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Redaktionelt Fra bestyrelsen 

Formanden har ordet. 
 
Jeg vil gerne starte med endnu 
engang at takke for den tillid, som 
generalforsamlingen har vist ved 
at vælge mig til formanden. Det 
er med en vis betænkelighed, at 
jeg har accepteret at stille op til 
denne post.  
 
Når jeg ser tilbage på klubbens 
historie, kan jeg ikke lade være 
med at have min opmærksomhed 
på tidligere formænd og den sto-
re indsats, de har ydet til gavn for 
ICD bærerne. Jeg tænker her 
især på både klubbens stifter Nel-
le Løgstrup og den mangeårige 
formand Jørgen Drensgaard. Jo, 
her er der sandelig noget at leve 
op til.  
 
Som formand ser jeg det først og 
fremmest som min opgave at for-
sætte den linie, som er lagt af 
disse formænd og bestyrelser 
gennem efterhånden en del år, 
men også at søge klubben tilpas-
set den tid, vi fungere i og sam-
men med bestyrelsen lægge den 
linie, som vi skal følge i fremti-
den.  
 
I denne forbindelse er det vigtigt, 
at der til stadighed er et godt 
samspil mellem bestyrelse og 
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medlemmerne. Alle medlemmer 
af bestyrelsen er til enhver tid 
parat til at tage imod inspiration 
og ideer fra jer alle. 
 
Velkommen til et godt og for 
klubben udviklende samarbejde. 
 
29-03-2013 
Svenn Erik Kristensen 
formand  

Fra bestyrelsen 
 

Bestyrelsesmøde d. 6. marts 
2013 i Middelfart. 
 
På mødet havde vi først og frem-
mest afsat tid til at gennemgå og 
planlægge de 2 store arrange-
menter i 2013. 
 
Vintermøde og generalforsamling 
var på plads, så vi så alle frem til 
at møde mange af klubbens 
medlemmer. 
 
Vort traditionelle seminar er plan-
lagt til 17. og 18. august 2013. 
Det afholdes på kursuscentret 
”Severin” i Middelfart. Kontrakten 
med kursuscentret blev gennem-
gået, ligesom rammerne for fore-
drag samt søndagen aktiviteter 
blev aftalt. 
 
Den sidste afpudsning af vort for-

slag til vedtægter for ICD-
klubben fandt sted. De af admi-
nistrationen i Hjerteforeningen 
foreslåede ændringer og tilpas-
ning til standardvedtægterne 
blev godkendt. Det blev besluttet 
at vedtægtsforslaget forelægges 
generalforsamlingen som en 
helhed.  
 
Hjerteforeningen har sit årlige 
repræsentantskabsmøde d. 25. 
maj 2013 på Nyborg Strand. Fra 
klubben deltager: Judy Johan-
sen og Ulla Hansen. 
 
De to næste møder i bestyrelsen 
afholdes: 
 
11. juni 2013 kl. 11:30  
i Middelfart  
 
16. august 2013 kl. 16:00  
på Kursuscenter ”Severin” 
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Som det er bestemt i vore ved-
tægter, er det formandens opga-
ve på den årlige generalforsam-
ling at aflægge en kort beretning 
om klubbens virke i det forgang-
ne år.  
 
Bestyrelsen. 
Der har været afholdt 5 bestyrel-
sesmøder i den forløbne perio-
de. Som det efterhånden er alle 
bekendt, meddelte Thorbjørn 
Neve på bestyrelsesmødet d. 28. 
juni 2012, at han ønskede at fra-
træde som formand for klubben.  
 
Den resterende del af bestyrel-
sen accepterede dette og opfor-
drede næstformanden – Svenn 
Erik Kristensen – til at fungere 
som formand frem til den ordi-
nære generalforsamling.  
 
Bestyrelsen har på de efterføl-
gende møder, dels planlagt de to 
faste arrangementer i klubben – 
dette vintermøde og det kom-
mende seminar og dels har vi 
drøftet vort samlede aktivitetsni-
veau herunder udsendelse af 
Rytmeboxen samt andet, der 
kunne være medvirkende til at 
udvikle den til gavn for medlem-
merne.  
 
 

Vi har ligeledes drøftet mulighe-
derne for i behersket omfang at 
bevæge os ind i den moderne 
elektroniske formidlingsverden. 
 
Mellem møderne holdes kontak-
ten i bestyrelsen ved mails, tele-
fonsamtaler og udsendelse af et 
nyhedsbrev fra formanden. 
 
