
 

 

Januar 2018 

Til Hjerteforeningens medlemmer i Frederikssund Kommune 

LIDT OM ÅRET DER GIK 

Så er der atter gået et år og vi ønsker alle Hjerteforeningens medlemmer i Frederikssund Kommune  

et rigtig Godt Nytår 2018. 

Vi kan glæde os over en fortsat medlemsfremgang i Frederikssund Kommune, men vi vil meget gerne have mange 

flere medlemmer og beder jer opfordre alle, I kender til at melde sig ind i Hjerteforeningen og på den måde være 

med til at støtte forskning i hjertesygdomme.  

Vi vedlægger vores folder med program for 1. halvår 2018 og håber, mange får lyst til at deltage i nogle af vore 

aktiviteter.  

Alt annonceres desuden i lokalpressen og på Hjerteforeningen Frederikssund’s hjemmeside. 

Her et lille tilbageblik på aktiviteter og arrangementer i 2017: 
  
Hjertecafeer og andre arrangementer med foredrag 
Vore Hjertecafeer bliver normalt afholdt den sidste onsdag i månederne januar, februar, marts, september, oktober 
og november, fra kl. 14-16 i Kulturhuset Elværket i Frederikssund og vi kan næsten altid glæde os over et stort 
fremmøde.  
I 2017 hørte vi i januar et spændende foredrag om stress i forhold til hjertepatienter og deres pårørende.  
Det var chefpsykolog Michael Danielsen fra Psykiatrifonden, der behandlede dette emne med stor indsigt.  
I februar behandlede en medarbejder fra Frihedens Apotek et emne om medicin, specielt hjertemedicin. 
Marts bød på et foredrag ved skuespiller Peter Mygind, der meget ærligt fortalte om det, at opleve angsten på egen 
krop efter 3 blodpropper og et hjertestop. Han understregede vigtigheden af at komme videre i livet og ikke lade 
angsten gro fast.  
I september fortalte overlæge, speciallæge i kardiologi Mogens Tangø, om forhøjet blodtryk – den snigende dræber 
og vi hørte om, hvordan man kan forebygge og behandle forhøjet blodtryk. 
Ved foredraget i oktober fortalte overlæge ved Århus Universitetshospital i Skejby, Christian Gerdes om atrieflimren, 
der efterhånden er ved at udvikle sig til en folkesygdom. Dette emne tiltrak et meget stort publikum på 115 
personer, der hørte om, hvorfor man får atrieflimmer og hvordan det kan behandles.  
Årets sidste arrangement var Jule-Hjertecafeen i november. Parret Lena og Claus underholdt med sang og julemusik 
på harmonika. Bagefter blev der – sædvanen tro – spillet bankospil ledsaget af rød- og hvidvin.  
Ved årets sidste Hjertecafé er det et populært indslag, at der undtagelsesvis serveres hjemmebagt kage til kaffen. 
Den 15. november afholdt Hjerteforeningen Frederikssund et aftenforedrag, hvor Anja Ringgren Lovén gribende og 
medrivende fortalte om Afrikas ”heksebørn” – et foredrag der gav stof til eftertanke. 
 
Hjertestier 

Vi har 3 hjertestier i kommunen, nemlig Slotshegnet i Jægerspris, Ådalen i Frederikssund og Lystrup Skov i Slangerup. 

I Slotshegnet arrangerer Hjerteforeningens Motionsklub jævnlige vandre- og løbeture. Lokalforeningen vil fortsat 

arbejde på yderligere aktiviteter på hjertestierne og nu håber vi på, at vi i 2018 endelig får den længe ønskede 

Hjertesti i Skibby! 

Vandreture med Hjerteforeningen 

De ugentlige, guidede vandreture er blevet et fast punkt. Hver torsdag starter turen kl. 10.15, hvor man mødes i 

forhallen ved hovedindgangen til Sillebro Shopping. Alle er velkomne til at deltage, så mød bare op til motion, frisk 

luft og hyggeligt, socialt samvær.  



Blodtryksmåling 

Hjerteforeningen har et fint samarbejde med Apoteket og har i det forløbne år hvert kvartal målt blodtryk på 

apotekets kunder og ansatte.  

Dette samarbejde fortsætter i 2018. 

 

Hjertestartkurser / Livreddende førstehjælp 

I 2017 har Hjerteforeningen afholdt to kurser i Frederikssund. 

Hjertemotion – Slå et slag for hjertet 

Det lykkedes ikke at få startet et kursus i efteråret 2017, idet vores fysioterapeut blev syg, men vi kommer i gang i 

januar 2018, hvor Hjerteforeningen Frederikssund den 17.1. fra kl. 16 til 17.30 starter et 32-ugers kursus for 

hjertepatienter på Frederikssund Hospital.  

Kurset består af 1 ½ time om ugen i 32 uger fordelt med 1 times hjertemotion og efterfølgende ½ time med 

mulighed for erfaringsudveksling og drøftelse med fysioterapeuten og en sygeplejerske.  

Interesserede kan indhente yderligere information ved henvendelse til: 

Lissie Rosenager, tlf. 2885 5770 / mail rosenager@mail.tele.dk 

 

Livsstilskursus 

I uge 21/2018 afholdes igen et 5-dages livsstilskursus på kursusejendommen ”STOREDAM” i nærheden af Hørsholm. 

Det er nu 5. gang dette kursus afholdes, nærmere herom annonceres i Lokalavisen og vises på vores hjemmeside, 

men interesserede kan allerede nu tilmelde sig eller indhente nærmere informationer ved henvendelse til: 

Henny Bøgh, tlf. 2099 5435 / mail hboegh@post2.tele.dk 

Landsindsamling – Dine tre timer er tusindvis af kroner værd 

Hjerteforeningen afholdte for anden gang en landsindsamling søndag den 30. april 2017, men det var svært at få det 

fornødne antal indsamlere i Frederikssund Kommune. Vi håber det bliver bedre ved landsindsamlingen i 2018, der 

finder sted søndag den 22. april, og opfordrer vore medlemmer og andre til at melde sig som indsamlere på denne 

dag, hvor vi håber, at indsamle et stort beløb til støtte af Hjerteforeningens vigtige arbejde.  

Vil du være Indsamler, så kan du selv registrere dig på www.hjerteforeningen.dk/indsamler eller kontakte Ingrid 

Overgaard på tlf. 3031 0078 eller mail ingridbovergaard@gmail.com.  

Diverse 

Lokalforeningen er aktiv i Frederikssund Frivillighedssted, hvor vi deltager i vagtordningen, ligesom vi har  

1 medlem i Frivillighedsstedets bestyrelse/brugerråd. 

HUSK Hjerteforeningen Frederikssund afholder generalforsamling onsdag den 21. februar 2018 kl. 19.30. 

Det sker i Frivillighedsstedet, Østergade 3C i Frederikssund 

Vi glæder os til at præsentere jer for gode arrangementer og aktiviteter i 2018. 

Vil man vide mere om Hjerteforeningen og om Frederikssund Hjerteforening, så klik ind på hjemmesiden 

www.hjerteforeningen.dk eller kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne. 

Med hjertevenlig hilsen 

Bestyrelsen i Hjerteforeningen Frederikssund 
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