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Redaktionelt Fra bestyrelsen 

2011 blev året, hvor vor forening 
officielt skiftede navn fra Defibril-
lator-klubben til det mere mund-
rette ICD- Klubben. 
 
Den endelige vedtagelse skete 
på Hjerteforeningens repræsen-
tantskabsmøde på ”Nyborg 
Strand ” d. 14. maj 2011. 
 
Der er foregået et arbejde forud 
for dette, og der forestår stadig 
nogle praktiske forhold, der skal 
bringes på plads. Både vore bro-
churer, brevpapir og kuverter 
skal behandles og genoptrykkes, 
men vi er i gang. 
 
Vort sommermøde i august blev 
i år afholdt på hotel Comwell i 
Kolding. 
 
Det er et dejligt sted og med go-
de pladsforhold. Desuden har 
Kolding mange muligheder for 
udflugter og museumsbesøg. 
 
Derfor var det lidt skuffende, at 
vi fik så få tilmeldinger, set i for-
hold til foregående års deltager-
antal. 
 
Det medfører, at vi fremover må 
sikre os i god tid, med bestillin-
ger og reservationer, de steder, 
hvor arrangementerne bliver af-
holdt. 
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Næste sommerseminar: 
 
Bestyrelsen har valgt Hotel Com-
well i Rebild, til stedet for vort 
næste sommerseminar 2012. 
 
Det bliver som vanligt i midten af 
august. 
 
Rebild er jo stedet med mange 
minder og interessante besøgs-
steder. Der er Danmarkshistorie i 
området. Og der vil blive planlagt 
udflugter som alle kan deltage i.  
Udflugter vil ske med bustrans-
porter eller anden passende 
transportmiddel. 
 
Udflugter : 
 
Bestyrelsen har også ofte fået 
ønsker om korte udflugter og ar-
rangementer, hvor vi kan træffes 
og få en fælles oplevelse.   
Det har som regel været velbe-
søgte udflugter, men de seneste 
erfaringer med manglende frem-
møde bekymrer os lidt. 
   
Vi vil derfor samtidig lægge op til 
vore medlemmer, at vi får for-
slag, ønsker og bemærkninger til 
fremtidige udflugter. 
 
Skriv gerne læserbreve til 
”Rytmeboxen”, vi vil gerne have 
læsernes meninger. 

 
Læserbreve om spændende 
personlige rejser og oplevelser, 
vil også bidrage til at vi, der er 
forsynet med en ICD kan se, at 
der både er muligheder og få 
begrænsninger, i vort aktivitets-
niveau.   
 
Nye kommunikationsformer/
muligheder: 
 
Vi skal nu til at vænne os til nye 
kommunikationsformer, eller 
muligheder for ”samvær”. 
 
Meget af dette foregår nu tråd-
løst og uden direkte personlig 
kontakt. 
 
Face-book, twitter med mere, 
bliver vore kontaktmuligheder. 
Det indebærer jo at vi mister det 
personlige samvær. 
 
Men det indebærer også at den 
enkelte kan få hurtig kontakt 
med andre om særlige spørgs-
mål, man ønsker belyst. 
Fagre nye verden er kommet et 
skridt nærmere og vi undgår det 
ikke. 
 
Lad os have dette i tankerne, 
men lad os også fortsat arbejde 
med det personlige samvær, 
vi har skabt igennem mange års 
opbakning i foreningen. 
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Derfor håber vi i bestyrelsen på, 
at der vil være opbakning om 
både vort sommerseminar og 
ikke mindst med fremmøde ved 
spændende udflugter. 
 
Giv også herunder vort med-
lemsblad noget at viderebringe, 
kom frem med meninger, kom 
frem med oplevelser I har haft, 
store såvel som små, gerne epi-
soder hvor vor ICD er med, men 
alt sammen noget vi kan have 
glæde af. 
   
