
 
 

Generalforsamling 27. februar 2018  

 

BERETNING  
Hjerteforeningen Assens dækker hele Assens Kommune, og har pt 931 medlemmer, og det giver en 

stigning på 108 medlemmer siden sidste års generalforsamling.  

Hjerteforeningen Assens bestyrelse og aktivitetsfrivillige glæder sig over, når hjerteforeningens og den 

lokale hjerteforenings budskaber udbringes, og sætter en ære i at vejlede, støtte og motivere til ”glæd 

hjertet ”, også i samarbejdet med andre patientforeninger, kommunen og politikerne.  

Bestyrelsen afholder 4-5 møder om året. I det forløbne år har bestyrelsen bestået af 5 medlemmer og 2 

valgte suppleanter, samt 3 aktivitetsfrivillige. Alle 10 personer har løbende gennem året involveret sig i 

årets aktiviteter i foreningen ud fra interesse, kompetencer, tid og lyst. Det er vigtigt med løbende info og 

dialog, som gives i form af mails fra div. Samarbejdspartnere og Nyhedsbreve, som tilsendes 

bestyrelseskollegaerne m.m. Det vægtes højt at have gensidig forståelse for hinandens forskelligheder og 

være åbne, ærlige og i dialog. Både bestyrelsen og aktivitetsfrivillige er aktive på diverse aktiviteter og 

alle er med til at gøre en fantastisk forskel, da ”hjertet banker for den gode sag”. 

Hjerteforeningen gør rigtig meget for at klæde alle os frivillige på, så der tilbydes hvert år kurser, der 

relaterer til aktiviteterne, og giver redskaber til samarbejdet i bestyrelsen.  

Henover efteråret påbegyndes planlægningen af næste års aktiviteter. 

Bestyrelsen planlægger de 4 kvartaler, med 1 kvartal ad gangen. Bestyrelse og frivillige melder sig ind 

som kontaktpersoner til aktiviteterne. Derefter tager hver enkelt hånd om alt det praktiske og økonomien i 

diverse aktiviteter.  

Det er aktiviteterne, som danner grundlag for budgetansøgninger til Hjerteforeningen og §18 midler via 

kommunen. Disse skal søges i november måned, og bestyrelsens motto er fortsat at arbejde videre med 

de aktiviteter, som der er succes med. Vi vil dog være åbne for nye ideer og overveje invitationer fra 

andre aktører i lokalområderne.  

Hjertestartere 

På 5. år er der fokus på tilgængelige hjertestartere 24/7 rundt i hele Assens Kommune.  

I Assens Kommune er der pt. 111 hjertestartere, en stigning på 19, heraf er de 78 tilgængelige døgnet 

rundt, hvilket er en stigning på 25, en støt og rolig stigning igennem året. Ønsket er naturligvis, at alle 

hjertestarterne bliver tilgængelige 24/7.  

Årets kampagner i Hjerteforeningen.  

Årets kampagner tænkes løbende ind efter kræfter og tid fra bestyrelse og aktivitetsfrivillige.  I 2018 

sættes der blandt andet ind på Landsindsamlingen, og en fra bestyrelsen hjælper Region Syds 

frivilligkonsulent med at koordinere diverse opgaver i forbindelse med indsamlingen, som finder sted 22. 

april 2018. Ligeledes vil en fra bestyrelsen være med at udbrede det nye tiltag ”Giv liv ” (mere herom på 

vores hjemmeside). Der skal forsøges at finde frivillige til disse kurser, hvor man lærer at undervise i 

genoplivning.  Flere skal turde træde til, hvis en person får hjertestop, og kurset klæder dig på til at redde 

liv og udbrede viden herom. 1 ud af 8 overlever i dag et hjertestop med genoplivning, og tallet skal gerne 
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højere op. Hjerteforening Assens vil ”bejle” til de unge over 18 år på Vestfyns Gymnasium, og håber 

nogen vil deltage i instruktørkurserne, så Vestfyn også der kan komme på landkortet.  

Lokalforeningens 10 års jubilæum 

10. september 2017 kunne vi markere 10 året for lokalforeningen i Assens. Det skete med udstillinger på 

bibliotekerne i Aarup og Assens af kogebøger, pjecer, foldere og scrapbog, som blandt andet fortalte 

foreningens historie om åbning af de 6 hjertestier. I forbindelse med udstillingerne arrangerede vi 2 

foredrag om henholdsvis hjertesvigt og mulighed for at dyrke sport, når man har en hjertesygdom. 

