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Redaktør: 
Henning Nielsen 
Åmosevænget 109 
6710 Esbjerg V 
Tlf.: 30 20 14 25 
E-mail: rytmeboxen.6000@gmail.com 
 

Bladudvalgsformand: 
Svenn Erik Kristensen 
Fasanvej 12 
4683 Rønnede 
Tlf.: 56 71 10 58 
sek@sveka.dk 
 

Tryk: 
ABC print 
Tlf.: 96 74 08 00 
cs@abcprint.dk 
 

Antal: 1.100 eksemplarer 
 

Udkommer: Februar, april, juni, okto-
ber, december 
 

Medlemskab: 
For at blive medlem af icdklubben skal 
du ringe til: 
Hjerteforeningen på tlf. 33 93 17 88 
 

Indleveringsfrist: 
Stof til bladet skal være redaktøren i 
hænde senest den 15. i ulige måneder. 
 

Klubbens hjemmeside: 
www.hjerteforeningen.dk/ 
icdklubben 
 

Webmaster: 
Søren Rasmussen 
Rude Skovvej 13, Rude Strand 
8300 Odder 
Tlf. 30 26 92 86 
E-Mail: soerenmailto@gmail.com  
 

Jan Gottschalk 
Marievej 53 
4300 Holbæk 
Tlf. 59 43 67 78 – Mobil 40 78 69 78 
E-Mail: jan.gottschalk@mail.dk 

Redaktionelt Fra bestyrelsen 

Bestyrelsesmøde  
d. 7. november 2013. 
 
Bestyrelsen har været samlet til 
et arbejdsmøde i november må-
ned. Hensigten med mødet var 
ud over almindeligt bestyrelses-
arbejde at få tid til at drøft, hvad 
vi som bestyrelse vil med ICD-
klubben fremover. 
 
Vi lagde dog ud med en evalue-
ring af det afholdte seminar i Re-
bild samt den begyndende plan-
lægning af seminar 2013. Vi er i 
bestyrelsen enige om, at der bør 
indgå en vis fysisk aktivitet i pro-
grammet om lørdagen, at det 
traditionsrige lotteri måske skal 
udgå og at dans sidst på festaf-
tenen fastholdes.  
 
Bestyrelsen er meget åbne over-
for gode ideer og du kan blot 
kontakte enten Palle eller Mor-
ten. Det skal endelig oplyses, at 
vi arbejder på at finde et sted på 
Fyn til afholdelse af vort semi-
nar. Både program for vintermø-
det og for generalforsamlingen 
blev gennemgået og godkendt. 
 
Et fast punkt på bestyrelsesmø-
der er vort blad: Rytmeboxen. Vi 
er enige om, at der også i 2013 
udsendes fem numre.  
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Det har dels noget at gøre med 
vor økonomi og dels den ar-
bejdsindsats, det kræver at lave 
6 numre om året. Bestyrelsen er 
enig om, at det stadigvæk er vig-
tigt, at medlemmerne kommer 
med indlæg til bladet. 
 
Hjerteforeningen har vedtaget 
nye standardvedtægter for lokal-
komiteer og landsdækkende 
klubber. Vi er derfor nødt til at 
gennemgå vore vedtægter, så 
der kan foreligge et udkast til 
førstkommende generalforsam-
ling. Det er lidt ærgerligt, da vi jo 
på sidste generalforsamling fik 
vedtaget et sæt vedtægter.  
 
På bestyrelsesmødet gennem-
gik vi de to sæt vedtægter og 
samarbejdede dem til et forslag, 
som vi håber, bliver vedtaget på 
vor generalforsamling og senere 
godkendt i Hjerteforeningen.  
 
Forslaget er ved at blive gen-
nemskrevet og du har mulighed 
for at få det ved at sende en 
mail til formanden. Forslaget 
sendes kun elektronisk. 
 
 
Som et led i forøgelsen af vore 
aktiviteter er bestyrelsen enig 
om at søge lavet nogle flere akti-
viteter for medlemmerne. Disse 
aktiviteter skal hvile i sig selv. Vi 

vil meget gerne have forslag til 
ture m.m. 
 