Thorbjørn 

Rart at være sammen ….. 
Seminar 2011 i Kolding 
 

I dagen 13. – 14. august var ca. 
100 af klubbens medlemmer 
samlet til det årlige seminar.   
 
Det er en af årets store begi-
venheder for mange af os. Her 
er der mulighed for at mødes og 
udveksle synspunkter og me-
ninger om det, der er fælles for 
os. Således også denne gang.  
 
De mange små pauser blev vir-
kelig brugt til at tale med mange 
forskellige. Snakken gik rask og 
livligt overalt. Igen i år deltog en 
del nye medlemmer og alle gjor-
de deres for, at de kunne føle 

sig velkomne. Jo, klubbens for-
mål kommer virkelig til sin ret på 
det årlige seminar. 
 

Overlæge Ole Nyvad, Kolding 
Sygehus holdt efter frokost et 
spændende foredrag, hvor han 
bl.a. på en populær måde kom 
ind på, hvordan et hjerte virker 
og på nogle af de problemer, der 
kunne opstå og ikke mindst, 
hvordan de kunne afhjælpes – 
selvfølgelig først og fremmest 
ved vor lille vidundermaskine – 
ICD-en.  
 
Foredragsholderens sprudlende 
humør og gode fortælleevne 
gjorde, at latteren ofte fik frit løb. 
Mange gode spørgsmål fra salen 
gjorde, at foredraget udviklede 
sig undervejs. 
 

Foredraget blev afbrudt af en 
kaffepause, hvor det traditionelle 
amerikanske lotteri blev solgt. 
Som sædvanlig blev det revet 
væk. 
 

For, at vi ikke skulle sidde ned 
hele dagen, var der derefter ind-
lagt en tur på en del af den loka-
le hjertesti .  En stor del af delta-
gerne trodsede truende skyer og 
tog en rask beslutning for en in-
teressant gåtur under Sonjas le-
delse. 
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Nekrolog 
 
Onsdag d.24.august 2011 mod-
tog vi den triste besked at  
Gert Bandholtz var afgået ved 
døden. 
 
Med Gert har vi mistet et effektivt 
og iderigt bestyrelsesmedlem. 
Gerts første store opgave, i vor 
forening, var at planlægge og 
styre vort årlige sommermøde, 
der blev afholdt i Kolding. 
 
Herudover havde Gert påtaget 
sig opgaven med at koordinere 
vore brochurer og øvrige papirer, 
i forbindelse med foreningens 
navneskifte til ICD-Klubben.  
 
Gert blev bisat fra Sdr. Kirke-
gaard i Kolding d. 1. september 
2011. 
 
ÆRET VÆRE HANS MINDE. 
 
Bestyrelsen 

Om aftenen var det så tid til den 
traditionelle festmiddag. God 
mad, musik og taler gav os alle 
en god oplevelse. Det er virke-
lig en kunst at afvikle en sådan 
aften. Hvordan finder vi balan-
cen mellem lidt underholdning, 
noget musik og mange deltage-
res ønske om at tale sammen 
med dem, de sidder sammen 
med. Skal vi fortsat have leven-
de musik? 
 

Efter en god nats søvn og den 
sædvanlige morgenmad gik tu-
ren til Koldinghus. Afstanden 
var ikke større end langt de fle-
ste valgte at gå derned.  
 
For mange var dette besøg en 
meget stor oplevelse. Som altid 
bliver man betaget af de løsnin-
ger, som de dygtige arkitekter 
har fundet på for at gøre den 
gamle ruin til en velfungerende 
udstillingsbygning.  
 
Samspillet mellem den gamle 
eksisterende del af slottet og 
den moderne inddækning af 
ruinen er spændende og stadig 
fascinerende.  
 
Selv om jeg har været der man-
ge gange, tager jeg mig stadig-
væk tid til at gå rundt og beun-
dre de arkitektoniske og tekni-
ske løsninger. At der så ofte 

samtidig er en spændende ud-
stille forringer jo ikke besøget. 
 

