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Side 2 

Redaktionelt 
 

Bladudvalget vil meget gerne modtage materiale fra medlemmerne til 

Rytmeboxen. Det kan være alt fra hjerteoplevelser, rejser eller gode idéer. 

Stof til blades skal være os i hænde senest den 15. i måned før udgivelse. 

 

… Bladudvalget 

 Jan Gottschalk, e-mail: jan@icdklubben.dk 

 Judy Johansen, e-mail: judy@icdklubben.dk 

 Bente Damgaard Thomsen, e-mail: bente@icdklubben.dk 

 

… Rytmeboxen udkommer 

15. marts, 15. juni, 15. september og 15. december. 

Rytmeboxen udsendes på mail til alle medlemmer af ICD-klubben og 

lægges umiddelbart efter på klubbens hjemmeside. 

 

… Medlemsskab 

For at blive medlem af ICD-klubben skal du ringe til Hjerteforeningen på 

tlf.: 70 25 00 00  

 

… Klubbens hjemmeside 

www.icdklubben.dk 

 

… Klubbens mailadresse 

kontakt@icdklubben.dk 

 

… Webmaster 

Sanne Krogh, e-mail: sanne@icdklubben.dk 

mailto:jan@icdklubben.dk
mailto:judy@icdklubben.dk
mailto:bente@icdklubben.dk
http://www.icdklubben.dk/
mailto:kontakt@icdklubben.dk
mailto:sanne@icdklubben.dk


Side 3 

 

”Moin” 
 

Ja, så må vi se at få det lært. Nu skal vi jo en tur til Sønderjylland på vort 

seminar. Her bruges dette udtryk til langt op ad formiddagen. 

Vi har igen i år i bestyrelsen prøvet at lægge hovederne i blød for at finde 

på et indhold, der både er noget fra den gamle tradition men også noget 

nyt. 

Vi håbe, at du synes om programmet og også i år vil deltage. Mange 

medlemmer giver også en stor oplevelse for os alle. 

Bestyrelsen har på sine efterhånden få møder brugt en del tid til at 

tilpasse vore aktiviteter til den virkelighed vi befinder os i. Vi oplever, at 

Hjerteforeningen er meget opmærksom på, hvad de midler, som de stiller 

til vor rådighed, bruges til. Det beklager vi os ikke over, og det giver 

lejlighed til at en lille selvransagelse og endnu engang at overveje, om vi 

gør det på den rigtige måde. 

Som du sikkert har erfaret har Hjerteforeningen været igennem en 

slankning. Flere og flere midler skal bruges til forskning og færre til 

administration. Det frivillige apparat rundt i landets kommuner skal styrkes 

og professionaliseres. Det er en omstilling, der mange steder gør ondt og 

så sent som på det nys afviklede repræsentantskabsmøde mødte en vis 

modstand. 

Til sidst vil jeg endnu en gang opfordre dig til at komme med stof til 

Rytmeboxen. Skal det fortsat være en levende bindeled mellem os alle, er 

det også nødvendig med dit indlæg.  

  

 

 

 

Svenn Erik Kristensen 
Formand 

  
En blomst til alle - på gensyn i Sønderborg 

Foto: Svenn Erik Kristensen 



Side 4 

Seminar 
 

… på Hotel Comwell Sønderborg 

… fra lørdag den 13. august til søndag den 14. august 2016 

Årets sommerseminar afholdes i den skønne Sønderjylland, i Sønderborg 

med Sønderborg Slot som nabo. 

 

 

 

Vi skal bo på Hotel Comwell Sønderborg beliggende ved Flensborg fjord 

og Alssund. Hotellet ligger ud til stranden og med Sønderborg Slot i 

baghaven. Fra hotellet er der ca. 300 meter til centrum af Sønderborg by 

og tæt på lystbådehavnen. - Et ideelt sted til afslapning og møde med 

ICD-klubben. 

 

 

 

  

Sønderborg Slot 
Foto: Udlånt af Comwell Hotels 

Hotel Comwell Sønderborg 
Foto: Udlånt af Comwell Hotels 



Side 5 

Seminar, fortsat … 
 

… Program for weekenden 

Lørdag den 13. august 2016: 

 
 Kl. 10:00 - 11:00 Ankomst til hotellet, herunder indskrivning og 

udlevering af materiale. 

 
 Kl. 11:30 - 12:30 Fælles frokost og hygge. 

 
 Kl. 12:30 - 12:45 Velkomst og dagens program. 

 
 Kl. 13:00 - 13:45 Foredrag ved Psykolog Anne Moes.  
 Kl. 13:45 - 14:05 Pause  
 Kl. 14:10 - 14:55 Foredrag ved Psykolog Anne Moes. 

  
 Kl. 15:00 - 16:45 Sønderjysk kaffebord med anekdoter. 

  
 Kl. 16:45 - 17:00 Information. 