Medlemstal 
Ved sidste generalforsamling 
havde vi 1.217 medlemmer. Det 
er i det forløbne år blevet øget til 
1.399. Dette medlemstal medfø-
rer, at klubben nu har to repræ-
sentanter i Hjerteforeningens re-
præsentantskab.  
 
Der er nu over 5.000 danskere, 
der har en ICD er, så der er sta-
dig mulighed for flere medlem-
mer. I er et af klubbens største 
aktiver, idet mange af jer selv har 
en stor viden om den situation at 
skulle leve med et teknisk hjæl-
pemiddel, som en ICD er jo er. 
Giv den vide videre til de perso-
ner, der kommer i samme situati-
on og fortæl dem om klubben. 
 
Møde med Hjerteforeningen 
I januar måned havde repræsen-
tanter for klubbens bestyrelse et 
møde med direktøren for Hjerte-
foreningen – Inge Vestbo og 

Formandens beretning  - generalforsamlingen 2013 



5 

Steffen Jørgensen, der er vor 
nærmeste kontaktperson i admi-
nistrationen. 
 
Vi oplevede alle, at vi havde haft 
et godt møde med en særdeles 
positiv holdning til det arbejde, 
der udføres i ICD-klubben. I Ryt-
meboxen nr. 95 er der en længe-
re omtale af mødet. 
 
Bestyrelsens hensigt er at søge 
dette møde med Hjerteforenin-
gen gjort til en årlig tradition. 
 
Økonomi 
ICD-klubben modtager hvert år 
et tilskud fra Hjerteforeningen til 
drift. Dette beløb – for i år 
200.000 kr. – skal dække de ud-
gifter, der er forbundne med at 
holde klubben i gang herunder 
kontakt til medlemmerne.  
 
Da beløbet ikke er steget siden 
klubbens start i 1996, har det 
været nødvendigt til stadighed at 
foretage en tilpasning af vore ak-
tiviteter. I 1996 havde klubben 60 
medlemmer og modtog 190.000 
kr. fra Hjerteforeningen. I dag har 
vi som sagt 1.400 medlemmer og 
modtager 200.000 kr. 
 
Vi er derfor i bestyrelsen nødt til 
en løbende prioritering. 
 
 

Rytmeboxen 
Der er siden sidste generalfor-
samling blevet udsendt 5 numre. 
Det er hensigten, at bladet skal 
være et vigtigt bindeled dels 
mellem bestyrelsen og medlem-
merne, men også medlemmerne 
imellem. Derfor er redaktionen – 
Henning Nielsen som redaktør 
og Svenn Erik Kristensen som 
formand for bladudvalget – me-
get bevidste om, hvad der brin-
ges i bladet. Som det forhåbent-
lig er alle bekendt, er vi meget 
åbne for stof fra medlemmerne.  
 
Holdningen er stadig den, at vi 
tilstræber at lægge en linje, der 
viser, at det er muligt at leve et 
ganske normalt liv trods en ICD-
er. Selvfølgelig skal der også 
være plads til at redegøre for ny-
skabelser m.m. indenfor ICD 
området.  
 
Jeg vil gerne her takke Henning 
Nielsen for det store arbejde han 
udføre hver anden måned med 
at samle det modtagne stof til en 
helhed – vort blad Rytmeboxen. 
 
Endelig skal jeg oplyse, at vi i 
bestyrelsen er meget langt frem-
me med overvejelser om brug af 
de elektroniske medier til distri-
bution af Rytmeboxen. 
 
 



6 

Jeg vil under punktet eventuelt 
komme nærmere ind på, hvad 
bestyrelsen foreløbig er kommet 
frem til. 
 
Samarbejde 
På mødet med Hjerteforeningen 
tog vi initiativ til, at der arrange-
res et møde med de andre klub-
ber under Hjerteforeningen. Ud-
spillet ligger på nuværende tids-
punkt i Hjerteforeningen. 
 
Vi har endvidere haft en meget 
positiv kontakt til facebook-
gruppen:”Unge og voksne med 
pacemaker/ICD”  
 
I sidste nummer af Rytmeboxen 
fik de mulighed for at få en omta-
le af gruppen, ligesom vi har for-
talt om ICD-klubben på deres 
side.  
 
I bestyrelsen er vi meget positiv 
overfor dette samarbejde, idet vi 
her ser en mulighed for at kom-
me i kontakt med yngre ICD-
bærere. Da vi har fælles interes-
se – at udbrede kendskabet til 
ICDer og styrke kontakten mel-
lem bærere af en ICDer – er et 
konstruktivt samarbejde til gavn 
for alle. Hver gruppe har sin styr-
ke og svaghed. 
 