Jeg vil gerne slutte med at brin-
ge en stor tak til såvel de med-
lemmer af bestyrelsen, der hav-
de tage slæbet denne gang 
samt til vore venlige sponsorer 
til det amerikanske lotteri. 
/sek 
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ICD oplevelser. 
 
Den første gang jeg fik stød, var 
en voldsom oplevelse. Jeg bur-
de have kontaktet ambulatoriet 
snarest efter, men der var ikke 
så lang tid til den løbende kon-
trol, så jeg lod tiden gå. 
 
Der blev stor opstandelse over, 
at jeg ikke var kommet med det 
samme. Det var ligesom, de ikke 
rigtig vidste, hvad de skulle stille 
op med mig. Efter at de havde 
konfereret sammen, fandt man 
på at telefonere til Holland – an-
tagelig der, hvor min ICD er 
fremstillet, men fik nok ikke no-
get ud af den samtale.  
 
Den overlæge som i sin tid hav-
de implanteret livredderen blev 
tilkaldt, og på et tidspunkt stod 
der fire ”hvidkitler” med ryggen til 
mig og studerede apparaturet, 
som var sat på mig – så jeg be-
mærkede, at jeg altså også var 
til stede. 
 
Den konsultation endte med, at 
jeg bare kunne rejse hjem. Jeg 
måtte ikke køre bil i et halvt år, 
men nu var der jo gået noget af 
tiden, så aftalen blev, at jeg igen 
kunne sidde bag rattet, når de 
begyndte at sende julekalender i 
tv. og radio. 
 

Et nyt stød. 
 
Der går nu flere år, hvor jeg har 
levet i tryghed med min lille liv-
redder, da den pludselig og helt 
uventet satte ind med et vold-
somt stød d. 17/4 sidste år.      
 
Belært af den tidligere hændel-
se, satte jeg mig i forbindelse 
med ambulatoriet og kunne 
komme derind nogle dage sene-
re. Der var vist noget med, at 
man skulle lade bilen stå i et 
halvt år – så jeg tog min cykel til 
nærmeste station. Blev vel mod-
taget på ambulatoriet, hvor un-
dersøgelsen viste, at alting så 
godt ud.  
 
Jeg fik dog følgende spørgsmål: 
” Da du nu er her, vil vi spørge 
dig, om du vil deltage i et medi-
cinsk forsøg med et nyt middel 
til forbedring af hjertepatienters 
tilstand?  Det er et forsøg, der 
strækker sig over et år, og du 
skal komme her ind ret tit i be-
gyndelsen og senere med et 
længere interval.  
 
Du skal indtage tre kapsler dag-
ligt!” Jeg indvilligede i at sætte 
min person til rådighed i en god 
sag. Jeg har let ved at indtage 
medicin, og tiden der går med 
det, har jeg også. Rejsen frem 
og tilbage vil medicinfirmaet be-
tale.                           
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Forsøgets forløb. 
 
I skrivende stund er forsøget af-
sluttet, og jeg har mødt stor ven-
lighed ved kontrolbesøgene på 
hospitalet.  
 
Efter en længere pause uden 
kontrolbesøg, blev jeg anmodet 
om at få taget en blodprøve hos 
egen læge og nogle dage sene-
re igen på hospitalet for at kon-
trollere kreatenin indholdet i blo-
det. _  
 
Hvad var nu det for noget? Det 
ord havde jeg aldrig hørt før! Jeg 
søgte på google og fik at vide, 
at det var noget med nyrerne.  
Jeg blev lidt urolig for episoden 
og meddelte med det samme, at 
jeg under ingen omstændighe-
der var indstillet på at ”gå i dialy-
se”.  
 
Ved den lejlighed talte jeg med 
den ansvarlige læge, og han 
havde ingen kommentar til krea-
tenintallet, men jeg måtte gerne 
holde op med at indtage cavidilol 
og spiron.   
 