 
 Kl. 17:00 - 18:30 Indtjekning på værelser og tid på egen hånd. 

 
 Kl. 18:30 -           Festmiddag 

 

Søndag den 14. august 2016: 

 
 Kl. 07:00 - 09:30 Morgenmad og ud check fra værelset. 

 
 Kl. 09:30 - 09:45 Mødes ved hovedindgangen. 
 Kl. 09:45 - 10:00 Gåtur til Sønderborg Slot. 
 Kl. 10:00 - 12:00 Sønderborg Slot. 

 
 Kl. 12:00 - 13:00 Frokost på hotellet. 

 
 13:00 Tak for denne gang. 

  



Side 6 

Seminar, fortsat … 
 

… Tilmelding 

Har du ikke allerede tilmeldt dig, så kan du tilmelde dig på vores 

hjemmeside: 

http://icdklubben.hjerteforeningen.dk/begivenhed/icd-klubbens-seminar-

2016/ 

HUSK: Når du udfylder tilmeldingen på hjemmesiden, så er det vigtigt for 

os, at der i rubrik ”Evt. bemærkninger” udfyldes med oplysninger på alle 

deltagers navn og adresse. Hvis der er særlige hensyn vi skal tage i 

forbindelse med værelses fordeling eller allergier så skriv det endelig også 

i rubrik ”Evt. bemærkninger”. 

 

 

 

 

 

 

http://icdklubben.hjerteforeningen.dk/begivenhed/icd-klubbens-seminar-2016/
http://icdklubben.hjerteforeningen.dk/begivenhed/icd-klubbens-seminar-2016/


Side 7 

Seminar, fortsat … 
 

… Priser 

For deltagelse i seminaret 2016 betales en pris af 750 kr. pr. person i delt 

dobbeltværelse og 750 kr. pr. person i enkeltværelse, for medlemmer af 

Hjerteforeningen og ICD-klubben. 

Prisen for ikke medlemmer af Hjerteforeningen er 1.800 kr. pr. person. 

Medlemmer der kun ønsker at deltage lørdag og uden overnatning er 

prisen 500 kr. pr. person. 

 

Det er muligt at overnatte fra fredag til lørdag til en pris af 898 kr. for delt 

dobbeltværelse og 798 kr. pr. person for enkeltværelse, inklusiv 

morgenmad. Denne ekstra overnatning afregnes på stedet med hotellet, 

men HUSK ved tilmelding at fortælle os, hvis du vil have denne ekstra nat 

så vi kan reservere værelset for dig til specialprisen. 

 

Deltagerbetaling bedes indbetalt senest mandag den 25. juli 2016, med 

oplysninger om navn og by på deltager som reference. 

ICD-klubbens bankoplysninger: 

Reg. nr.: 5328 

Konto nr.: 0249608 

 

 

 

 

 

 

  

Hotel Comwell Sønderborg 
Foto: Udlånt af Comwell Hotels 



Side 8 

Seminar, fortsat … 
 

… Det med småt 

Der vil blive serveret kaffe og vand under seminaret og vin til middagen 

lørdag aften. Alle andre drikkevarer er for egen regning herunder også 

drikkevarer til frokost lørdag og søndag. 

 

 

… Afbestilling 

Alt for ofte er vi udsat for, at medlemmerne melder sig til seminar eller 

andet arrangement og så umiddelbart før arrangementet løber af stablen 

melder afbud eller bliver helt væk. 

Vi har enkelte gange måtte betale for ”de udeblevne” og det har vi ikke råd 

til, derfor har klubben følgende afbestillingsregler: 
 Ved afbud inden 45 dage før, tilbageholdes 15 % af prisen pr. 

deltager. 
 Ved afbud inden 30 dage før, tilbageholdes 50 % af prisen pr. 

deltager. 
 Ved afbud inden 8 dage før, tilbageholdes 75 % pr. deltager. 
 Ved afbud eller udeblivelse senere end 8 dage før, tilbageholdes 

hele beløbet. 

Ovenstående gælder selvfølgelig ikke, såfremt der pludselig opstår 

sygdom. 

 

 

… Kontakt 

Har du yderligere spørgsmål eller ønsker til seminartet så kontakt straks 

Flemming Krogh på mail: flemming@icdklubben.dk 

 

Sanne Krogh 
Webmaster  

mailto:flemming@icdklubben.dk


Side 9 

Sønderborg 
 

… - hvad kan jeg også se! 

De fleste vil nok umiddelbart forbinde Sønderborg med Dybbøl Bank, 

slaget april 1864 osv.  

Det har ikke været muligt for os at 

passe dette historiske sted ind i vort 

seminar. 

Historiecenter Dybbøl Banke er virkelig 

et besøg værd. 

Du kan enten vælge at gå rundt på 

selve slagmarken, besøge nogle af skanser og 

Dybbøl Mølle eller også kan du besøge selve museet. 

