
Lær mer om GUCH
Påmeldingene strømmer på til vårt fagseminar 21. mars. Det er første gang vi arrangerer noe slikt, og vi er  

skikkelig spente. Du vil vel ikke gå glipp av Om GUCH for GUCHere?  

Skynd deg, for påmeldingsfristen er allerede 17. februar!  

Les mer og last ned programmet her. Programmet er fullt av spennende poster. Vi nevner blant annet Egil Hal-

leland, kjent fra Modum, ”vår” egen GUCH-spesialist Thomas Möller og Mette-Elise Estensen som kommer fra 

London for å fortelle om oppfølgingen av gravide med medfødte hjertefeil. 

Snart landsmøte
VMHs Landsmøte 2014 åpner dagen etter konferansen, lørdag 22. mars.  

Landsmøtet avholdes annethvert år og er foreningens aller viktigste organ. Her staker 

vi ut kursen for de kommende to årene og vi skal også velge nytt styre. Vil du delta 

på Landsmøtet som observatør? I tillegg til de ordinære landsmøtesakene blir det 

mye sosialt fellesskap, underholdning, og litt personlig påfyll. 

Møtet er åpent for alle medlemmer som betalte kontingent i 2013. 

Last ned invitasjonen her. Kontakt Torunn for priser og påmelding.

Påmeldingsfristen er 17. februar.  

Ny mulighet for deg som er nysgjerrig på deg selv
Fjorårets kursserie i regi av Podium/Smart Karriere ble en suksess blant deltakerne. Nå har vi fått anledning 

til å arrangere enda et kurs! Fikk du ikke muligheten sist – så grip sjansen nå! Motivasjon, bevisstgjøring og 

yrkesveiledning er tema for kurset. Husk: Du er den du er, men vær nysgjerrig på deg selv, er oppfordringen fra 

kursleder Nina Solheim.

På kurset blir det fokus på hver enkelt deltakers muligheter og ferdigheter. Bevisstgjøring rundt valg av utdanning 

og/eller yrke, i forhold til de utfordringer man kan ha som hjertesyk. Uansett hvilken livssituasjon du befinner 

deg i, har du nå mulighet for å få veiledning om du har valgt riktig! Kurset gir deg også tilgang på Reflect, et 

webbasert coachingverktøy som har som mål å optimalisere den enkeltes potensial.

Kurset er finansiert av Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering. 

Egenandelen er kun kr 500 og inkluderer reise og opphold. Skulle du ha tatt dette kurset utenom VMH koster 

det langt over 10.000 kr! Kurset er åpent for alle medlemmer. Program med informasjon om påmelding vil bli 

sendt ut snart.

Dato: 5. – 6. april

Sted: Oslo.

Nyhetsbrev februar 2014

Kjære medlem
Det blir et spennende år i VMH! Vi i styret er nå i full gang med å planlegge de 
siste detaljene før Landsmøtet i mars. Vi planlegger også flere spennende  
aktiviteter i løpet av våren. Les mer her!
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Familiesamling i mai
VMH arrangerer familiesamling helgen 23. – 25. mai. 

Det er region Øst som står for arrangementet, men det er åpent for alle 

medlemmer! Familietreffet finner sted på Jorekstad ved Lillehammer.  

Her har de flott basseng, klatrevegg og mange muligheter for moro for hele 

familien! Vi tar også med noen supre barnevakter så mor og far kan nyte litt 

voksentid når barna er vel i seng.

Ta med deg mann/kone/samboer/svigermor, egne barn, onkelbarn, naboens 

barn … eller bare kom som du er helt alene! 

Invitasjon med informasjon om priser og påmelding blir sendt ut om ikke så 

lenge. 

Er du forresten nysgjerrig på VMHs likepersonsarbeid? Ta en titt her: 

http://vmh.no/hjertevenn.

Faktura for innbetaling av kontingent for 2014 blir sendt ut til alle våre 

medlemmer i mars.  

Husk å melde fra om eventuelle endringer i e-post, adresse eller telefon-

nummer.

Har du noe på hjertet? Send oss en e-post på post@vmh.no.

Vi snakkes!
Klem fra oss i styret i VMH,

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