Det var den eneste gang, jeg har 
været i kontakt med den an-
svarshavende læge, og tiden for-
løb uden, at jeg fik oplyst noget 
om, hvad de i grunden fik oplyst 
af de prøver de tog, hver gang 
jeg mødte op til kontrol.                                                    

Tiden gik så på normal vis til 
fastelavn - et år efter opstarten 
af forsøget.  
 
Så skete der det, at jeg fik for-
skellige problemer og søgte 
egen læge. Det var ligesom min 
egen læge ikke rigtig vidste, 
hvad han skulle gøre. Jeg var jo 
deltager i et medicinsk forsøg, 
og det skulle han nødig gribe 
ind i.  
 
På det tidspunkt overvejede jeg, 
om jeg kunne trække mig ud af 
forsøget, men der var kun én 
måned til, at det var slut.    
                                                                         
Mit problem var, at en virus hav-
de sat sig på mavesystemet, og 
derefter på bronkierne og til 
sidst gik det ud over balancen. 
 
Nu en måned efter at forsøget 
er afsluttet, og mit gode helbred 
er vendt tilbage, så har jeg det 
rigtig godt. 
     

P H A 
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Chokolade 
godt for hjer-
tet og hjernen 
 
Af Mette Stougaard 
 
Højt chokoladeforbrug ned-
sætter risiko for at få blod-
propper i hjertet og hjernen 
 
Så er det godt nyt til chokolade-
elskere, for chokolade er nok 
ikke så usundt, som vi går 
rundt og tror.  
 
Chokolade indeholder nemlig 
en række anti-oxiderende stof-
fer og har såkaldte anti-
inflammatoriske egenskaber, 
som sænker blodtrykket og for-
bedrer insulinfølsomheden i 
cellerne.  
 
Det kan i sidste ende være 
med til at forhindre, at vi får 
hjertekarsygdom og slagtilfæl-
de. Det fortalte britiske forskere 
fra University of Cambridge på 
den europæiske hjertekongres i 
Paris, som løb af stablen fra 
den 27.-31. august. 
  
 
 

Forskerne har samlet syv studi-
er, der har undersøgt sammen-
hængen mellem chokoladefor-
brug og hjertekarsygdom. I fem 
af studierne fandt forskerne en 
positiv effekt på et højt forbrug af 
chokolade og hjertekarsygdom.  
 
De fandt ud af, at personer der 
spiste mest chokolade har en 37 
% lavere risiko for at få hjerte-
karsygdomme og en 29 % lavere 
risiko for at få slagtilfælde sam-
menlignet med personer, som 
spiste den mindste mængde af 
chokolade.  
 
Personerne spiste både mørk og 
lys chokolade samt chokolade-
kiks og chokoladebarer. Forbru-
get af chokolade var opgjort for-
skelligt i undersøgelserne.  
 



9 

På den baggrund kan forskerne 
ikke sige, at man fx skal spise 
et bestemt antal gram chokola-
de om dagen. 
 
Forskerne fandt heller ingen 
sammenhæng mellem et højt 
forbrug af chokolade og risiko-
en for at få hjertesvigt. 
 
Charlotte Kira Kimby, sund-
hedschef i Hjerteforeningen, 
glæder sig over forskernes po-
sitive fund om chokolade, men 
maner dog til besindighed.  
 
- Vi kan ikke bare spise løs af 
chokolade, da det indeholder 
meget sukker og fedt, som kan 
føre til overvægt og i sidste en-
de hjertekarsygdom. Derudover 
ved vi heller ikke, om chokolade
-spisere lever forholdsvis sundt 
sammenlignet med de, som har 
usunde vaner.  
 
Chokolade-spisere er måske 
socialt mere velstillet og har an-
dre livstilsvaner, hvor de fx ikke 
ryger, end andre ikke-chokola-
de elskere, siger Charlotte Kira 
Kimby.  
 

