
Hjertehøjskolen for hjertepatienter og 
pårørende - livsglæden i centrum 
 
Hjertehøjskolen afholdes på 
Hotel Comwell Rebild Bakker 
Rebildvej 36, 9520 Skørping  
Fra onsdag den 16. september til og med fredag den 18. september 
2020 
Hotellet har meget gode værelser og mange fine faciliteter ude og inde. 
Faciliteter, du er velkommen til at benytte under dit ophold. Hotellet er 
handicapvenligt og vi giver gerne en hånd med, hvis du er gangbesværet. 
 
Tilmelding  
Hjertehøjskolen udbydes af Hjerteforeningen Rebild i et administrativt 
samarbejde med LOF i Himmerland.  
Pris pr. person (drikkevarer er ikke indeholdt i prisen)  
Kr. 2875,-/enkeltværelse. Kr. 2645,-/dobbeltværelse.  
Kr. 1950,-/ uden overnatning.  
 
Du tilmelder dig hos LOF Rebild v/Jan Vestergaard  
Tlf. 24 47 99 69    www.lof.dk/mariagerfjord-rebild 
Tilmelding og betaling senest den 15. august 2020  
Bemærk at tilmelding og betaling er bindende 5 uger før afholdelsen. 
 
Der er begrænset antal pladser, så derfor anbefales hurtig  
tilmelding.  
 
Der udsendes program og deltagerliste ca. 10 dage før kursusstart. 
 
Vil du vide mere, kan du kontakte kursusleder Anette Nørgaard Hjerte-
foreningen Rebild på    Tlf. 25 71 71 60    Mail: anettevb@hotmail.dk 
 
Ret til ændringer i programmet forbeholdes 
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Program 
 

Onsdag den 16. september  
10.00 Ankomst. Indkvartering 
Formiddagsbuffet med kaffe og the 
Velkomst; kursusleder Anette Nørgaard 
Introduktion til Hjerteforeningen; Adm. direktør Anne Kaltoft 
12.00 Frokostbuffet  
13.30 Guidet gåtur i Rebild Bakker  
14.30 Eftermiddagsbuffet med kaffe og the 
15.00 ”Når en hjertestarter ikke er nok”; Overlæge i hjertelungekirurgi, 
Aalborg Universitetshospital og stabslæge ved flyvevåbnet, Benedict 
Kjærgaard. 
17.00 Tilbud om blodtryksmåling  
18.30 Middag  
20.00 Folkedans på Spillemandsmuseet. Rebild Spillemændene spiller op 
til dans. 
  
Torsdag den 17. september 

6.30 Comwell fri aktivitet  
8.00 Morgenmad  
8.45 Morgensamling og morgensang  
9.00 ”Mindfulness”; Mindfulnessinstruktør og indehaver af zenbusiness, 
Frank Poulsen 
12.00 Frokostbuffet  
13.30 ”1) Pacemaker og ICDbehandling. 2) Behandling af hjerterytme-
forstyrrelser i Armenien”; Professor, specialeansvarlig overlæge Ph.D. 
Aalborg Universitetshospital, Sam Riahi 
15.00 Eftermiddagsbuffet med kaffe og kage 
15.30 ”Diabetes og hjertesygdom – to sider af samme sag”; Overlæge    
            Ph.D Peter Bisgaard Stæhr, Regionshospitalet Nordjylland 
17.00 Tilbud om blodtryksmåling  
19.00 Middag og underholdning ved Støvring sangkor 
 

 
 
 
Fredag den 18. september  
6.30 Comwell fri aktivitet  
8.00 Morgenmad  
8.45 Morgensamling og morgensang  
9.00 ”Angst og al dets væsen”; Cand. Pæd i pædagogisk psykologi, Inge 
Kaldahl 
12.30 Frokostbuffet  
14.00 ”Livsglæde – når du falder, så rejs dig igen”; skuespiller, fore-
dragsholder og ambassadør for Hjerteforeningen Anne Sofie Espersen *) 
15.30 Evaluering og afslutning  
16.30 Afrejse.  
 
 
*) "Livsglæde - når du falder, så rejs dig igen" 
 
I sit meget personlige og autentiske foredrag 
fortæller skuespiller og foredragsholder Anne 
Sofie Espersen om sit livs op- og nedture, og 
hvad hun lærte af dem.  
 
Anne Sofie har fået mange skrammer i livet,  
men tror på, at det ikke er faldet, der  
fortæller andre hvem du er, det er måden  
hvorpå du rejser dig op igen. 

 