Husk – du er altid velkommen til 
at komme med forslag m.m., du 
ønsker behandlet på bestyrel-
sesmødet. Du skal blot sende 
dem i god tid til den fungerende 
formand. 
 
18-11-2012 /sek 

En kraftig opfordring 
 
Som det fremgår af dagsorde-
nen til generalforsamlinger, er 
der en ledig plads som supple-
ant til bestyrelsen. 
 
Lidt ud over det almindelige vil 
bestyrelsen hermed opfordre dig 
som medlem til at komme med 
et forslag til en kandidat til denne 
plads. Du må også meget gerne 
melde dig selv. Du kan forvente 
at skulle deltage i 4 bestyrelses-
møder om året. Holdningen i be-
styrelsen er sådan, at der er sto-
re muligheder for dels at få sine 
egne synspunkter drøftet og ført 
igennem og dels få mulighed for 
at lave noget for ICD klubbens 
medlemmer. 
 
Send en mail til formanden med 
nogle få oplysninger. 
 
18-11-2012 /sek 
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”Nu tæNdes tusiNd julelys..” 
 
Sådan begynder en af vore nyere julesange, og vi prøver alle på hver 
sin måde at komme i den rigtige julestemning. Det er trods alt sådan, 
at ligegyldigt, hvor betænkelig vi er og prøver ikke at lade os rive med 
af det utrolig kommercielle gøgl, der også er forbundet med denne tid 
på året, så kan vi ikke lade være med at lade os påvirke. Heldigvis er 
langt de fleste af os indrettet således, at vi trods kraftig påvirkning fra 
reklamer, fra såkaldte trentsættere og hvad vi ellers bliver udsat for, 
holder fast ved de gamle traditioner. Ikke fordi de såkaldte gamle da-
ge var bedre end i dag, men mere fordi vi har svært ved at acceptere, 
at alt skal laves om og godt for det. Der er ikke mange, der reelt øn-
sker sig tilbage til forældrenes eller bedsteforældrenes tid, men derfor 
kan vi jo godt hygge os med oplevelser, der prøver at genopleve forti-
dens måde at leve på.  
 
De mange af os, der er bedsteforældre, har en storhedstid i decem-
ber måned. Her har vi virkelig mulighed for lade traditioner gå videre 
til vore børnebørn.  
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Jeg oplevede det med stor styrke, da jeg sidst i november besøgte 
Den Gamle By i Aarhus. Trods dårligt vejr var der mange børnefamili-
er ofte sammen med bedsteforældrene, der med stor interesse fulgte 
de mange aktiviteter, der var i de forskellige huse – ofte med julen 
som tema. 
 
Den indsats, der gøres her og mange andre steder for at fortæller om 
vor historie og traditioner, er rosværdig og samtidig en forudsætning 
for, at vi kan fastholde et fællesskab, der omfatter alle borgere. 
Med disse tanker vil bestyrelsen ønske alle medlemmer af ICD klub-
ben  
 

En Glædelig Jul og Et lykkebringende 
Nytår. 
 
Vi ser frem til at møde jer alle i 2013. 
01-12-2012   Svenn Erik Kristensen 
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Vintermøde 2013 
 

Vi holder atter vores traditionsrige vintermøde på  
Dalum Højskole fra 1862, grundlagt af Christen Kold,  
nu Dalum Landbrugsskole. 
 
MØDESTED: DALUM LANDBRUGSSKOLE 
   LANDBRUGSVEJ 65 
   5260 ODENSE S 
 
TIDSPUNKT: 16.03.2013  KL. 10.30—16.00 
 
Kl. 10.30-11.00 Indskrivning, betaling og kaffe med brød. 

Kl. 11.00-12.00 Generalforsamling 

Kl. 12.00-13.00 Fagligt indlæg v/ Overlæge Jens Mogensen 

Kl. 13.15-14.00 Frokost 

Kl. 14.00-15.00 Kulturelt indslag v/ Niels Ole Frederiksen 

Kl. 15.00-16.00 Afslutning, Kaffe med brød 

 
Prisen for at deltage i vintermødet er 175,- kr. 
 
Der vil komme yderligere oplysninger i februar-nummeret,  
herunder oplysninger om tilmelding, busforbindelser fra  
banegården m.m. 
 