Hjerteforeningen anbefaler, at 
du nyder chokolade med måde 
og husker at dyrke motion. Og 
der skal godt med motion til at 
forbrænde 100 g mørk chokola-
de på trods af det sunde islæt. 
For at brænde kalorierne af skal 
du: 
 

 Løbe 50 minutter med 10 
km i timen eller 

 Gå to timer og 15 minutter 
med 4 km i timen eller 

 Cykle 56 minutter med 18 
km i timen 
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Fra seminar 2011 i Kolding 
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H j e r t e s y g e 
kvinder lades i 
stikken 
 
Af Caroline Broge 
 
50.000 kvinder indlægges om 
året med en hjertekarsygdom. 
Men behandling for en hjerte-
karsygdom er ikke en garanti 
for at føle sig rask.  
 
Ny undersøgelse fra Hjertefor-
eningen viser, at mere end 
hver tredje kvinde, der har 
haft en hjertesygdom, ikke fø-
ler sig helt rask efter endt be-
handling 
 
Mere end hver tredje svarer i en 
ny rundspørge blandt 119 hjer-
tesyge kvinder, at de ikke føler 
sig raske. Og hele 14 procent 
betragter sig stadig som syge.  
 
Samtidig ved kun halvdelen af 
de hjertesyge kvinder, hvilken 
efterbehandling, fx genoptræ-
ning, omlægning af livsstil og 
psykosocial støtte, de skal gen-
nemgå efter endt behandling, og 
næsten en ud af fem følger sig 
utrygge, når de skal hjem fra sy-
gehuset.  
 

De tilsvarende tal for mænd, vi-
ser, at kun en ud af 10 mænd (ni 
procent) føler sig utrygge, lige-
som mænd også er bedre infor-
meret om deres rehabilitering.  
 
Her svarer seks ud af 10 mænd i 
undersøgelsen, at de ved, hvor 
og hvornår de skulle påbegynde 
deres rehabilitering. 
 
- Det er uacceptabelt, at så man-
ge kvinder ikke føler sig raske, 
efter at de har afsluttet behand-
lingen.  
 
Og det ryster mig, at mere end 
halvdelen savner grundlæggen-
de information om deres rehabi-
literingsforløb, ligesom det er 
rystende, at så mange kvinder 
føler sig decideret utrygge på 
grund af manglende information, 
når de skal hjem fra sygehuset, 
mener Inge Vestbo, adm. direk-
tør i Hjerteforeningen, og under-
streger, at konkret information 
fra sygehusets side om rehabili-
tering øger trygheden hos hjerte-
patienterne. 
 
Hun tilføjer, at efterbehandling er 
afgørende for hjertepatienterne, 
så de kan komme videre med 
deres liv efter hjertesygdommen, 
opnå en ordentlig livskvalitet og 
ikke mindst undgå nye følgesyg-
domme eller nye blodpropper i 
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hjertet og dermed genindlæggel-
ser.  
Under halvdelen får tilbud om 
rehabilitering 
 
Efterbehandling, eller rehabilite-
ring, efter indlæggelse kan hjæl-
pe patienter tilbage efter hjerte-
sygdom både fysisk og psykisk.  
 
Alligevel er det kun 42 procent af 
kvinderne, der får tilbud om re-
habilitering efter hjertesygdom.  
 
Til sammenligning får 55 procent 
af hjertesyge mænd tilbudt reha-
bilitering. Samlet set, får kun 
hver fjerde hjertesyge patient 
tilbud om fuld rehabilitering.  
 
Det viser Hjerteforeningens un-
dersøgelse om hjertepatienters 
brug og oplevelse af rehabilite-
ring fra 2010. 
 
Hver fjerde får depression 
 
De psykiske konsekvenser af 
manglende rehabilitering er al-
vorlige. Studier har vist, at hver 
fjerde hjertepatient udvikler en 
behandlingskrævende depressi-
on, hvilket betyder, at de har 
sværere ved at komme sig over 
deres hjertesygdom.  
 