Som jeg er orienteret er søndag d. 14.august den sidste dag, hvor alle 

boder m.m. er bemandet af personer, der fortælle hver sin historie om at 

være soldat i 1864. På en levende og instruktiv måde fortælles om 

soldatens hverdag i en skanse.  

Læs mere på: 

http://www.museum-

sonderjylland.dk/dybbol-

banke.html 

 

Hvis du er særlig interesseret kan 

du hente utrolige mange 

oplysninger her:  www.1864.dk 

 

              Her finder du en kort historisk 

              beskrivelse af krigen 1864: 

https://issuu.com/nationalmuseet/docs/anden_slesvigske_krig_1864_dans

k 

 

Svenn Erik Kristensen 
Formand 

  

Kanoner på Dybbøl Banke 
Foto: Svenn Erik Kristensen 

Historiecenter, Dybbøl Banke 
Foto: Svenn Erik Kristensen 

http://www.museum-sonderjylland.dk/dybbol-banke.html
http://www.museum-sonderjylland.dk/dybbol-banke.html
http://www.museum-sonderjylland.dk/dybbol-banke.html
http://www.1864.dk/
https://issuu.com/nationalmuseet/docs/anden_slesvigske_krig_1864_dansk
https://issuu.com/nationalmuseet/docs/anden_slesvigske_krig_1864_dansk


Side 10 

Emil Nolde 
 

… Seebüll 

Hvis du har god tid, er et besøg i Maleren Emil Noldes hjem i Seebüll en 

meget stor oplevelse.  

Her kan ses skiftende 

udstillinger af mange af de 

malerier og andre arbejder, 

som Emil Nolde gennem sit 

lange liv har lavet. Som en af 

ekspressionismens mest 

fremtrædende malere, levede 

og arbejde han her fra 1927 og 

til 1956. 

Seebüll var han yndlingsplads,  

og der findes ikke noget bedre sted at møde og opleve maleren og 

mennesket Nolde. 

Omkring huset – som han for øvrigt selv har tegnet – findes den 

blomsterhave, som han sammen med sin kone fik anlagt, og som var en 

stadig inspiration for ham. 

”Farver, malerens materiale: Farver med 

deres særegne liv, grædende og leende, 

drøm og lykke. Brændende og hellige, 

som kærlighedssange og erotik, som 

fællessange og herlig korsang.”  Emil 

Nolde. 

Da nazisterne bandlyste Emil Nolde som 

         dekadent kunstner i 1937 og gav ham  

         maleforbud, blev Seebüll et tilflugtssted for 

ham, hvor han i disse år i al hemmelighed malede over 1.300 akvareller i 

miniaturestørrelse, som han kaldte ”Umalede billeder”  

Svenn Erik Kristensen 
Formand 

  

Seebüll 
Foto: Svenn Erik Kristensen 

Emil Noldes blomsterhave 
Foto: Svenn Erik Kristensen 



Side 11 

Turen går til Berlin 
 

… - Kære medlemmer af ICD-klubben! 

I samarbejde med Benns arrangeres en 4 dages tur til Berlin for de 

medlemmer, som har tid, lyst, penge og helbred til at besøge denne 

dejlige by. Der er aftalt en fælles bustur fra Kolding til Berlin, køretid ca. 8 

timer med afrejse den 24. april 2017 og hjemrejse den 27. april 2017. 

Det er en forudsætning for gennemførsel af turen, at mindst 30 personer 

er tilmeldt. 

 
 

 

 

  

Brandenburger Tor 
Foto: Morten Drejer 



Side 12 

Turen går til Berlin, 

fortsat … 
 

… Overnatning og pris 

Overnatning på 4-stjernet Hotel Park Inn, Alexander Platz 7, 10178 Berlin. 

Prisen for fælles buskørsel Kolding - Berlin og retur, samt 3 overnatninger 

på Hotel Park Inn, Alexander Platz i delt dobbeltværelse lyder på 2.655 kr. 

pr. person, inkl. Kontinental break fast. Tillæg for eneværelse er 880 kr. 

NB: Prisen er vejledende og baseret på 30 personer i egen bus 

 

 

 

 

  

Udklip af hotelbeskrivelse fra Benns 
Foto og kilde: www.benns.dk 



Side 13 

Turen går til Berlin, 

fortsat … 
 

… Forslag til udflugter 

Da vi har egen bus til rådighed, forestiller jeg mig, at vi kan tage en 

eftermiddagstur til Potsdam – spadsere i Sanssouci Park, se Neues Palais 

og Schloss Sanssoci og måske Schloss Charlottenburg på hjemvejen.  

Har man set for mange smukke bygninger og parker kunne det måske 

også være en ide at tage en tur til Gedänkstätte Sachsenhausen ved 

Oranienburg. Læg især mærke til skiltet ved indgangen til 

koncentrationslejren: ”Arbeit macht frei” (Arbejde vil gøre dig fri). 

