
Tar du utfordringen?

Voksne med medfødt hjertefeil   |   Postboks 222 Sentrum, 0103 Oslo   |   post@vmh.no   |   www.vmh.no

Nå har du muligheten til å oppleve vakre og idylliske omgivelser langs Mjøsa.

Voksne med medfødt hjertefeil har gleden av å invitere deg til et Lunsj-Lunsj seminar 21.-22. august på Feiring-
klinikken. Her vil du få en introduksjon om hva rehabilitering er og hvordan et opphold vil gjøre deg godt.

Feiringklinikken er et godt sted å være for hjertesyke og livsstilsendring går som en rød tråd gjennom rehabili-
teringstilbudet. Det tverrfaglige teamet består av leger, psykolog, sykepleiere, fysioterapeuter, idrettspedagoger, 
attføringskonsulent, kostholdsveileder og ernæringsfysiolog, alle med høy kompetanse. På Feiring er de opptatt 
av å gi deg en opplevelse av å bli individuelt og godt ivaretatt både medisinsk og menneskelig. Du vil oppleve 
kulinariske retter som gir enhver vann i munnen og du kan føle deg trygg, senke skuldrene og finne ro. 

På dette Lunsj-Lunsj seminaret vil du få en kort innføring i hva som kan vente deg under et rehabiliteringsopp-
hold. Ernæringsfysiolog vil fortelle deg om hjertevennlig mat og vi skal også lage deilige tapasretter. Trenings-
pedagoger vil vise oss hvor gøy det er å være i bevegelse, så gøy at du ikke tenker over at dette er trening.  
Vi kan friste med varmebasseng, gymsal, frisbeegolf, biljard, flott strand og fine turmuligheter langs Mjøsa. 

Og det aller viktigste, vi skal ha det sosialt og kjekt sammen.

  Program

  Fredag:

  Kl. 11.00 Registrering og innsjekk

  Kl. 11.30 Lunsj

  Kl. 12.15 Velkommen til Feiringklinikken 

  Kl. 13.00 Kosthold – hva er hjertevennlig mat?

  Kl. 14.15 Treningslære

  Kl. 15.00 Lek og moro i gymsal

  Kl. 17.00 Vi lager tapas 

  Kl. 19.00 Middag – sosialt samvær

  Lørdag:

  Kl. 08.30 Lett frokost

  Kl. 09.00 Frisbeegolf og et deilig bad i Mjøsa 

  Kl. 11.00 Vi lager deilig lunsj

  Kl. 13.00 Lunsj

  Kl. 14.00 Hjemreise

Gjennom dette seminaret vil du lære enkle grep om hvordan du kan få en litt bedre hverdag. Vi skal trimme lat-

termusklene våre, og vi skal kose oss med deilige tapasretter. Det viktigste under oppholdet er at vi blir kjent med 

andre i samme situasjon som oss selv, vi skal lære av hverandre og vi skal lage mange fine minner sammen. 

 Så, tar du utfordringen?
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Praktisk informasjon

Egenandel per deltaker er kr 500,- (dekker reise og opphold)
Påmelding sendes anne@vmh.no.
Frist for påmelding er 5. juli.
Første mann til mølla pga. begrenset plass (15 plasser) – vær tidlig ute med påmeldingen!
Ta med lett treningstøy til inne- og utebruk, sko til bruk både ute og inne, og gjerne svømmetøy.

I påmeldingen trenger vi følgende informasjon:
-Navn, e-post, telefonnummer og adresse.
-Behov for tilrettelegging/allergier.

Betaling av egenandel
VMH sender ut bekreftelse av påmelding fortløpende med informasjon om innbetaling av egenandel.
Påmeldingen bekreftes ved å betale inn egenandel på kr 500 til kontonr 1503 40 36168.

Alle deltakere på et arrangement skal informere om spesielle behov ved påmelding. Dette gjelder allergier, 
medisinsk behov, kognitive eller fysiske begrensninger eller andre ting. Deltakere som behøver ekstra  
assistanse enten i form av ledsager eller medhjelper, plikter å oppgi dette ved påmelding. Den enkelte er 
selv ansvarlig for å skaffe ledsager/assistent. Dersom ledsagerbevis eller annen dokumentasjon kan frem-
vises, dekker VMH utgiftene for denne personen. VMH vil i ytterste konsekvens kunne sende deltaker 
hjem på egen regning dersom vilkårene for påmelding ikke overholdes eller dersom en deltaker utgjør en 
sikkerhetsrisiko på arrangementet. 

For de av dere som trenger fly, tog eller buss for å komme til Feiring (Gardermoen), ber vi dere om å  
bestille rimeligste alternativ (fly er helt i orden hvis man bestiller tidlig).

Reiser (fly, tog eller buss) dekkes mot kvittering 
(dere må altså legge ut for reisen selv). Kjøre-
godtgjørelse ved bruk av egen bil dekkes også. 
Reiseregningsskjema sendes etter påmelding og 
betaling av egenandel.

Feiringklinikken ligger ved Mjøsa i Eidsvoll  
kommune, fire mil nord for Gardermoen og 12 
km fra Minnesund i Eidsvoll på FV33.

Prosjektet er støttet av Mills DA, Vita Hjertego’ og kampanjen 1 kr til hjertesaken.


