
Cafe-åndenøds Generalforsamling  

den 23. marts 2022 kl.14.00 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING OG MØDE  
 
Himmelev Sognegård   
Onsdag den 23. marts 2022, kl. 14.00 
 
 

Generalforsamlingen finder sted samtidig med vores møde i Café- Åndenød.  

 
Dagsorden er i henhold til vedtægterne: 
 

 
A. Dirigentopgaven varetages af bestyrelsesmedlem Nils Jan Hansen. 
 
B. Beretning om Café Åndenøds virksomhed i det forløbne år ved formand 

Birgit Schelde Holde. 
 
C. 2 medlemmer er på valg, det er Niels Jan Hansen, som gerne modtager 

genvalg, og Jonna Keller, som ikke modtager genvalg. Bestyrelsen vil gerne 
anbefale Sanne Planke. 

 
D. Eventuelt Indkomne forslag fra medlemmerne. Ingen 

 

E. Økonomi: 
Bestyrelsen for Cafe-åndenød er ansvarlig for kommunens 
midler bliver anvendt til gavn for medlemmer af 
Lungeforeningen og 

 

F. Eventuelt.              
 



Roskilde Lokalafdeling har mange spændende 
arrangementer for lungepatienter og pårørende, de 
afholdes i Café Åndenød. Vi har også et lungekor, hvor der 
er plads til flere!  

 
Hvad er Cafe-Åndenød? 
Cafe-Åndenød er et tilbud til mennesker med 
åndenød/lungesygdomme og deres pårørende, som ønsker 
at blive klogere på, hvordan det er at leve med en kronisk 
lungesygdom. 
  

Hvad arrangerer vi i Café Åndenød? 
Vi arrangerer møder og arrangementer i Café Åndenød af 
forskellige karakter og lægger vægt på, at både det sociale 
og det faglige spiller en stor rolle. 

 
Hvad laver vi i Cafe-Åndenød? 
Udover socialt samvær over en kop kaffe er programmet: 
Sang, lidt sjov bevægelse, foredrag om et relevant fagligt 
emne. Kaffe og kage koster 20 kr. 
 
 
Vi mødes i caféen: 
Den sidste onsdag kl.14.00 - 16.00 i følgende måneder: 
Forår: februar, marts, april  
Efterår: september, oktober, november 

  

 

 

Vi har også et lungekor  
Elsker du at synge? Har du problemer med at få luft? Så er 
lungekor måske noget for dig? Vi har samlet et kor af 
mænd og kvinder, som elsker at synge. Her gør det ikke 
noget, at du hoster eller lige skal have en pause til at få 
vejret. 
Spred budskabet - vi vil gerne have flere med! Det 
er gratis at deltage i koret, som ledes af organist Inger 
Svendsen 
Koret synger 1. og 3. onsdag i måneden kl. 13 til 13.55 i sal 
4 i Himmelev Sognegård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beretning til generalforsamling marts 2022 

Vi afholdte sidste generalforsamling oktober 2020, fremover vil vi 

afholde den årlige generalforsamling i februar. 

Bestyrelsen er på 4 medlemmer, det synes vi fungerer rigtig godt.  

Covid 19 har sat sit præg på vores virke både i 2020 og 2021, det har 

præget alle former for fællesskaber, særlig jer med kroniske 

lungelidelser. Vi har fået nogle meget klare regler i forhold til Corona, 

hvordan vi passer godt på os selv, og hvordan vi passer godt på 

hinanden. Jeg håber, at alle vil fortsætte med de gode tiltag, som nu er 

blevet til gode vaner. Vaske hænder, hvis vi ikke kan det, så spritte 

hænder og holde afstand – spørge ind til, hvordan hilser vi – med hånd 

– med kram – eller noget tredje. Det er gode regler, som vi havde 

glemt, de forbygger ikke kun Corona, men flere andre 

infektionssygdomme. 

Vi åbnede op efter sommerferien 2021, hvor vi startede med 

arrangementet: ”Hvad er meningen” med Hospicepræst Christina 

Ørskov Christensen, der var et fint fremmøde til et fint oplæg til at 

kigge på, hvor forskelligt vi reagerer på kriser, hvordan lever med vi 

dem. 