En tak 
Jeg vil gerne slutte denne beret-
ning med at bringe en tak til alle i 

ICD-klubben har fået 
nye vedtægter. 
 
På vor generalforsamling d. 16. 
marts 2013 vedtog de fremmød-
te det forslag til vedtægter, som 
bestyrelsen havde udarbejdet. 
 
Selvom vi for kun nogle år siden 
fik nye vedtægter, var vi nødt til 
at igen at gennem denne proces. 
Det skyldes, at Hjerteforeningen 
havde vedtaget et sæt standard-
vedtægter, som underkendte vo-
re tidligere vedtægter. Vi havde i 
bestyrelsen nogle få formulerin-
ger i de gamle vedtægter, som vi 
gerne ville fastholde. Vi indarbej-
dede derfor i standardvedtægter-
ne og forelagde dem for admini-
strationen i Hjerteforeningen for 
at få en forhåndsudtalelse. 
 
Alt dette var på plads inden ge-
neralforsamlingen. 

bestyrelsen for deres indsats i 
det år, der er gået. Jeg vil her 
særlig fremhæve den positive og 
aktive holdning til bestyrelsesar-
bejde, som alle har lagt for da-
gen. 
 
Rønnede, d. 11-03-2013 
Svenn Erik Kristensen 
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Den vigtigste afvigelse fra stan-
dardvedtægterne er omkring be-
styrelsens valg og sammensæt-
ning. Vi har således fastholdt, at 
det er generalforsamlingen, der 
vælger formand. Endvidere øn-
sker vi ikke at fastlåse antallet af 
bestyrelsesmedlemmer samt 
suppleanter, men vil have mulig-
hed for at fastsætte antallet alt 
efter behov. 
Det vil være muligt, at få et ek-
semplar af vedtægterne. Du skal 
blot sende en mail til formanden.  
 
(sek@sveka.dk) 

RYTMEBOXEN frem-
over. 
 
Som det efterhånden er nævnt 
nogle gange har bestyrelsen væ-
ret i gang med at overveje, hvor-
ledes RYTMEBOXEN fremover 
skal sendes ud. 
 
Vi er startet med at lægge bladet 
i en elektronisk version på vor 
hjemmeside. Jeg opfordrede jer 
til at gå ind og prøve at se, hvor-
dan det virker.  
 
(se i forrige nummer af Rytme-
boxen, hvordan du gør) 
 
  
 

Vi er nu på vej til at gå et skridt 
til. Der vil i løbet af efteråret 
blive prøvet en model, hvor der 
sker følgende: 
 
 Rytmeboxen laves stadig 

som et blad. 
 
 Det lægges, når det er pa-

rat til udsendelse, på vores 
hjemmeside i PDF format. 

 
 Alle medlemmer opfordres 

til primært at læse bladet 
der. Vil man have bladet 
skrevet ud, kan man gøre 
det derfra. 

 
 Der vil i næste nummer 

(juni 2013) være en opfor-
dring til at sende sin e-mail 
adresse til kassereren. 
(hvis man ikke allerede har 
gjort det) 

 
 De forhåbentlig få medlem-

mer, der ikke har adgang til 
en PC-er, vil her få mulig-
hed for at fortælle os det. 
De vil så få tilsendt en pa-
pirkopi. 

 
Denne ramme har været forelagt 
på generalforsamlingen og den 
blev positivt modtaget.  
 
02-04-2013 /sek 
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Sygedagpengeudspil: Stor sejr for de  
hjertekarsyge 
 
Af Hjerteforeningen 
 
Regeringens udspil på sygedagpengeområdet vil bevirke, at 
mange hjertekarsyge vil kunne få sikret forsørgelsesgrundlag i 
den tid, de er sygemeldte 
 
Mulighederne for at få sygedagpenge for voldsomt syge hjertepatien-
ter har hidtil været begrænset til 52 uger med begrænset mulighed for 
forlængelse. Det ændrer regeringens udspil nu på.  
 
Fremover er patienter med blodprop i hjertet med nedsat hjertefunkti-
on, hjertestop med efterfølgende hjerneskade, sværere hjertesvigt, 
ventetid ved invasiv behandling og hjerteblødning eller blodprop i hjer-
nen sikret dagpenge i hele sygdomsperioden.  
 