Gode gåture 

Hver mandag formiddag undtagen vinter- og højsommermåneder arrangeres ”gode gåture”. I 2017 blev 

det til 20 gåture, og i det kommende forår er der planlagt 12 gåture. Der er 6 hjertestier i kommunen, og 

flere af turene tager udgangspunkt i hjertestierne, men der arrangeres også ture på andre stier gennem 

kommunens naturområder. Det er vigtigt med variation i ruterne og det tilstræbes at placere ruterne rundt 

i hele kommunen. Disse ture er enormt populære med gennemsnitligt 30 – 35 deltagere. Deltagerne 

sætter pris på både motion, den friske luft og naturoplevelsen samt ikke mindst det sociale samvær, og 

derfor møder deltagerne op uanset om det er sol eller regn. 

Opslag og efterfølgende beskrivelser er ofte sat på Hjerteforening Assens Facebook side, ligesom det 

sammen med alle øvrige vigtige tiltag også findes på hjemmesiden www.assens.hjerteforeningen.dk, så 

brug gerne disse medier.  

Nytårsmarch 

Det er også blevet en tradition og succes hvert år at starte det nye år med en nytårsmarch nytårsdag i 

Tommerup, og trods det lidt dårlige vejr deltog næsten 100 mennesker i årets nytårsmarch. Grundet det 

dårlige vejr gik ruten dog ikke gennem skoven, men fulgte i højere grad de asfalterede stier og veje. 

Kystvandring 

I samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening arrangerer vi en længere gåtur som kaldes 

Kystvandring, fordi ruten altid er knyttet til kysten. Årets Kystvandring foregik 11. juni på Helnæs, og der 

var 70 deltagere, som fik en god naturoplevelse i det gode vejr. Der var en kort rute på 4 km og en 

længere rute på 11 km, og 50 deltagere vovede sig ud på den lange tur. 

Æblefestival 

Efteråret bød på ”Gå æblefestivalen i gang”. Alle 0. klasserne fra skolerne i Assens by samt borgere 

deltog, hvor også pressen mødte op. Dette foregik på hjertestien i Assens, hvor kommunens 

naturvejleder var med og fortalte historier på turen. På shelterpladsen ved Brunebjerg blev der bagt 

pandekager over bål. 

Samarbejde med Fugleviglund 

Vores gode samarbejde med Fugleviglund Produktionshøjskole mundede ud i en tur til Bågø med elever 

og lærere, og her deltog naturvejlederen fra kommunen også og satte gang i aktiviteterne for de unge, 

der med stor fornøjelse fik lavet en 3 retters menu til alle deltagerne.  

Blodtryksmålinger 

Sidst på sommeren var bestyrelse og frivillige ude på steder og måle blodtryk, blandt andet i MATAS 

butikkerne i vores kommune, og hos Broen i Assens, hvor ansatte fik målt deres blodtryk. Vi tilbød også 

blodtryksmålinger på vores jubilæumsudstillinger på bibliotekerne, og i november deltog vi med en stand 

på kommunens Sundhedsforum i Arena Assens, hvor der også blev tilbudt blodtryksmålinger. 

Børnebørnenes madværksted 

Som ny aktivitet i 2017 kan nævnes børnebørnenes madværksted, som blev en stor succes, 8 

bedsteforældre og 8 børnebørn deltog, og de lavede mad i skolekøkkenet på Haarby skole. Flere stod på 

venteliste, og som følge deraf vil denne aktivitet igen løbe af stablen i 2018.  

http://www.assens.hjerteforeningen.dk/
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Glæd hjertet med motion.  

I samarbejde med Aarup Fysioterapi og Træning, kører der 1 hold 2 gange ugentligt af 1 times varighed 

ved en fysioterapeut, og de kalder det: hjerte/seniorer.  

Motionscafeen i Aktivcentret i Glamsbjerg  

I samarbejde med 4 andre patientforeninger indbydes der 1 gang hver uge til 1 times let motion med 

efterfølgende socialt samvær i 1 time. Dette styres af frivillige.  

Spis sammen Danmark.  

Denne fællesspisning er afholdt 2 gange, første gang med sparsom tilslutning, 2. gang i samarbejde med 

Ældre Sagen, hvor 88 personer deltog i spisning, kaffe, sang og underholdning. Også i 2018 vil vi forsøge 

dette.  

Afsluttende bemærkninger 

Vi håber, at ovenstående beretning giver en fyldestgørende beskrivelse af lokalforeningens mange 

aktiviteter og det brede samarbejde, vi har med andre patientforeninger og diverse aktører på 

sundhedsområdet. 

 

 

På bestyrelsens vegne  

Formand Hanne Andersen  

Hjerteforeningen Assens 