Husk alle i travle mennesker allerede nu at sætte kryds  
i kalenderen. 
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GENERALFORSAMLING 
 
I henhold til klubbens vedtægter § 8 indkaldes hermed til generalfor-
samling 2013. 
 

Lørdag, d. 16. marts 2013 kl. 11.00 -12.00 
 
Dalum Landbrugsskole 
LANDBRUGSVEJ 65 
5260 ODENSE S 
 
DAGSORDEN: 
 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Kassereren fremlægger regnskab 

4. Ændringer af vedtægter 

5. Indkomne forslag 

6. Valg til bestyrelsen 

7. Eventuelt 

 
Ad 4 – Hjerteforeningen har vedtaget nye standardvedtæg-
ter. Vi skal som landsdækkende klub under Hjerteforenin-
gen tilpasse vore nuværende vedtægter til standardvedtæg-
terne. Bestyrelsen har udarbejdet et forslag. 
 
Ad 5 – Indkomne forslag. 
 

Fortsættes næste side 
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Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
skal være skriftligt og formanden i hænde senest 4 uger før  
generalforsamlingen. ( 16. februar 2013) 
 
Ad 6: 
Følgende er på valg: 
Svenn Erik Kristensen (vælges for et år) 
Palle Møller Nielsen 
Ulla Hansen 
Morten Drejer  
Jan Gotschalk 
Suppleanter: 
Judy Johansen, en vakant plads 
 
Du kan deltage i generalforsamlingen uden at deltage i den 
efterfølgende frokost og i vintermøde. 
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HJERTE GALLA 
 
Det store indsamlingsshow 
"Hjerte Galla" blev som de fleste 
er bekendt afholdt den 29. sep-
tember i Aller Huset og sendt 
direkte på TV2 Charlie. Indsam-
lingsresultatet blev til impone-
rende 18,7 mill. kroner mod sid-
ste års 8,3 mill. kroner 
(Prognosen lød endda på 20 
mill. kroner, men en fejl hos 
TDC´s beregninger gjorde at 
resultatet blev 1,3 mill. kroner 
mindre.) 
 
 
 
 
 
 
Først i september sendte Hjerte-
foreningen en indbydelse ud til 
de forskellige frivillige i lokalko-
miteer, patientforeninger m.v. 
om deltagelse i lodtrækning om 
20 pladser + ledsager til Sho-
wet, jeg sendte ind ( det kunne 
jo være at man var heldig, jeg 
vidste at Annelise Hattesen var 
heldig sidste år ) og sandelig 
den 17. september dukkede der 
en mail op: 
 
Kære frivillige i Hjerteforeningen 
Det er en stor fornøjelse hermed 
at kunne fortælle, at du er 
blandt de 20 frivillige, der - 

blandt rigtigt mange deltagere i 
lodtrækningen - har vundet 2 fri-
billetter til Charlies Hjertegalla 
lørdag den 29. september i Aller 
Huset i København. 
 
Du bedes snarest bekræfte din 
deltagelse og i samme mail til 
mig oplyse navnet på din ledsa-
ger. 
 
Jf. tidligere mail gør jeg for en 
god ordens skyld opmærksom 
på, at Hjerteforeningen ikke yder 
refusion for transportudgifter, 
overnatning m.m. 
 
På gensyn til en helt sikkert 
spændende og sjov aften. 
 
Med venlig hilsen, Steffen Jør-
gensen. 
 
Jeg skyndte mig at bekræfte, og 
fortalte hustruen at vi skulle til 
København den 29. september.  
 
Dagen oprandt og vi begav os 
på vej til Hovedstaden. Aller Hu-
set er placeret på Havneholmen, 
bag ved FISKETORVET helt ud 
til vandkanten.  
 
Da Aller Huset normalt ikke har 
så mange gæster er parkerings-
forholdene til så mange menne-
sker ikke tilstede, så efter at ha-

Fortsættes side 12 
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ve vendt ved huset parkerede vi 
på "marken" ved Fisketorvet, og 
selv om det var næsten en pløje-
mark, var en af de berømte (eller 
berygtede ) P-selskaber på ste-
det med deres automater. 
 