Hjerteforeningens formand og overlæge på Odense Universitets Hos-
pital Henrik Steen Hansen er meget positiv:  
 
- Når man som hjertekarsyg har døden på tæt hold, er det voldsomt 
belastende, at miste sit forsørgelsesgrundlag midt i en behandlingspe-
riode. Hjerteforeningen hilser derfor regeringens udspil velkomment. 
 
Desuden er det meget positivt, at de hjertekarpatienter, som kan klare 
det, nu får tilbudt et ressourceforløb, der kan hjælpe dem tilbage på 
arbejdsmarkedet. Hjerteforeningen har i mange kæmpet for, at hjerte-
patienter kan få ret til et rehabiliteringsforløb. Det ser nu ud til at lykke-
des for en del hjertekarpatienter. 
 
Hjerteforeningen opfordrer alle folketingets partier til at støtte op om 
regeringens forslag. 
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Vi mødes i Middelfart.. 
 
ICD-klubben traditionsrige seminar 
holdes i år på Kursuscenter SEVE-
RIN. 
 
Vi er nu så langt fremme i planlæg-
ningen af ICD-klubben årlige semi-
nar, at det vil være muligt at fortælle 
lidt om det. 
 
Vi mødes lørdag, den 17. august til en spæn-dende og udbytterig 
weekend og det kan allerede nu røbes, at vi ikke afviger fra traditio-
nerne.  
 
Vi har fået formanden for Hjerteforeningen til at komme og holde det 
faglige foredrag og det skulle da være mærkeligt, hvis vi ikke også 
høre lidt om formandens visioner for Hjertesagen. 
 
Det andet foredrag bliver om Harald Plum – en af de største økonomi-
ske skandaler i Danmarkshistorien. 
 
Om søndagen har vi lagt op til en tur langs det skønne Lillebælt. Bus-
sen står parat, men mon der ikke også bliver mulighed for at god 
guidet gåtur for de, der vil det. 
 
Som medlem skal du selvfølgelig med til den store årlige begivenhed i 
ICD-klubben. 
 
HUSK – skriv datoerne 17. og 18. august 2013 ind i din kalender alle-
rede nu. 
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Gå for hjertet 

Af Lars Hübertz.  
Becel lancerer ny app og do-
nerer én krone til forskning i 
kvinders hjerter for hver kilo-
meter, du går eller løber 
 
Nu er det muligt at passe på sit 
eget hjerte og samtidig bidrage 
til forskningen i hjertesundhed. 
Becel har indledt et samarbejde 
med Hjerteforeningen og udviklet 
en app, som både skal motivere 
til sund motion og indsamle mid-
ler til Elsk hjertet kampagnen. 
 
Med den nye Becel app kan man 
registrere, hvor langt man går 
eller løber, og for hver kilometer 
man tilbagelægger, donerer Be-
cel 1 kr. til Hjerteforeningens 
kampagne Elsk hjertet, der sam-
ler penge ind til forskning i kvin-
ders hjerter. 
 
Jonatan Tullberg, Senior Brand 
Manager Becel Nordic hos Unile-
ver, siger om projektet: 
  
- Det ligger dybt i Becels værdi-
kodeks, at vi gerne vil støtte en 
sund livsstil med motion og en 
varieret og hjertevenlig kost. Og i 
den sammenhæng mener vi, at 
Hjerteforeningens kampagne 
Elsk Hjertet er et fantastisk initia-
tiv, som vi gerne støtter. Vi glæ-

der os helt enormt til at se, hvor 
mange mennesker, der vil tage 
vores app i brug som et værktøj, 
der både kan hjælpe dem selv og 
andre til et sundere hjerte.  
 
Hjerteforeningens kampagne Elsk 
hjertet har gennem en årrække 
sat fokus på, at hjertekarsygdom 
rammer kvinder og mænd i lige 
stor udstrækning. Flere end 7000 
kvinder dør årligt af en hjertekar-
sygdom. Og flere kvinder kunne 
overleve, hvis vi vidste mere om 
deres hjerter. 
Målet er, at der fra 2020 årligt dør 
2000 færre kvinder af en hjerte-
karsygdom. For at nå det mål skal 
vi redde fem flere kvindeliv uge 
for uge frem til 2020. Det er mu-
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ligt, hvis vi støtter forskning i 
kvindehjertet og viser kvinder, 
hvordan de passer bedre på de-
res hjerter.  
 