Endelig kunne vi fejre vores dobbelt jubilæum med et års forsinkelse, 

så Cafe-åndenød fejrede sine elleve år og lungekoret sine 6 år. 

Trekroner kirke dannede rammen for jubilæet med orgelmusik, 

lungekoret underholdt og der var taler. Roskilde TV overværede 

arrangementet og Annette Thuesen har lagt en video på YouTube fra 

optagelserne.  

Vi havde en dejlig juleafslutning i november uden anelse om, at Corona 

var lige på trapperne igen, der var som altid en rigtig god stemning og 

fint fremmøde. 

Et af Cafe-åndenøds mål er at skabe ramme for et fællesskab med 

ligestillede, vi har alle behov for at være en del af et fællesskab og ikke 

mindst, når der er begrænsninger i vores hverdag. Det er i fællesskab 

med hinanden, at vi bedst reflekterer. 

Vi bestræber os på, at vores arrangementer tilgodeser faglige indslag 

som på forskellige måder kan være med til at afhjælpe åndenød. Vi har 

haft indlæg fra en fysioterapeut, en yogalærer, en mindfulness- 

instruktør og en diætist med flere. Vi har også haft indlæg med mere 

psykologiske indhold. 

I forhold til pårørende til en kronisk syg, så har vi tidligere haft et 

meget spændende indlæg af psykolog Bo S. B., som gerne vil komme 

igen, hvis der er flere som ikke har hørt ham. 

Vi har også prøvet at imødekomme behovet for møder, hvor socialt 

samvær er hovedtemaet. Senere I dag vil vi gerne høre hvilke ord, I 

tænker på, når I tænker på Cafe-åndenød.    

Vi samarbejder tæt med Roskilde kommunes Sundhedscenter, om bl.a. 

den årlige Internationale Lungedag, som bidrager til tidlig opsporing af 

lungesygdomme. Cafe-åndenød er en naturlig videreførelse af 

kommunens lunge-rehabilitering, så vi har et indlæg på alle KOL-skoler, 

hvor vi fortæller om vores forskellige arrangementer. Derudover 

samarbejder vi med Ældre-motion, som viderefører motionsdelen fra 

KOL-skolerne.  

Lungekoret er en del af Cafe-åndenød, Lungekoret optræder både i 

forbindelse med Lungedagen og i ældremotion, det er en stor succes 

ved sommer- og vinterafslutning. Vi er rigtig glade for den fine reklame 

for lungesagen. 

Vi gennemfører generalforsamlingen, som en del af de faste årlige 

arrangementer: 

3 forårs arrangementer og 3 efterårsarrangementer 



Vi er meget glade for, at Cafe-åndenøds lungekor er blevet en stor 

succes, som vi har oprettet for at give de lungesyge borgere forskellige 

måder at træne deres lunger på. Der kan være andre grunde til, at 

nogen har mindre luft, åndenød eller hoste, og de er selvfølgelig også 

velkomne lungesagen.  Man skal være medlem af Lungeforeningen for 

at deltage i lungekoret.  

 

Birgit Schelde Holde 

formand 

  

På vegne af bestyrelsen 

 

 

 

Benny Andersen, den dejlige ordekvilibrist, har forfattet et digt 
om 

Mine lunger 
 
 
 
Jeg holder meget af mine lunger 
De følger mig overalt 
Selv når jeg bliver søvnig 

fornemmer jeg de siger 
Sov trygt 
Vi skal nok passe på biksen så længe 

Det er lunger man virkelig kan stole på 
 
Jeg har kun set dem ved en enkelt lejlighed 

Der blev taget et røntgenfoto af dem 

Det sagde mig ikke rigtig noget 
Det kunne være lungerne på hvemsomhelst 
et postbud 

en stripper 

en brugtvognsforhandler 

 
Mine lunger skal opleves indvendigt fra 
så er man ikke et øjeblik i tvivl 
Jeg ånder gennem dem 

De ser med mine øjne 
så vi kan gispe sammen 

ved læsning af Homers Iliade 

ved synet af en dejlig kvindebagdel 
eller når jeg åbner min skattebillet 
 
Vi har holdt sammen gennem tykt og tyndt 
i snart mere end en menneskealder 
Solidaritet er et fattigt ord 

Vi føler os dybt uadskillelige 

Jeg ønsker os flere gode år sammen.  
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