Vi blev modtaget i døren af Stef-
fen Jørgensen og hele staben fra 
Hauser Plads, vi fik at vide hvor 
vi skulle sidde til selve udsendel-
sen, men først var der dækket op 
til det helt store tag-selv bord og 
drikkevarer ad libitum, med ud-
sigt til hele havneområdet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efter dette fantastiske flotte ar-
rangement skulle vi indtage vo-
res pladser så udsendelsen kun-
ne begynde, og efter et par lyd-
prøver var vi klar, jeg gætter på 
vi var 300-400 gæster placeret 
ved runde borde (der var under 
hele udsendelsen udskænkning 
af øl, vin og vand )  
 
Udsendelsen havde 4 scener, 
hovedscenen hvor alle de musi-
kalske indslag var, call-centret, 
samtalescenen og endelig kon-

kurrencescenen omkring hoved-
gevinsten som var en bil. Vi var 
placeret i nærheden af call-
centret, hvor vi kunne iagttage 
alle de forskellige personer som 
havde stillet sig til rådighed for 
den gode sag, der var: skuespil-
lere, politiker, sangere, vild med 
dans dansere og dommere, ra-
cerkører, tennisspiller, TV kom-
mentatorer m.m.m.   
 
Fra den store scene kunne vi 
nyde en række af Danmarks fø-
rende kunstnere: Julie Berthel-
sen, Big Fate Snake, Poul 
Krebs, Lisbeth Dahl, Peter Kjær, 
Lars Lilholdt Band, Peter Belli, 
Andreas Bo med flere, alt ime-
dens pengene strømmede ind, 
vi blev løbende orienteret om 
indsamlingsresultatet, som end-
te med de 18,7 mill. kroner som 
skrevet indledningsvis.  
 
En fantastisk aften var ved mid-
natstid til ende. Stort tillykke 
med resultatet til Hjerteforenin-
gen (os) og tak til de mange bi-
dragsydere. 
 
Palle Møller Nielsen 
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Lidt mere Hjertegalla 
 
Ud over Palle var min kone og 
jeg også heldige at blive udtruk-
ket til at overvære Charlies Hjer-
tegalla. 
 
Det var en stor oplevelse at se 
showet og, ikke mindst alt det 
der skal til for at lave en direkte 
udsendelse. 
 
Og de fantastiske værter Cecilie 
Frøkjær og Michael Meyerheim 
klarer det jo bare godt.  
 
Henning Nielsen 
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RØGEN SIVER PÅ DANSKE ARBEJDSPLADSER 

Af Caroline Broge. Udgivet søn-
dag den 28. oktober 2012 
 
Hver femte dansker svarer i 
ny undersøgelse om tobaks-
forurenet luft, at de bliver ud-
sat for tobaksrøg inden døre 
på deres arbejdsplads. Hjerte-
foreningen glæder sig dog 
over, at otte ud af 10 i under-
søgelsen svarer, at der ikke 
må ryges indendørs på deres 
arbejdsplads 
 
Om undersøgelsen: 
Undersøgelsen af danskernes 
holdning til tobaksforurenet luft 
er gennemført af Epinion for 
Sundhedsstyrelsen, Hjertefor-
eningen, Danmarks Lungefor-
ening og Kræftens Bekæmpelse 
på baggrund af 5.024 gennem-
førte interview med repræsenta-
tivt udvalgte danskere over 15 
år. Interviewene er gennemført i 
august-september 2012. 
 
Røgen siver fortsat på de dan-
ske arbejdspladser. Hver femte 
(20 procent) bliver udsat for to-
baksforurenet luft indendørs, når 
de går på arbejde. Sundhedssty-
relsen, Hjerteforeningen, Dan-
marks Lungeforening og Kræf-
tens Bekæmpelse står bag ny 
undersøgelse lavet af Epinion 

blandt 5.000 danskere om ud-
sættelse for tobaksforurenet luft. 
 
Røgen er flyttet udenfor på 
mange arbejdspladser 
 
Men på rigtig mange af landets 
arbejdspladser indånder medar-
bejderne ikke længere deres 
egen eller kollegernes tobaksrøg 
inden døre. Hele 81 procent af 
dem, der går på arbejde, svarer i 
undersøgelsen, at det er forbudt 
at ryge inden døre på deres ar-
bejdsplads. 
 