Måske er der også interesse for at høre klassisk musik, en operatur eller 

et godt teaterstykke. Her er nogle forslag til steder at gå hen:  

Philharmonie – Staatsoper Unter den Linden – Theater am 

Schiffbauerdamm/Berliner Ensemble -  Neue Nationalgalerie eller måske 

nogle dyr – så er der Zoologischer Garten. Dette er blot en særdeles 

kortfattet appetitvækker! 

I skrivende stund er Benns i færd med at reservere dobbeltværelser til 30 

personer på Hotel Park Inn, den 24.april til den 27 april 2017. 

 

Så lad os høre fra alle interesserede! 

Kontakt: kontakt@icdklubben.dk 

 

Mange hilsner 

Morten Drejer 
Bestyrelsesmedlem 

 

  

mailto:kontakt@icdklubben.dk


Side 14 

Berlin - symbolik 
 

… Tysk humor 

Ved at holde øjnene åbne kan du som besøgende i Berlin ikke undgå at 
falde over utrolige mange spøjse og mærkelige ting i det offentlige rum. 

Berlinerne holder sig ikke tilbage for at udstyre alt og alle med særlige 
navne. Den specielle form for humor havde, selv i den lange tid, hvor byen 
var delt, kronede dage og den er som ikke mindre i dag. 

Særlig den berlinske arbejder forsøgte gennem humor at komme igennem 
de mange lidelser, som byen har været udsat for de sidste 100 år. 

Disse oplevelser og mange andre kan du få ved et besøg i Berlin. 

 
 

 

 

 

Verdensuret på Alexander Platz i 
datidens Østberlin. 
 

En vittighed i et land med forbud 
mod at rejse uden for de 
socialistiske lande i Østeuropa. 
 

Byerne på uret er næsten alle fra 
lande, der på det tidspunkt havde 
et socialistisk styre. 

 

 

 

 

 
  

Verdensuret, Alexander Platz 
Foto: Svenn Erik Kristensen 



Side 15 

Berlin - symbolik, fortsat 

… 
 

Statuen af Max og Engel. 
 

Den vender ryggen til ”Palace der 
Republik”, hvor den østtyske regering 
m.m. havde sæde. 
 

De står og ser på TV-tårnet. 
 

I øjeblikket skjult bag et stort hegn. 
 

Lige før Muren faldt, havde nogle 
skrevet på soklen: 

”Undskyld, vi kan ikke gøre for det!”  

 

 

 

 

 

Kanslerkontoret. 

 

Af berlinerne kaldt ”vaskemaskinen” 

 

 

 

 
  

Statuen af Max og Engel 
Foto: Svenn Erik Kristensen 

Kanslerkontoret i Berlin 
Foto: Svenn Erik Kristensen 



Side 16 

Berlin - symbolik, fortsat 

… 
 

Kulturcentrum – en gave fra USA. 

 

Folkevidet har døbt bygningen: 

 

”Den gravide Østers!” 
 

 
På denne græsplæne stod 
Kejserpaladset – så ”Palads der 
Republik” og nu er man ved at opføre en 
kopi af kejserpaladset. 
 
Dog som udstillingsbygning. 
”Humboldt-forum” 

 

 

 

Intet er helligt. ”Kaiser Wilhelm-Gedächtniskirche” 

-et symbol til minde om en hård tid for berlinerne. 
 

Et ny opført kirkerum kaldes ”pudderdåsen” og 
klokketårnet for ”læbestiften” 

 

 

 

Svenn Erik Kristensen 
Formand 

  

Kulturcentrum i Berlin 
Foto: Svenn Erik Kristensen 

”Humboldt-forum” 
Foto: Svenn Erik Kristensen 

”Kaiser Wilhelm - Gedächtniskirche” 
Foto: Svenn Erik Kristensen 



Side 17 

Lad andre ”nakke ......  

& æd”  
… selv en Lunde (søpapegøje) på Færøerne. 

Foranlediget af Nak & Æd-udsendelserne på TV med kokken Nikolai Kirk 

og jægeren Jørgen Skouboe, som p.t. vises på DR2, fik jeg lyst til at 

fortælle om en af mine /vores oplevelser på Færøerne. 

Elo og jeg havde været på Færøerne mange gange, fordi vores ene datter 

og svigersøn var flyttet derop 4 måneder efter fødslen af deres første barn 

(vores første barnebarn). Vores svigersøn er selv færing og ville tilbage til 

Torshavn, hvor han havde fået job. 

De følgende år var vi på Færøerne mindst en gang om året, dels for at 

besøge familien og dels for at opleve de smukke øer som turister. 

Gæstfriheden hos vores datters færøske familie er enorm og der har 

været arrangeret adskillige udflugter for os... udflugter som af og til måtte 

aflyses pga. det omskiftelige vejr.  Der var altid en bil til rådighed for os, 

når vi ville ud og opleve den færøske natur, men storm, regn og tåge var 

af og til årsag til aflysning af sejlture, flyvninger m.v. 