- Hjerteforeningen arbejder for 
indsamlede midler fra privatper-
soner, virksomheder og organi-
sationer, så vi gennem forskning, 
oplysning og patientstøtte kan 
forebygge og behandle hjertekar-
sygdomme. Vi er glade for, at vi 
gennem samarbejdet med Becel 
både når ud til en masse danske-
re og samler penge ind til forsk-
ning i kvinders hjerter, siger 
Charlotte Bøie, der er ansvarlig 
for erhvervspartnerskaber i Hjer-

teforeningen. 
 
App’en er gratis og virker på 
iPhone og Android, men ikke på 
Windowsbaserede telefoner. 
App’en kan hentes ved brug af 
QR kode eller ved en søgning 
på Gå for Hjertet. 

Lær at starte et hjerte 
 

Kan du give livreddende førstehjælp og bruge en hjertestarter? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hjerteforeningens sygeplejersker afvikler kurser i rådgivningscentre-
ne, foreninger, kommuner og på virksomheder. 
 
Hør mere hos dit nærmeste rådgivningscenter eller hos projektleder 
Hanne Balle. 
mail: hballe@hjerteforeningen.dk eller tlf.: 55 73 50 09  
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Middelhavskost holder hjertelægen fra døren 
 

Af Mikael Schneider, videnskabsjournalist, cand.scient. ph.d.  
 
Spiser du, som de gør ved Middelhavet, forbedrer du dine chan-
cer for at undgå hjertekarsygdom. Det konkluderer ny forskning 
af middelhavskostens effekt på helbredet 
 
Spis altid mad som i sommerferien på middelhavskysten. Frugt og 
grønt. Fisk og fjerkræ. Olivenolie og nødder. Så er du godt i gang 
med at passe på hjertet. 
 
I den første undersøgelse af sin slags, er det lykkedes spanske for-
skere at vise, at middelhavskost mindsker risikoen for alvorlig hjerte-
karsygdom. Over en femårig periode havde personer, der blev vejledt 
og hjulpet til at spise middelhavskost, 30 procent lavere risiko for at 
blive ramt af en blodprop i hjertet eller hjernen i forhold til personer, 
der blot fik råd om at spise mindre fedt.  
 
I tråd med anbefalinger 
Middelhavskost indeholder umættede fedtsyrer, som det også her-
hjemme anbefales at spise. Hjerteforeningens diætist, Margit Vester-
lund, er derfor glad for den nye dokumentation for, at det kan betale 
sig at følge kostrådene. 
- Det understreger, hvor utrolig vigtig kosten er at fokusere på i fore-
byggelse af hjertekarsygdomme. De nye forskningsresultater er over-
bevisende, fordi der ikke blot er målt på kolesterol eller blodtryk, men 
på egentlig hjertekarsygdom og død som følge af hjertekarsygdom, 
siger Margit Vesterlund. 
 
Rigeligt med olivenolie 
Til studiet fandt forskerne 7447 spaniere mellem 55 og 80 år, der var i 
høj risiko for at blive ramt af hjertekarsygdom, men som endnu ikke 
var blevet det. De blev alle vejledt i kost og fulgt tæt for deres madfor-
brug og sundhedstilstand. 
 
En tredjedel af deltagerne fik middelhavskost med rigeligt olivenolie 
(op til en liter om ugen!), en tredjedel skulle også spise middelhavs-
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kost, men med ekstra nødder i stedet for olien, og den sidste tredjedel 
blev blot vejledt i at skrue ned for fedtet. 
Forsøgspersonerne blev ikke bedt om at spise mindre, så kalorieind-
taget var det samme i de forskellige forsøgsgrupper. Alligevel viste 
det sig, at middelhavskosten kunne forebygge hjertekarsygdom, også 
selv om der samtidig blev spist meget olivenolie og nødder. 
 
Det er der MEGET af i Middelhavskost 
- Olivenolie 
- Nødder 
- Frugt 
- Grønsager 
- Fisk 
- Hvidt kød (fjerkræ) 
- Evt. vin til maden 
 
Det er der kun LIDT af i Middelhavskost 
- Sodavand 
- Kager og slik 
- Industrielt produceret brød 
 
Det er en stor mængde olivenolie, som deltagerne i den ene gruppe 
på middelhavsdiæten skulle nå at anvende daglig: Ca. 50 g. Det er 
mere end man normalt anbefaler. Men med god vejledning har delta-
gerne formået at få det ind i kosten på bekostning af deres vanlige 
fedtstoffer. Nødder kan også ret let bruges i vores hjemlige køkken 
som fx snack eller i salater, siger Margit Vesterlund. 
 