 61 procent svarer, at der er 
totalforbud inden døre 

 12 procent svarer, at rygning 
er forbudt på virksomhedens ma-
trikel – såvel udendørs som in-
dendørs 

 8 procent svarer, at rygning 
er forbudt i arbejdstiden 
 
Og det er meget positivt, mener 
Inge Vestbo, Hjerteforeningens 
adm. direktør, cand.med. 
- Det er meget glædeligt, at rø-
gen er flyttet udendørs på så 
mange af landets arbejdspladser. 
Rygning hører slet ikke til inden-
dørs på landets arbejdspladser. 
Tobaksrøg og tobaksforurenet 
luft er sundhedsskadelig, og kan 
selv i mindre mængder medføre 
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blodpropper. Nu mangler vi bare, at resten af arbejdspladserne tager 
skridtet og indfører totalt rygeforbud inden døre, siger Inge Vestbo. 
Der ryges dog stadig indendørs på nogle arbejdspladser:  
 

 14 procent svarer, at rygning kun er tilladt i specielle rygerum eller 
rygekabiner 

 5 procent siger, at der ingen regler er 

 3 procent svarer, at rygning er tilladt i visse lokaler, fx eget kontor 

 1 procent svarer, at rygning er tilladt i de fleste lokaler 

 1 procent siger, at der må ryges overalt 
 
Lugt af tobaksrøg uden for rygekabinen 
 
Og røgen siver blandt andet ud fra rygerum eller rygekabiner. Næsten 
halvdelen (45 procent) svarer i undersøgelsen, at de inden for det se-
neste år har opholdt sig steder, hvor der var et rygerum eller en ryge-
kabine fx på arbejdspladsen, restaurant eller hotel. Og mere end 
halvdelen (56 procent) siger, at de kan lugte tobaksrøg uden for ryge-
rummet eller rygekabinen. 
 
Den reviderede rygelov, som trådte i kraft i august 2012, påbyder ar-
bejdspladser at opsætte synlige skilte, der informerer om, at luften i 
omgivelserne uden for rygerummet kan være sundhedsskadelig.  
Advarselsskilte til ophængning uden for rygerum fås gratis hos Sund-
dedsstyrelsen. 
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Et ikke-helte kvad 

 
Jeg synes, det er dejligt for alle 
de hjertepatienter, som kan løbe 
maraton, op og ned af bjerge og 
vandre lange ture på trods af 
deres ICD og dårlige hjerte.  
 
Men jeg tror, at der er flere ikke-
helte end mig, som ikke kan 
danse elle løbe eller vandre pil-
grimsvandring, selvom jeg gerne 
vil. 
 
Jeg fik min første pacemaker 
foråret 2005, da jeg var 53 år, i 
2010 blev det til pacemaker nr 2, 
en BiV og en ICD.  
 
I februar 2012 måtte jeg køre bil 
igen, noget jeg var meget glad 
for, og i løbet af sommeren blev 
jeg modig og købte en lille brugt 
bil. Glæden var stor, nu havde 
jeg et lille hus, en lille have og 
en lille bil, og jeg kunne passe 
det hele selv.  
 
Men måske blev jeg for overmo-
dig, for 13 november 2012 fik 
jeg mit første stød efter at hjertet 
havde sitret med ca 300 ”slag” 
pr min. Og nu er jeg træt, træt, 
træt.  
 
Jeg blev indlagt, og har fået af 
vide, at jeg skal ringe 112 hver 
gang jeg oplever et stød, da min 

krop er godt og vel et døgn om 
at restituere. De næste 3 måne-
der er der dømt bus, så det er 
dejligt, at det er vinter, hvor det 
i forvejen er svært at få luft pga 
kulde, og jeg ikke tør køre ud i 
dårligt føre, da jeg ikke er i 
stand til gøre noget som helst 
pga min hjertesvigt sygdom. 
 
Men jeg lever, og mine børn 
har mig stadig og glæder sig til 
at holde jul for og med mig, stik 
modsat virkeligheden for så 
mange andre forældre på 61 år! 
 
