
Årsmøde i Hjertemotion

21. – 22. september 2019



Septembers himmel er så blå...

Septembers himmel er så blå

dens skyer lyser hvide

og lydt vi hører lærken slå

som før ved forårstide.

Den unge rug af mulden gror

med grønne lyse klinger

men storken længst af lande fór

med sol på sine vinger.



Der er en søndagsstille ro

imellem træer og tage

en munter glæde ved at gro

som var det sommerdage.

Og koen rusker i sit græs

med saften om sin mule,

mens bonden kører hjem med læs,

der lyser solskinsgule.
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Hver stubbet mark, vi stirrer på

står brun og gul og gylden,

og røn står rød og slåen blå

og purpursort står hylden.

Og georginer spraglet gror

blandt asters i vor have,

så rig er årets sidste flor:

oktobers offergave.
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De røde æbler løsner let

fra træets trætte kviste.

Snart lysner kronens bladenet

og hvert et løv må briste.

Når aftensolen på sin flugt

bag sorte grene svinder

om årets sidste røde frugt

den tungt og mildt os minder.
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At flyve som et forårsfrø

for sommerblomst at blive

er kun at visne for at dø

kan ingen frugt du give.

Hvis modenhedens milde magt

af livet selv du lærte

da slår bag falmet rosendragt

dit røde hybenhjerte.
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Program lørdag

11.30  Ankomst til Severin ogfrokostbuffet

12.30 Velkommen til årsmøde

• v/frivilligkonsulent Martin Walsøe, 

Hjerteforeningen.

13.00 Fællesskab i det fri

• v/fysioterapeut, Jannie Cederskjold, 

Sund i Naturen Nordfyn. 

14.00 – 15.00 Kaffe, te- og kagebuffet, netværk 

15.00 – 16.15 Workshops 1,2 eller 3

16.30 – 17.45 Workshops 1,2 eller 3



Program søndag

7.30 – 8.30 Morgenmad 

8.30 Opsamling på lørdagens program og sang

8.45 Gå – så går det nok. Gangens betydning 
for vores sundhed

v/Bente Klarlund Pedersen

10.15 – 10.45 Formiddagsbuffet – kaffe, te og brød

Evt. check ud i pausen.

10.45 – 12.30 Motion i det fri ”Hjerteaktivitet på 
hjertestierne”

12.30 – 12.45 Evaluering af årsmøde og tak for i 
dag

12.45– 13.45 Frokostbuffet og tak for denne gang



Derfor Hjertemotion

Omkring 452.000 danskere lever med 

hjerte-kar-sygdom og tallet forventes at 

stige til 480.000 i 2020. 

Langt flere overlever heldigvis og det 

betyder at langt flere har brug for 

rehabilitering og brug for gode netværk 

og fællesskaber, hvor man kan 

fastholde gode motionsvaner. 



Hjertemotion understøtter målsætning

Hjerteforeningen vil …

• Bidrage til et godt liv for alle danskere med hjerte-

kar-sygdomme og deres pårørende

• Hjerteforeningen vil forbedre alle danskeres 

sundhed. Også – især – dem, der har det værst og 

har vanskeligst ved at ændre livsstil i en sundere 

retning

•

• De bedste og mest effektive løsninger er sker i 

samarbejde med andre
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STRATEGISKE MÅLSÆTNINGER 



Det store billede

Formål med Hjertemotion

At udvikle og vedligeholde de 

hjertesunde 

livsstilsændringer, som 

hjertepatienter har påbegyndt 

i regioner og kommuner

Opstart og udbredelse

Opstart i 2011 og er i dag 

udbredt til 70 kommuner med 

over 170 hold.

Organisering

Løftes af frivillige tovholdere 

og i samarbejde med 

instruktører og kommuner

En vigtig del af 

Hjerteforeningens nye 

strategiske målsætninger

Hjertemotion tilbydes til alle 

borger i alle kommuner/byer 



Organisering

Administrativ projektmedarbejder 

Pia Pelle Juel Hansen

Tovholder på Hjertemotion

Faglig sparring Fysioterapeuterne og Jeres frivilligkonsulenter 

Hvad arbejder vi med lige nu i administrationen: 

• Nyt informationsmateriale

• Opdateret og mere tiltalende hjemmeside

• Strømline interne processer – bl.a. kontrakter og                              

overblik over hold.  



Godt årsmøde til jer alle!



Indhold

I lokale

Evigheden

I lokale 

Fremskridtet

I lokale 

Skønheden