 

  ”Færøerne, en enestående natur” 
Foto: Elo Thomsen 



Side 18 

Lad andre ”nakke ......  

& æd”, fortsat …  
 

Efter 6 år med mange besøg deroppe var det endnu ikke lykkedes os at 

komme til Færøernes vestligste ø, Mygines. Vi håbede at det blev muligt 

denne gang, for vi havde taget et par venner med derop.... og det ville jo 

være dobbelt-skønt, hvis vi kunne besøge Mygines sammen med dem. 

 

 

 

Vi havde reserveret helikopterpladser fra Vagar lufthavn til Mygines og 

vejret var endelig med os.  

Vi har i årenes løb indtaget forskellige færøske måltider, herunder Lunder, 

som er en delikatesse på Færøerne og som altid har været tilberedt til os 

af vores datters svigermor. Vi og vore venner bliver på vanlig gæstfri vis 

inviteret til middag en aften hos vores datters svigerforældre og vores 

datter foreslår, at der bliver serveret Lunder, så også vores venner kan 

smage denne delikatesse.  

”Helikopterpladsen Mygines” 
Foto: Elo Thomsen 



Side 19 

Lad andre ”nakke ......  

& æd”, fortsat …  
 

Vi danskere har døbt retten ”Fugle med kage i rumpen”, fordi Lunderne 

fyldes med en slags sandkagedej inden de lægges i gryden. 

Sandkagedejen fjerner smagen af tran fra fuglene, som jo er havfugle og 

lever af fisk. Mange færinger synes at kageindmaden er det bedste ved 

denne ret. 

Når retten er færdig smager Lunderne nærmest som skovduer. Da der 

blev ”bestilt” Lunder på menuen, gik svigermoren straks i gang med at 

ringe rundt til familie og venner i håb om at fremskaffe frosne Lunder, idet 

det ikke var jagtsæson for Lunder på det tidspunkt. Ingen havde Lunder 

på lager. Hun foreslog derfor, at jeg spurgte mig frem hos folk på Mygines. 

 

 

 

  
”Lunder på Færøerne” 

Foto: Elo Thomsen 



Side 20 

Lad andre ”nakke ......  

& æd”, fortsat …  
 

Efter en usædvanlig flot tur med helikopter over Nordatlanten fra Vagar 

ankom vi til Mygines sidst på formiddagen. Vi gik lidt omkring i den lille 

bygd og i udkanten af bygden gik en mand bag ved et hus og gravede 

have. Jeg henvendte mig og spurgte om han eventuelt havde Lunder, som 

vi kunne købe. Han fortalte, at han egentlig bare var på Mygines, fordi han 

hjalp en mand med at grave, men han kendte en anden mand som måske 

kunne hjælpe med Lunder. Den anden mand var oppe i Fjeldene mod 

nord, så hvis vi kom retur senere på eftermiddagen, ville han i mellemtiden 

forsøge at kontakte ham. Okay! Efter en fantastisk smuk oplevelse helt 

yderst i de vestlige fjelde, hvor vi spiste vores medbragte madpakker 

medens vi havde hundredvis af Lunder flyvende omkring os – et 

betagende syn – begav vi os ned i bygden igen. 

 

 

  
”Lunder på Mygines” 

Foto: Elo Thomsen 



Side 21 

Lad andre ”nakke ......  

& æd”, fortsat …  
 

Vi var efterhånden blæst godt igennem og besluttede os derfor for, at 

besøge bygdens lille kaffehus, hvor vi kunne købe kaffe og pandekager. 

 

 

 

Her efter gik vi igen til udkanten af bygden. Manden gravede stadig. Han 

oplyste at han havde telefoneret til vennen og fået lov at sælge os nogle af 

vennens Lunder. Vennens hus lå et stykke derfra. Herefter gik jeg med 

ham 2-300 meter ned ad en anden vej i bygden og ind i kælderen i den 

anden og for os ukendte mands hus. 

  

”Lunder på Mygines” 
Foto: Elo Thomsen 



Side 22 

Lad andre ”nakke ......  

& æd”, fortsat …  
 

I kælderen stod en stor kummefryser, som den flinke mand åbnede. Den 

var stopfyldt til randen med rabarber, så jeg blev lidt betænkelig.... havde 

han mon misforstået vores ærinde? 

Men nej.... under et tykt lag rabarber dukkede fuglene op. Den flinke mand 

gispede lidt, da jeg på hans spørgsmål svarede, at vi gerne ville købe 20 

Lunder. 

Han var lidt i tvivl om hans ven kunne undvære så mange, men vi fik dem, 

betalte og alle var glade! 

 

 

  

Herefter kunne vi lige nå en lille frisk travetur inden helikopteren hentede 

os for returflyvning til Vagar. Derefter med skib til Vestmanna og 

bil/buvidere til Torshavn. 