Samtidig øger depression risiko-
en for at få en hjertekarsygdom 

med 1,6 procent, og risikoen for 
at dø af hjertekarsygdom er dob-
belt så stor, når man i forvejen 
har en depression. 
- Der mangler en klar beskrivel-
se af psykisk rehabilitering i 
sundhedsloven, og det er politi-
kerne nødt til at få rettet op på.  
 
Ellers taber vi alt for mange 
mennesker på gulvet, som kun-
ne komme tilbage og leve et 
godt og velfungerende liv efter 
deres hjertesygdom, understre-
ger Inge Vestbo. 
 
Læs mere om kvinders hjerter i 
Hjerteforeningens kampagne 
  
"Elsk hjertet",  
 
www.elskhjertet.dk  
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Aktiv leddgikt øker ri-
sikoen for hjerte- og 
karsykdom 
 
Pasienter med aktiv leddgikt 
har økt risiko for hjerte-og kar-
sygdom. Nå viser det seg at 
målrettet behandling av led-
dgikten kan redusere stivheden 
i blodårene og forebugge slike 
hendelser. 
 
Dette kom frem i doktor-
gradsarbeidet til leger og for-
sker Sella Aarrestad Provan, 
som den.19. august forsvarer 
sine funn under en disputas på 
Diakonhjemmet Sykehus i Os-
lo. 
 
Forbygges ved redusert syk-
domsaktivitet. 
 
I avhandlingen går det blant 
annet frem at risiko for hjerte- 
og karsykdom , imkluderet død, 
er assosiert med aktivitet o led-
dbetennelsen.  
 
Mået er derfor a´ få pasienten i 
såkalt remisjon, altså at led-
dgikten er i en rolig fase. Re-
misjon kan opnås for eksempel 
ved a bruke syntetiske eller bi-
ologiske sykdomsmodifiseren-
de legemidler. 
 

Provans resultater viser at det 
hjelper å reducere sykdomdakti-
viteten ved leddgikt. 
 
Vi fant at pasienter som i re-
misjon hadde en risiko for hjerte- 
karhendelser på linie med kon-
trollerne uten revmatisk sykdom.  
 
Dette er nytt og det vigtigste fun-
net vårt, sier Provan til Dagens 
medisin. 
 
I andre studier er der vist at bruk 
av THF-hemmere reducere risi-
koen for hjerte-karsykdomme.  
 
For at kartlegge risiko for hjerte- 
og karsykdom benyttet forskerne 
flere markører for tidlig hjer-
tesykdom.  
 
En slik markør er åreveggsstiv-
het som måles ved hjelp av en 
ikke-invasiv probe over  puls-
årer , en anden er N-terminalpro 
brain natriurtte peptide som  kan 
måles i blodet. 
 
Fant høye betennelsesmårkører 
Avhandlingen viser videre sam-
menheng emllom betennelses-
mører i blodet tidlig i leddgikt-
sykdommen  og økt risiko for 
hjerte-karsykdom efter 10 år.  
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Mennesker med aktiv leddgikt 
har dessuten større risiko for 
hjerte-karsykdom sammenlignet 
med mennesker med leddgikt i 
rolig face og mennesker uten 
leddgikt. 
 
OGSÅ ØKT DØDSRISIKO 
 
I prosjektet undersøkte forskerne 
også faktorer son kan indikere 
økt risiko for død hos patienter 
med leddgikt. Det viste seg at 
patienter med dårlig funksjonsev-
ne har økt risiko for død over en 
tiårs periode. 
 
Kilde. Dagens medisin. Sept 
2011-09 
JD/201 
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Sportstasker + dug fra Intersport 
Direct 
 
Gaver fra FL-Schmith A/S 
  
Gavekort på 500 kr. fra Garant 
Tæpper. 
 
Gavekasser fra Abena,  
Aabenraa 
 
Gl. Dansk fra MINOL 
 
Rødvin fra BIOTRONIK 
 
Gaver fra MEDTRONIK 
 
Gaver fra SCT.JUDE 
 
Gaver fra HJERTEVAGT 
 
Kogebøger fra Hjerteforeningen 
 
Smykker fra Jenny 
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Betragtning  om  livets  prismer ! 

