
Med hjertet på 

rette sted 

Erhvervslivet 

”Erhvervslivet er en 

uundværlig medspiller i 

Hjerteforeningens arbejde 

med at bekæmpe en af de 

hyppigste dødsårsager i 

Danmark, nemlig          

hjerte-kar-sygdomme” 

 

 

 

 

Stå sammen med din               

Lokalforening 

Kontakt:  

Formand Jørgen Christensen, 

Havlund 20 -  

9900 Frederikshavn 

Tlf.: 98423379 

Mail: jvchris@nordfiber.dk 

 

 

 

 

FORSKNING ER VIGTIG 

I Hjerteforeningen arbejder vi for 

et Danmark, hvor ingen dør     

unødvendigt af hjerte-kar-sygdom. 

Din støtte går til dansk                 

hjerteforskning, oplysning om     

sygdom og behandling, hjælp til 

forebyggelse og ikke mindst vores 

støtte og rådgivning til               

hjertepatienterne og deres                   

pårørende.  

 

 

 

 

Hjerteforeningen  

Frederikshavn Lokalforening 

9990 Skagen -    

9982 Ålbæk - 

9981 Jerup -          

9970 Strandby       

&  9900 

Frederikshavn. 

Hjerteforeningen                    

& din virksomhed 

STØT OS 

Hjerteforeningen 

 

Frederikshavn 



Hjerteforeningen er Danmarks       

næststørste sygdomsbekæmpende           

organisation med 136.800 medlemmer. 

Vi arbejder med forskning i                     

hjerte-kar-sygdomme, forebyggelse af       

hjertesygdomme og patientstøtte. 

Hjerteforeningen er en privat             

organisation, der arbejder for           

indsamlede midler. Hvert år yder vi 

økonomisk støtte til en stor del af den 

danske forskning på hjerte-kar-området, 

i alt omkring 25 millioner kroner. 

Hjerteforeningen varetager                   

hjerte-kar-patienters interesser over for 

blandt andre beslutningstagere og         

sundhedsvæsen gennem en aktiv,      

politisk indsats både internationalt      

og nationalt.  

 

Frederikshavn Lokalforening 
 

9990 Skagen - 9982 Ålbæk - 9981 Jerup - 

9970 Strandby  &  9900 Frederikshavn. 

 

I de fleste kommuner i Danmark har 

Hjerteforeningen en Lokalforening. 

Den består af frivillige, som arrange-

rer motion, foredrag, kurser og andre 

nyttige og sociale aktiviteter for alle 

interesserede. 

 

I Frederikshavn Lokalforening har vi 

også mange blodtryksmålinger, Gå 

grupper, Motionshold, Hjertecafeer, 

vi deltager i Nytårsmarch, Hjerte 

uger, Hjerte sti turer, Kystvandring, 

Bangsbo Blomsterfestival, Lady Walk,  

og Strandby Fiskefestival. 

 

Støtten lige nu 

Lige nu vil vi gerne søge omstøtte til: 

 

Sponsor til trykning af foldere 

Sponsor til enkelte annoncer 

Sponsor til løbende spot på nettet 

Sponsor til social sommer tur 

Sponsor til enkelte arrangementer 

Sponsor til Gå Gruppe 

Sponsor til Hjertecafe 

Sponsor til enkelte Foredrag 

Haves: 

Sponsor til frisk frugt og flaskevand. 

Det får din virksomhed: 
 

 

 

 

 

 Virksomheden støtter op om en 

god sag, hvor den kan være stolt 

af at være med til at redde 10.000 

flere danskeres liv om året. 
 

 Vi eksponerer din virksomhed ved 

arrangementet. 
 

 Virksomheden er samtidig med til 

at tage et aktivt socialt ansvar og 

være et godt eksempel for           

medarbejdere, kunder og           

leverandører.  
 

 Virksomheden får et diplom fra 

Hjerteforeningen til ophængning 

ved støttebeløb fra 3.000,- kr. 
 

Det får lokalforeningen: 
 Mulighed for at afholde flere         

forskelligartede og målrettede  

arrangementer til gavn for syge    

og pårørende. 
 

 Mulighed for at øge kendskabet  

til vores lokalområde. 
 

 Mulighed for at rekruttere til       

frivilligt arbejde i en sund og      

velfungerende patientforening. 

Hjerteforeningen  i 

Danmark 

DE FRIVILLIGES HUS 

DANMARKSGADE 12 — FREDERIKSHAVN 