  

”Helikoptertur retur til Vagar” 
Foto: Elo Thomsen 



Side 23 

Lad andre ”nakke ......  

& æd”, fortsat …  
 

Efter en helt fantastisk dag, nåede vi igen Torshavn ved 18-19 tiden, 

hvorefter vi afleverede råvarerne til næste dags aftensmåltid. Lunderne 

smagte fortrinligt med kartofler, kage og brun sovs til........ og en nok så 

væsentlig ting for bevarelse af appetitten var, at andre havde ”nakket” 

dem, hvilket gjorde det lettere at ”æde” dem! 

Det havde sikkert ikke været den samme kulinariske oplevelse, hvis vi 

selv havde taget livet af de små søde søpapegøjer (lunder). I dag er 

Lunderne fredede, da bestanden er dalet drastisk de senere år, bl.a. pga. 

færre småfisk(sardiner), som Lunderne lever af. 

Denne lille historie er blot et lille udpluk af vores oplevelser på de 

nordatlantiske øer. 

Jeg/vi kan varmt anbefale at rejse til Færøerne. 

Prøv det….Det giver oplevelser for livet. 

 

God sommer 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bente Damgaard Thomsen 
Medlem af bestyrelse 

  

”Helikoptertur retur til Vagar” 
Foto: Elo Thomsen 
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… I Nyborg 

Én gang årligt afholdes Repræsentantskabsmøde i Hjerteforeningen. I år 

fandt mødet sted på Nyborg Strand Hotel lørdag d. 28. maj. 

Hovedbestyrelsen startede kl. 10.30 med møder, men os fra 

lokalforeningerne og klubberne fik lov til at sove lidt længere. Vi mødte ind 

til en fælles frokost kl.12.00, hvor man havde tid til at hilse på 

"hjertebekendte" eller til at gå en tur i det skønne område efter maden. 

 

Kl. 13 startede den officielle dag med 

velkomst af Hjerteforeningens formand, 

Anne Kaltoft, der præsenterede Christian 

Gerdes, der skulle stå for det lægefaglige 

oplæg inden selve 

repræsentantskabsmødet. 

 

 

Christian Gerdes er overlæge ved Aarhus Universitetshospital og ekspert i 

elektrofysiologi samt formand for Dansk Kardiologisk Selskab. 

Overskriften for foredraget lød: Lidt om moderne pacemakerbehandling.  

Her fik vi et lynkursus i hjertets anatomi og dets ledningssystem, så vi 

bedre kunne følge de begreber og termer, han efterfølgende brugte. 

Christian Gerdes guidede os igennem de ældre modeller af pacemakere, 

der i 1960'erne og 70'erne var på størrelse med en madkasse og derfor 

blev placeret i maven, og frem til den nyeste teknologi, som er en 

ledningsfri/trådløs minipacemaker, der er på størrelse med en 10-krone. 

  

”Velkommen til repræsentantskabsmødet” 
Kilde og foto: Hjerte-og Lungetransplantationsklubben 
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… Mini pacemakeren 

Mini pacemakeren placeres via et kateder i lysken (et meget stort kateder, 

blev min sidemakker og jeg enige om - det var på størrelse med en 

lillefinger) og har 4 modhager, der efter placering i hjertevæggen sørger 

for, at den bliver siddende, når ”sliden” trækkes ud. Den har dog sine 

begrænsninger endnu, da den kun kan bruges til folk, der har brug for 

pace i et enkelt kammer, og pt. er uden ICD eller CRT (Cardiac 

Resynchronization Therapy) funktion, som de nuværende har. Og så er 

den langt dyrere end de eksisterende løsninger.  

 

… En stor fremtid 

Christian Gerdes spår dog den nye minipacemaker en stor fremtid, da den 

er langt bedre at benytte pga. det mindre indgreb, færre bakterier, og nul 

problemer med ledninger.  Se klippet, hvor den blev præsenteret i 

nyhederne her: 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/nu-i-danmark-verdens-mindste-

pacemaker 

 

… Udskiftning af batteri 

Et medlem fra salen ville gerne vide, hvordan de fik den ud, når/hvis 

batteriet gik dødt eller andet skulle udskiftes? Christian Gerdes fortalte, at 

i princippet tog man den ud ved at sende en "slider" ind, som skubber 

modhagerne ud, og så trækkes pacemakeren ud igennem lysken igen. 

Men han måtte indrømme, at de på nuværende tidspunkt ikke vidste, om 

det var muligt pga. arvæv og lignende, men at man var i gang med forsøg 

på grise. 

  

https://www.dr.dk/nyheder/indland/nu-i-danmark-verdens-mindste-pacemaker
https://www.dr.dk/nyheder/indland/nu-i-danmark-verdens-mindste-pacemaker
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… Underholdende foredrag 

Generelt et meget sympatisk og underholdende foredrag, hvor citater som 

”at sætte en ICD ind, er som at stoppe en sveske ind i en and - smut” og 

”pacemakerne er så dygtige nu om dage, at de kan alt, hvad vi ønsker, og 

til en pris på linje med min IPhone mod omkring 30.000 kr. før i tiden – og 

jeg gad da godt se, hvad min telefon kunne, hvis den kostede 30.000 kr.” 

fik smilene frem. 