Jeg skriver dette til opmuntring 
for alle de andre ikke-helte i 
hjerteforeningen, I er ikke ale-
ne, vi er flere som bare prøver 
at få dagligdagen til at hænge 
sammen, og glæder os over 
livet og verden i skildpaddetem-
po. 
 
Venlig hilsen 
 
Anne Margrethe Roesen,  
Tejn, Bornholm 
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ICD cafe  Næstved 
 
Der har nu i flere år under initiativ af Hjerteforeningens Rådgivnings-
center i Næstved været arrangeret et cafemøde en gang i kvartalet 
for medlemmer, der har en ICD samt deres pårørende. 
 
Vi har haft meget glæde og udbytte af at deltage i disse møder. Her 
har der være mulighed for at drøfte nogle af de både fysiske – og 
psykiske problemer, der uvægerlig opstår ved et sådan stort indgreb. 
Det har så været muligt dels at lytte til hinanden og dels været muligt 
for de lidt mere erfarne ICD bærer at øse af deres oplevelser. Det er 
mit helt klare indtryk, at alle har haft gode oplevelser. 
 
En gennemgående person har hele tid været Lisa Vedel Madsen, der 
er tilknyttet Rådgivningscentret som sygeplejerske. 
 
Det er nu besluttet at døbe møderne om til: ICD selvhjælpsgruppe i 
Næstved. Det betyder, at vi selv kommer til at stå for møderne og det 
vil derfor være de, der møder frem, der bestemme, hvorledes møder-
ne skal udvikle sig. 
 
Der er for 2013 fastsat følgende mødedatoer: 22. jan, 21. maj og 29. 
okt. – hver dag fra kl. 14:00 til kl. 15:30. 
 
Bor du i og omkring Næstved  - ja i den sydlige og vestlige del af 
Sjælland – er du yderst velkommen. 
 
Du tilmelder dig i god tid til: lvmadsen@hjerteforeningen.dk 
 
18-11-2012 /sek 
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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 

21. januar 
14:00-15:30 

ICD selvhjælpsgruppe 
Næstved 

Lisa Vedel Madsen 
lvmadsen@hjerteforeningen.dk 

6. marts Bestyrelsesmøde Svenn Erik Kristensen 

16. marts Generalforsamling og 
vintermøde 

Palle Møller Nielsen  
Annelise Hattesen 

21. maj 
14:00-15:30 

ICD selvhjælpsgruppe 
Næstved 

Lisa Vedel Madsen 
lvmadsen@hjerteforeningen.dk 

August Seminar Morten Drejer 
Palle Møller Nielsen 

29. oktober ICD selvhjælpsgruppe 
Næstved 

Lisa Vedel Madsen 
lvmadsen@hjerteforeningen.dk 

Jule og nytårshilsen 
 
Nu da det er sidste nummer af Rytmeboxen i år vil jeg gerne benytte 
lejligheden til at ønske jer alle en rigtig glædelig jul samt et godt og 
lykkebringende nytår. 
 
Og så lige en opfordring.  
 
Vi modtager gerne materiale og ideer fra jer til bladet. Det kan være 
en historie, rejsebeskrivelse eller hvad i synes andre kunne have 
glæde ved at læse. 
 
Henning 
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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 

Søren Rasmussen 
Rude Skovvej 13,  
Rude Strand 
8300 Odder 
E-mail:  
soerenmail-
to@gmail.com  
Tlf.: 30 26 92 86 

Kasserer 
Palle Møller Nielsen 
Fuglebakken 180 
5210 Odense NV 
 

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

Fung. formand: 
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 2012 

Fung. næstformand: 
Ulla Hansen 
Blomsterparken 13 
Stevnstrup 
8870 Langå 
 

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

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

Billed  
kommer 
senere 

Billed  
kommer 
senere 

Jan Gottschalk 
Marievej 53 
4300 Holbæk 
 
E-mail: 
jan.gottschalk@mail.dk 
Tlf.: 59 43 67 78  
Mobil: 40 78 69 78 

Judy Johansen 
Violvej 273 
7800 Skive 
E-mail:  
judittes@gmail.com  
Tlf.: 40 88 62 70 

Billed  
kommer 
senere 
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