Kære medlem
Vi har valgt at udskyde martsudgaven af Nova Vita til vi har lidt mere at dele med jer. Vi har dog
lige et par ting, som vi kan dele med jer i denne form.
Lige nu er arrangementer med fysisk tilstedeværelse på tværs af landet kun noget man kan
drømme om, og bare rolig det gør vi....konstant. Vi har mange ting i støbeskeen til jer, men indtil da
må vi nøjes med at ses online via Zoom. Så klik ind til fredagscafé på fredag via dette link:
Topic: Fredagscafé
Time: Feb 26, 2021 04:30 PM Copenhagen
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/73751758813?pwd=U3kxcVl4ZlNKV093WWtkbHUyUnFKdz09
Meeting ID: 737 5175 8813
Passcode: rYm0dm
Vaccine.......
Har du ikke fået indkaldelse til Covid-19 vaccine endnu, så prøv at logge ind på vaccine.dk.
Vi er blevet tippet om, at mange har invitation til vaccine liggende derinde og først senere får deres
indkaldelse i Eboks. Vi ved ikke om det gælder for alle eller hele landet, men det skader jo ikke at
tjekke om det gælder for dig.
Relevante udsendelser:
"Lægens bord" (dr.dk) har de sidste uger jævnligt haft ordet transplantation i deres mund, så vi kan
kun anbefale dig at finde udsendelserne fra 2021 frem specielt uge 5 og 7 har masser med
omkring lunger.
Ser du tv2fyn, så har du måske opdaget at de har haft fokus på organdonation blandt unge sidste
uge under titlen: Skal mit hjerte med i jorden? Hvis ikke, kan alle tre programmer ses på tv2play.
Sociale medier:
Vi forsøger altid at dele aktuelle undersøgelser, spændende nyheder o.s.v. med jer på vores
facebookside Hjerteforeningens hjerte og lungetransplantationsklub og instagram konto med
samme navn, så klik ind og find os.
Mangler vi en nyhed el lign. , som du tænker kunne være relevant for vores medlemmer, så tip os
gerne på sms/tlf: 20655707, messenger Trine Larsen eller transplantation@hjerteforeningen.dk.
Med hjerte-/lungelig hilsen
Trine