Efter foredraget var der kaffepause, hvor man igen kunne strække benene 

og få fyldt (og ikke mindst tømt) depoterne. 

  

”Overlæge Christian Gerdes under foredraget ved årets Repræsentantskabsmødet” 
Foto: www.hjertelunge.dk 



Side 27 

Repræsentantskabsmøde 

2016, fortsat … 
 

… Repræsentantskabsmødet 

Kl. 14.15 startede det regulære repræsentantskabsmøde. Advokat John 

Korsø Jensen blev valgt som dagens dirigent, og guidede os igennem 

dagens regler og procedurer, inden han gav ordet til formand Anne Kaltoft. 

Formandens beretningen blev som noget nyt optaget på film og vil kunne 

ses på Hjerteforeningens hjemmeside.  

 

… Medlemsregistersystem 

Nogle af overskrifterne var: Nyt medlemsregistersystem, der skal sikre, at 

foreningen kender sine medlemmer bedre, og bedre kan måle på, hvad 

der får folk til at blive eller forlade foreningen. Nyt projekt for unge med en 

hjertesyg søskende - Tale og frirum. Danheart - forskningsprojekt til gavn 

for hjertesvigtspatienter, hvor der forskes i at mildne folks gener og 

forlænge deres levetid med sygdommen. Der blev vist film fra 

Hjerteforeningens legatuddeling, hvor HKH kronprinsesse Mary mødte 

unge hjertesyge (filmen blev også vist under Hjertegalla på TV2 Charlie). 

 

… Forskningsområdet 

Udvidelse af forskningsområder med register-forskning, hvor man vil 

indsamle unikke data om danskernes sundhed. Et phd-projekt, der 

undersøger ”de skadelige reaktioner ved forskellige typer medicin, der 

indtages samtidig” (pt. bliver 100.000 patienter årligt indlagt og op til 5000 

dør pga. interaktion af forskellig medicin).  

Systemet, de udvikler, skal med tiden opsamle data, der måske kan gøre, 

at man kan forudse medicinske problemer, inden de opstår. Screening for 

angst; Hjerteforeningen indgår i et partnerskab om et projekt, hvor man 

undersøger, hvorvidt patienter udviser symptomer på angst eller 

depression, så det kan tages i opløbet.   
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… Landsindsamlingen 

Landsindsamlingen blev en succes på mange punkter. Det indsamlede 

beløb og antallet af indsamlere oversteg enhver forventning, men der er 

stadig plads til forbedring næste år, hvilket enkelte i salen kunne give 

Anne Kaltoft ret i. 

 

… Fremtidens Hjerteforening 

De to sidste sager, der var med i beretningen, går lidt hånd i hånd under 

titlen: Fremtidens Hjerteforening. Man ønsker, at Hjerteforeningen skal 

være en forening, der fortsat vil udvikle sig positivt både mht. medlemstal 

og indtægter. Hjerteforeningen vil på den politiske scene fortsat kæmpe 

for at udligne de regionale forskelle, der er i behandlingen af akut opstået 

hjertesygdom. Alle skal have mulighed for samme behandling, uanset 

hvilken landsdel man bor i. 

 

… Kommentarer fra salen 

Herefter var der plads til kommentarer fra salen, og der var en del. 

Medlemmerne havde stor ros til formanden, og så var der delte meninger 

om de fornuftige i, at Hjerteforeningen havde nedlagt fire ud af syv 

rådgivningscentre, og erstattet det med det nye beredskab og den nye 

mulighed for online rådgivning, hvor brugerne i stedet har mulighed for at 

få hjælp uden for de normale åbningstider. Som de tidligere år var der 

også en massiv kritik af de ”phonere”, der sidder og ringer rundt for 

Hjerteforeningen. Anne Kaltoft beklagede og bad de frivillige, der hørte om 

folk, der var blevet behandlet mindre heldigt af ”phonere”, om at melde 

episoden, så der kunne blive taget hånd om det. Et enkelt medlem bad 

Hjerteforeningen tage højde for den gennemsnitlige alder hos 

medlemmerne, når de udsender materiale, da mange af brugerne havde 

svært ved at læse skriften i materialerne. 
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Beretningen og regnskabet blev godkendt, og det samme gjaldt for 

forslaget om ændring af hovedvedtægterne, som blandt andet indebærer, 

at lokalkomitéerne ændrer titler. Hvor de før hed Lokalkomité "Bynavn", vil 

de fremover gå under navnet Hjerteforeningen "Bynavn". 

De indstillede kandidater til hovedbestyrelsen blev valgt, da ingen andre 

havde meldt sig som modkandidater. 

