medlemmer i Hjertefor-
eningen Silkeborgs aktiviteter og arrangementer.
Godt og glædeligt nytår!
Med hjertelig hilsen
Karen Elisabeth Holm, formand


