
Invitation til 
LIVET, HJERTET 

OG PENGENE
31. marts 2020 i Gribskov Kultursal



PROGRAM

13.00  Dørene åbnes, og der vil være kaffe og kage i foyeren 

13.30 Adgang til teatersalen

13.45  Anne Kaltoft: Hvordan redder vi flere liv?

14.30  Lone Brandenborg: Sådan kan du hjælpe 

15.00  Michael Meyerheim: Om at være sig selv – og om at være mig

16.00 Tak for i dag

TID OG STED

Tirsdag 31. marts 2020 kl. 13-16 
Gribskov Kultursal, Østergade 52, 3200 Helsinge

I Hjerteforeningen er vi meget taknemmelige for 
din støtte til hjertesagen, og det vil derfor glæde os 
meget at se dig og en ledsager til vores arrangement, 
Livet, hjertet og pengene.

Vi byder velkommen med kaffe og 
kage, hvorefter der venter en efter-
middag med spændende foredrag 
fra Hjerteforeningens direktør Anne 

Kaltoft, advokat Lone 
Brandenborg samt tv-vært, 
 journalist og  foredragsholder 
Michael  Meyerheim.



DAGENS TALERE
ANNE KALTOFT 

Hvordan redder vi flere liv? 
Anne Kaltoft er Hjerteforeningens direktør. 

Anne er uddannet kardiolog og har været 
ledende overlæge på afdelingen for hjerte-
sygdomme på Aarhus Universitetshospital 

Skejby. Anne giver eksempler på, hvad 
forskningen har betydet for personer med 

hjerte-kar-sygdom og fortæller om, hvordan 
vi i fremtiden kan redde endnu flere liv.

LONE BRANDENBORG
Sådan kan du hjælpe 
Lone Brandenborg er advokat med 
 speciale i familie- og arveret. Lone 
 underviser og holder mange foredrag om 
arveret. Hun er TV2’s arveretsekspert i 
programmet “Når arven splitter os”. 
Lone er partner i advokatfirmaet Kahlke. 

MICHAEL MEYERHEIM
Om at være sig selv 

– og om at være mig
I dette underholdende og inspirerende 
foredrag fortæller Michael Meyerheim 

om sine værdier og sin grundlæggende 
indstilling til tilværelsen. Både om at an-

strenge sig og gøre sit bedste, men også 
om ikke at bekymre sig alt for meget. Han 
giver et sjældent indblik i sine møder med 
Victor Borge. Michael Meyerheim beretter 

også om ikke at være født selvsikker og 
forholder sig med et glimt i øjet til at være 
gået i den tredje alder og fortsætte med at 

være nysgerrig.



TILMELDING

Er du forhindret i at deltage i  
arrangementet men har spørgsmål 
til om arv og testamente, er du 
velkommen til at kontakte vores 
chefjurist Ann Marie Panduro på 
telefon 33 66 99 00 eller 
arv@hjerteforeningen.dk

Indbydelsen er personlig til dig, og du har mulighed for at invitere en ledsager med. 
Arrangementet er gratis, og da antallet af pladser er begrænset, sker tilmelding efter først 

til mølle-princippet.

For at bestille billetter til arrangementet skal du gå ind på hjemmesiden
v2.billetten.dk/link/eventno/86027

Klik på Køb-knappen, og herefter kan du vælge den eller de pladser, du 
ønsker ved at klikke på dem. 

Hvis du har problemer med at bestille billetter, er du velkommen til at ringe til Pia Nyberg 
Thomsen på 33 66 99 00.

Vi håber at se dig til en interessant eftermiddag i godt selskab!