 

Trine Larsen 
Hjerte-og Lungetransplantationsklubben 

ICD-klubben var repræsenteret med Morten Drejer og Jan Gottschalk.  

Artiklen er gengivet med tilladelse fra Hjerte-og Lungetransplantationsklubben. 

  

”Formand Anne Kaltoft” 
Foto: www.hjertelunge.dk 
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… Tidligere ”Rådgivende Patient” 

Formålet med Patientstøtter er, at give støtte fra patient til patient omkring 

livet med en hjerte-kar-sygdom samt synliggøre Hjerteforeningens tilbud i 

Hjerteforeningens Rådgivninger og lokalafdelinger. 

 

… Hospitaler 

Hjerteforeningen har på nuværende tidspunkt, Patientstøtter på følgende 

4 hospitaler rundt om i landet: 

 Bispebjerg Hospital 
 Herlev hospital 
 Odense Universitetshospital 
 Viborg/Skive sygehus 

Hver uge tilbyder Patientstøtter en fortrolig samtale med indlagte patienter 

og deres pårørende på hospitalerne. 

 

… Kontakt 

Ønsker du/I en fortrolig samtale med en Patientstøtter efter hjemsendelse 

fra hospitalet, enten som patient eller som pårørende, så kontakt 

Hjerteforeningen, der vil sørge for kontakten mellem dig og en 

Patientstøtter. 

 

… Hjerteforeningen 

 Telefon: 70 25 00 00 

Flemming Krogh 
Kasserer, ICD-klubben 

Patientstøtter, Bispebjerg Hospital 
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Seminar 2016 

Fra lørdag, den 13. august 

til søndag den 14. august 

2016 på hotel Comwell i 

Sønderborg 

   

Rytmeboxen 

Torsdag, den 15. 

september 2016 kl. 23:59 

udkommer Rytmeboxen 

nr. 112 på ICD-klubbens 

hjemmeside   

13 
 

15 

AUG  SEP 

   

  

Rytmeboxen 

Torsdag, den 15. 

december 2016 kl. 23:59 

udkommer Rytmeboxen nr. 

113 på ICD-klubbens 

hjemmeside 

   

Rytmeboxen 

Onsdag, den 15. marts 

2017 kl. 23:59 udkommer 

Rytmeboxen nr. 114 på 

ICD-klubbens 

hjemmeside   

15 
 

15 

DEC  MAR 

   

 

 

Se ICD-klubbens hjemmeside for yderligere information: 

www.icdklubben.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icdklubben.dk/
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Formand: 
Svenn Erik Kristensen 
Fasanvej 12 
4683 Rønnede 
E-mail: 
svennerik@icdklubben.dk 
Tlf.: 5671 1058 
Mobil: 2298 6342 

 

 

 
Bestyrelsesmedlem: 
Søren Rasmussen 
Rude Skovvej 13 
Rude Strand 
8300 Odder 
E-mail: 
soeren@icdklubben.dk 
Mobil: 3026 9286 

 

 

 
Næstformand: 
Ulla Hansen 
Blomsterparken 13 
Stevnstrup 
8870 Langå 
E-mail: 
ulla@icdklubben.dk 
Tlf.: 8641 0535 

 

 

 
Bestyrelsesmedlem: 
Jan Gottschalk 
Marievej 53 
4300 Holbæk 
E-mail: 
jan@icdklubben.dk 
Tlf.: 5943 6778 
Mobil: 4078 6978 

 

 

 
Kasserer 
Flemming Krogh 
Amagerfælledvej 147, 1-5 
2300 København S 
E-mail:  
flemming@icdklubben.dk 
Mobil: 3160 2815 
 

 

 

 
Suppleant: 
Judy Johansen 
Violvej 273 
7800 Skive 
E-mail: 
judy@icdklubben.dk 
Mobil: 4088 6270 

 

 

 
Sekretær: 
Annelise Hattesen 
Sct. Nicolai Gade 19, 1.03 
6200 Aabenraa 
E-mail: 
annelise@icdklubben.dk 
Tlf.: 3514 2646 
Mobil: 4085 2646 

 

 

 
Suppleant: 
Bente Damgaard Thomsen 
Møllehaven 3 
4180 Sorø 
E-mail: 
bente@icdklubben.dk 
Tlf.: 5783 4817 

 

 

 
Bestyrelsesmedlem: 
Morten Drejer 
Fasanvej 6 C 
8500 Grenaa 
E-mail: 
morten@icdklubben.dk 
Tlf.: 8681 0185 
 

 

 

 
Webmaster og 
Suppleant: 
Sanne Krogh 
Amagerfælledvej 147,1-5 
2300 København S 
E-mail:  
sanne@icdklubben.dk 
 
 

 

 

 
Vognmagergade 7, 3. sal 
1120 København K 
Tlf.: 70 25 00 00 
www.hjerteforeningen.dk 
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