 

Er  din  situation  " kronikken " 

af  sygdom  vel  af  mærke 

gå  derfor  ej  i  " panikken " 

men  gør  dine  tanker  stærke 

saml  blomster  til  små  buketter 

når  du  med  dem  koketter 

og  husker  livets  facetter 

af  gode  timer  og  minder 

gi'r  det  glød  i  dine  kinder 

så  smerterne  vips  forsvinder 

med  dem  mismod  og  pessimismen 

når  håbets  lys  rammer  prismen 

frem  bryder  livet  og  optimismen ! 
 

Med  tak  for  et  godt  seminar  i  Kolding   

den  13  -  14  august 2011. 

- Vi  ses  i  Rebild  2012 -  

 

Middelfart  i  august  måned  2011. 

Med  venlig  hilsen  og  godt  mod ! 

Esben  Brage 
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A K T I V I T E T S K A L E N D E R 

Dato Arrangement Kontaktperson 

4/11-2011 bestyrelsesmøde  

24/3-2012 Generalforsamling og  
vintermøde 

 

18-19/8-2012 Seminar i Rebild  

ICD-møde i København 
 
Er du hjertepatient, ung/ældre 
med en ICD enhed, kunne du 
måske have glæde af, at mødes 
med andre ICD bærere for at 
snakke og udveksle erfaringer. 
Pårørende er også velkommen 
til at deltage. 
 
Der vil være mulighed for at stil-
le spørgsmål til hjertesygeplejer-
sker. 
 
Tid: 29/11 kl.16 – 17.30 
 
Sted:  
Rådgivningscenter Kbh.  
Hauser Plads 20,  
1127 Kbh. K   
 
Tilmelding nødvendigt på 
 33110312 ! 
 
Venlig hilsen 
 
Charlotte Andersen 

Fjernmonitorering. 
 
I augustnummeret af  Region 
Syddanmarks blad 'Sund i Syd' 
er der en artikel om fjernmonite-
ring på side 14 og 15.  
 
Hvis man ikke kan få fat i bledet 
er her et link til bladet på interne-
tet.  
 
Adressen er: 
 
http://www.e-pages.dk/sundisyd/42/ 

 
Esben Brage 
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Sekretær: 
Annelise Hattesen 
Sct. Nicolai Gade 19, 1.03 
6200 Aabenraa 
 

E-mail: 
apehattesen@hotmail.com 
Tlf.: 35 14 26 46 

Formand: 
Thorbjørn Neve 
Rappendam Have 8 
3550 Slangerup 
 

E-mail: 
tneve@tiscali.dk 
Tlf.: 47 17 74 98 

Jørgen Drensgaard 
Strandvejen 1, Vesterø 
9940  Læsø 
 

E-mail: 
drensgaard@c.dk 
Tlf.:  98 49 98 59 

Morten Drejer,  
Bredgade 18A,  
8600 Silkeborg 
 
E-mail: 
morten.drejer@ 
fibermail.dk 
Tlf.: 8681 0185 

Kasserer 
Palle Møller Nielsen 
Fuglebakken 180 
5210 Odense NV 
 

E-mail: 
pam@nielsen.mail.dk 
Tlf.: 66 16 12 03 

Næstformand: 
Svenn Erik Kristensen 
Fasanvej 12 
4683 Rønnede 
 

E-mail: 
sek@sveka.dk 
Tlf.: 56 71 10 58 

Hauser Plads 10 · 1127 København K 

Tlf.: 3393 1788 · Fax 3393 1245 

post@hjerteforeningen.dk 

www.hjerteforeningen.dk 

 

Bestyrelsen 2011 

Ulla Hansen 
Blomsterparken 13 
Stevnstrup 
8870 Langå 
 

E-mail: 
http:ullaranders@lic-
mail.dk 
Tlf.: 86 41 05 35 

Foto  
kommer 
senere 
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