Medlemsbrev Hjärtebarnsfonden Syd Februari 2021
Hej kära medlem,
nytt år är här sedan ett tag tillbaka och det ser ut att gå i samma anda som det gångna året
2020, tyvärr. Men trots rådande situation hoppas vi i styrelsen att ni fick en fin jul och nyår
och att det nya året börjat på ett bra sätt.
Som ni säkerligen märkt har vi från fondens sida inte kunnat erbjuda det program som var
planerat för er medlemmar. Detta känns givetvis både tungt och tråkigt och vi hoppas ni
finns kvar med oss när vi kommer igång med våra träffar igen.
Vidare är Hjärtebarnsmånaden februari igång för fullt. Massa spännande saker sker runt om
i landet, bland annat: Digitala föreläsningar, Hjärtebarnsmånadens tävling, Hjärttatueringar
(Gnuggisar) Sociala medier, Hjärtebarnsfondens årliga Swishevent den 14 februari och
många fler spännande saker. Allt detta går att läsa mer om på:
https://www.hjartebarnsfonden.se/2021/01/11/hjartebarnsmanaden-2021/
Något som fortsatte under hösten 2020 var vår hjärtebarnssimning på Högevall i Lund och
den kommer även att fortsätta erbjudas under våren. Vi saknar dock fortfarande simlärare
för denna termin, så känner ni någon eller kanske ni själv sitter med denna erfarenhet, hör
gärna av er. Det utgår givetvis ett arvode samt reseersättning.
Årsmötet i fjor, den 10 maj 2020, tackade vi av Anna Larsson Emanuelsson för hennes
långa och trogna tjänst som styrelsemedlem och ordförande. Efter två år som vice
ordförande tog Marielle Laneryd över ordförandeklubban. Fjorårets årsmöte hölls digitalt via
google meet.. Vi i styrelsen har fortsatt med dessa digitala möten liksom många andra
styrelser runt om i landet. Vi har funnit att detta är ett enkelt och effektivt sätt att kunna
kommunicera och ”umgås” på, speciellt i dessa tider.
I år kommer vi igen att hålla årsmötet digitalt och självfallet hoppas vi att du har möjlighet att
medverka. Varmt välkommen lördagen den 9 maj kl10:30. Länk till det digitala mötet liksom
formell inbjudan kommer längre fram.
Många av våra Hjärtebarnsfonder runt om i Sverige har även haft en del digitala träffar för
sina medlemmar som upplevts både lyckade och uppskattade. En del av dessa träffar
erbjuds även övriga landets medlemmar, några har vi länkat till via vår facebook sida.
Hoppas ni tar dessa tillfällen i akt och ser det som en möjlighet att hitta gemenskap med
andra hjärtebarnsföräldrar och barn runt om i landet.
Fikaträffarna i Lund på avd 67 har det gångna året varit inställda pga rådande pandemi. Men
våra volontärer från Hjärtebarnsfonden har fortsatt sitt arbete på avdelningen. Är ni

intresserade av volontärernas arbete så finns all information på hjärtebarnsfondens
hemsida, där kan du även anmäla ditt intresse för volontärarbete.
Ni har säkert sett eller hört att det kommit en frysbox till avdelning 67 dit man kan swisha
pengar som går till mat och glass för inneliggande föräldrar och barn. Vi i syd valde att
sponsra denna frysbox med 3000 kr/månad under hösten 2020. Detta är pengar som vi
annars skulle arrangerat träffar för, men som tyvärr inte kunnat bli av. Styrelsen ansåg då att
dessa pengar gjorde sig bäst där de behövs mest.
Vi hoppas att vi snart kan se detta Covid-19 i backspegeln och få blicka framåt mot en
ljusare framtid, där vi kan träffas och knyta nya kontakter. För om det är något vi sannerligen
alla längtar efter är det att kunna genomföra en stor medlemsträff fylld med skratt och glädje
och återseende. Men tills dess, håller vi ut, håller avstånd, men framför allt, håller oss friska!
Har ni några frågor, funderingar eller förslag på träffar som ni skulle vilja att vi planerar är ni
innerligt välkomna att höra av er till oss i styrelsen
Önskar en fortsatt bra start på det nya året!
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