
Se informasjonsfilmen om oss!
Filmplot har laget en informasjonsfilm om VMH som forteller hvem vi er og litt om hva vi gjør. Vi får dessverre 

ikke lagt den inn i dette nyhetsbrevet, men link ligger på www.vmh.no, på facebook og i nyhetsbrevmailen. 

Se, del og lik – og hjelp oss å nå ut til mange! Hjelp oss å bli bedre kjent – spre filmen i ditt nettverk!

Målet med den 98 sekunder lange informasjonsfilmen er at flere skal få vite hva VMH er og å skaffe nye medlem-

mer. Det finnes over 16.000 personer over 18 år med medfødt hjertefeil i Norge – og bare en brøkdel av dem er 

medlemmer av Voksne med medfødt hjertefeil. Det er også svært mange av dem som ikke vet om at foreningen 

finnes.

Takk til Torgeir og de andre i Filmplot for godt samarbeid og takk til Extrastiftelsen Helse & Rehabilitering som 

har finansiert prosjektet. Takk også til Morten, Siri, Marit og deltakerne i VMH region øst som stilte opp i 

filmen.

Vi har skiftet navn
Et enstemmig Landsmøte har vedtatt å endre foreningens navn til Voksne med medfødt hjertefeil.  

Forkortelsen er fortsatt VMH, og gjenspeiler dermed foreningens fulle navn. Og i tilfelle du allerede har glemt 

det; før het vi Foreningen Voksne med medfødt hjertefeil, nå heter vi bare Voksne med medfødt hjertefeil.

Brosjyrer, nettsider med mer med ny logo kommer etter hvert!

Familiesamling i mai
Bli med på familiesamling på Jorekstad ved Lillehammer 23.–25. mai. 

Samlingen arrangeres av VMH region øst, men er åpen for alle medlemmer i hele foreningen. På Jorekstad er 

det et fint badeanlegg med innendørs og utendørs basseng, barnebasseng og vannsklier, og de har en 6 meter høy 

klatrevegg. Invitasjon med priser og påmeldingsinformasjon ligger vedlagt dette nyhetsbrevet.

Kontakt Morten Hansen (region.ost@vmh.no, tlf 47890073) for påmelding eller spørsmål.

Bli med til Preikestolen!
Helgen 22.–24. august skal VMH erobre Preikestolen!

Region vest inviterer alle VMHs medlemmer i hele landet til den spektakulære 

Preikestolen og Lysefjorden i Rogaland! 

Det blir ankomst Stavanger fredag og buss til enkel overnatting og middag i 

Ryfylke. På lørdagen kan du velge mellom et par timers fottur på god sti i kupert 

terreng fram og tilbake til Preikestolen, eller et fjordcruise i den majestetiske  

Lysefjorden hvor du kan beundre Preikestolen nedenfra. Om kvelden blir det 

felles middag og sosialt samvær, og på søndagen planlegger vi å bli kjent med 

noen snille islandshester og få litt opplæring i å ri på dem, for de som ønsker det.

Egenandel: 1000 kroner per person, dette inkluderer reise, overnatting og litt til.

Kun medlemmer som har betalt kontingent for 2014 kan delta.

Det er kun 30 plasser, så her er det førstemann til mølla. Meld deg på så fort

         som mulig og senest 1. juni til Fredrik Bjørgo på preikestolen@vmh.no.

Nyhetsbrev april 2014

Kjære medlem
Her er siste nytt fra VMH!
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Nytt styre i VMH
Landsmøtet valgte nytt styre for Voksne med medfødt hjertefeil. I det nye styret ble bare én av syv personer 

byttet ut, men det ble besluttet å ha to vararepresentanter for hver regionrepresentant.

Styret i VMH frem til 2016 består av:
Leder: Marit Haugdahl

Nestleder: Torunn Fjær-Haugvik

Region Øst: Morten Hansen

Region Sør: Maja Bruu Tanum

Region Vest: Line Skåtøy (ny)

Region Midt: Gro Elin Seberg

Region Nord: Kari Anne Pedersen

Vararepresentantene er:
Region øst: Torunn Brandvold (1) og Rune Larsen (2)

Region sør: Kathrine Greet Toivonen (1) og Frøydis Løvberg Lien (2)

Region vest: Jeanett Isachsen (1) og Fredrik Hultman Bjørgo (2)

Region midt: Siw Øiaas Johannessen (1) og Moïra Warner (2)

Region nord: Rolf-Olav Sandberg Hanssen (1) og Hilde Gorboe (2)

Eirin Syversen, som representerte region vest siste periode og var foreningens leder før det, takket for seg i 

hovedstyret, men sitter fremdeles som leder for region vest. Tusen takk til Eirin for heltemodig innsats!

GUCHelov for Helene
Helene Thon, generalsekretær i Foreningen for hjertesyke barn og  

Forbundet medfødt hjertefeil, er tildelt VMHs nyinnstiftede hederspris, 

GUCHelov og takk-prisen. Prisen, i form av et glassfat med plakett, ble 

overrakt under åpningen av VMHs landsmøte 22. mars. 

– Helene Thon er en selvskreven mottaker av denne prisen når den nå 

deles ut for første gang. Hun var en pådriver for opprettelsen av VMH, 

og har vært en veldig viktig støttespiller for oss hele veien. Helene stiller 

alltid opp for å hjelpe til med praktiske ting eller diskutere viktige saker, 

sa VMHs leder Marit Haugdahl under overrekkelsen av prisen til en 

svært rørt og overrasket prisvinner.

Kos deg i vårsola!
Hilsen styret i VMH,

Marit, Torunn, Morten, Maja, Line, Gro Elin og Kari Anne
 


