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HVORFOR HAR DU VALGT AT VÆRE FRIVILLIG I HJERTEFORENINGEN SOM  
BESTYRELSESMEDLEM? 

Jeg har lyst til, og håber at kunne bidrage til Hjerteforeningens arbejde. Både med min erfaring, som hjerte 
sygeplejerske og som frivillig.

HVAD SYNES DU SELV, DU HAR AT TILBYDE HJERTEFORENINGEN OG DENS MEDLEMMER?

Jeg har mange års erfaringer med hjertepatienter og deres pårørende, og de udfordringer de kan møde, og jeg 
håber at kunne bidrage til fortsat at gøre det bedre for dem.

HVAD VIL DU ISÆR ARBEJDE FOR I HJERTEFORENINGENS BESTYRELSE – HVAD ER DIT 
FOKUS? 

Jeg mener det frivillige arbejde er altafgørende for Hjerteforeningens virke og derfor skal bestyrelsen også 
fremadrettet arbejde for de bedste betingelser for de frivillige.

TOVE HANGHØJ – MANDAT: Aktiv i lokalforening/klub (2)

UDDANNELSE: Sygeplejerske

NUVÆRENDE JOB: Sygeplejerske, Kardiologisk Afdeling, 
Regionshospital Nordjylland, Hjørring

Frivillig i bestyrelsen i Hjerteforeningen, Sæby

Giv Liv-instruktør

MOTIVATION – KANDIDAT TIL BESTYRELSEN
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HVORFOR HAR DU VALGT AT VÆRE FRIVILLIG I HJERTEFORENINGEN SOM  
BESTYRELSESMEDLEM? 

Mit hjerte banker for Hjerteforeningen og hjertesagen. Jeg har det selv helt inde på livet med hjertepatienter i 
nærmeste familie, som Giv Liv-instruktør, som formand i en lokalafdeling og som aktiv førstehjælper i Hjerte- 
assistance. Jeg har således utallige gange stået i situationer, hvor det helt bogstaveligt handler om liv og død 
– hvor jeg ved, at Hjerteforeningens arbejde med både information, forebyggelse, forskning, patientstøtte og 
aktiv uddannelse gør en kæmpe forskel. Derfor bruger jeg en del af min fritid på frivillighed i Hjerteforeningen.

HVAD SYNES DU SELV, DU HAR AT TILBYDE HJERTEFORENINGEN OG DENS MEDLEMMER?

Mit fokus er på den lokale forankring, på medlemsaktiviteter og på at understøtte den store frivillige indsats 
som alle i og omkring Hjerteforeningen yder for hjertesagen. Jeg har lang – både professionel og frivillig –  
erfaring i arbejdet med frivillighed, lokal organisering, medlemsengagement, fundraising og bestyrelses- 
arbejde. Jeg er medlem af Frivilligrådet, der er nedsat af social- og ældreministeren, og rådgiver Regeringen  
og Folketinget i spørgsmål om den frivillige sociale sektor. 

HVAD VIL DU ISÆR ARBEJDE FOR I HJERTEFORENINGENS BESTYRELSE – HVAD ER DIT 
FOKUS? 

Jeg vil være ambassadør for det vigtige arbejde i lokalforeningerne, så i bestyrelsen vil mit fokus være på at 
understøtte lokalafdelingernes arbejde bedst muligt. Det skal være let at engagere sig som frivillig i Hjerte- 
foreningen lokalt uanset hvilken indsats man kan byde ind med.

Der ligger også et arbejde i at sikre lokal forankring, lokal synlighed og gode generationsskifter lokalt. Det er 
vigtigt at understøtte lokalbestyrelserne i deres arbejde, så Hjerteforeningen også fremover har en stærk lokal 
tilstedeværelse. 

ANDERS GJESING – MANDAT: Aktiv i lokalforening/klub (3)

UDDANNELSE: Cand.scient.pol. (Københavns Universitet), 
Executive MBA (CBS)

NUVÆRENDE JOB: Selvstændig Rådgiver, Gjesing Consult 

Formand og Giv Liv-instruktør i Hjerteforeningen  
Næstved

Medlem af Frivilligrådet – regeringens rådgivende  
udvalg vedr. frivilligt socialt arbejde

Landsformand, Cykling uden Alder

Medlem af Næstved Byråd 

Hjerteassistent og hjerteløber

MOTIVATION – KANDIDAT TIL BESTYRELSEN