Hjerteforeningen anbefaler desuden, at du spiser 75 gram fuldkorn 
om dagen. 
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Fjern pølser og bacon fra middagsbordet 
 
Af Mette Stougård.  
Saltet kød, røget kød og forarbejdet kød skal vi helst helt gå uden 
om, hvis vi vil undgå at dø af hjertekarsygdom. Det viser en ny 
europæisk undersøgelse 
 

Noget kød er farligere end andet. Og det er ikke lige meget, hvor 
mange spegepølser, bacon og lækre serranoskinker, vi spiser, hvis 
det står til forskerne. Spiser du mere end 160 gram forarbejdet kød 
om dagen, er din risiko for at dø i løbet af de kommende 12,7 år 44 
procent højere, end hvis du kun spiser 20 gram. 160 gram svarer til to 
pølser og en skive bacon. De nye opsigtsvækkende resultater er for-
skere fra Schweiz kommet frem til efter at have fulgt mere end en halv 
million europæere heri blandt danskere fra 1992 til 2000. 
 
I følge forskerne kan 3,3 procent af dødstilfældene undgås, hvis vi 
spiste mindre end 20 gram forarbejdet kød hver dag. Forskerne har i 
deres resultater taget højde for, at personer som spiser mere forarbej-
det kød kan have en mere usund livsstil så som at ryge og være over-
vægtig.  
 
Lidt rødt kød i din kost er dog stadig sundt, viser undersøgelsen. Så 
en oksesteg kan stadig komme på middagsbordet, så længe den ind-
går i en sund og varieret kost med megen fisk og lyst kød, fx kylling, 
vurderer Hjerteforeningens diætister. 
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- Spar på de forarbejdede kødvarer, fx pålæg, da de er tilsat meget 
salt, som får blodtrykket til at stige. De indeholder også mættet fedt 
og transfedtsyrer samt påvirker det lede kolesterol (LDL), der aflejrer 
kolesterol i karvægge og fremmer åreforsnævring. Tænk også på, 
hvordan du tilbereder kødet og brug fedtstoffer med et højt indhold af 
umættet fedt, som fx raps- eller olivenolie, siger Kirsten Sonne Peter-
sen 
 
Hvad er rødt kød? 
Rødt kød er kød fra firbenet dyr, fx okse, grise og lammekød inklusiv 
hakket kød. Rødt kød er ikke kylling og kalkun. 
 
Hvad er forarbejdet kød? 
Forarbejdet kød er saltet, røget eller tilsat konservering, så det kan 
holde sig længere. Det gælder fx for pølser, bacon og salami. 

Betragtninger om noget! 

 

Du er ikke noget uden dine omgivelser 

gør derfor opmærksom på dig selv. 

Uden omgivelser er livet et lufttomt rum 

hvor du som en zombie svæver ensomt rundt. 

Derfor! 

Vær inspirerende og fortællende 

men vær også selvkritisk og lyttende. 

Vær sikker på dig selv og din dømmekraft 

- men vær ikke egoistisk og selvrådende. 

Vær positivt udfordrende 

men også realistisk og ikke fanatisk. 

Gør en konstruktiv indsats i dit livs virke 

men brænd ikke dit lys i begge ender. 

Vær objektiv og søgende 

- uden derved at miste fokus. 

Sæt dine fingeraftryk i historien 
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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. maj 
14:00-15:30 

ICD selvhjælpsgruppe 
Næstved 

Lisa Vedel Madsen 
lvmadsen@hjertefoireningen.dk 

17-18 august Seminar Morten Drejer 
Palle Møller Nielsen 

29. oktober ICD selvhjælpsgruppe 
Næstved 

Lisa Vedel Madsen 
lvmadsen@hjertefoireningen.dk 

- men kun af de positive til glæde for an-

dre. 

 Livet er skønhed – er lyksalighed 

er dyrebart – er kærlighed. 

Livet er et spil – et mysterium 

- et løfte – et dristigt eventyr. 

Livet er en chance – en udfordring – en 

pligt 

en sorg – en lovsang – en tragedie. 

Livet er lykke – Livet er liv – Lev det. 

Husk at trække fjederen op og grib chan-

cen 

stopper hjertets pendul vil det være for 

sent. 

Vær dig selv – du har kun dette ene liv. 

Men husk – du er kun noget i kraft 

af de mennesker, du omgiver dig med. 

Skøn vel derpå – 

i morgen er der atter en ny dag! 

 

18. marts 2013 

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 

Søren Rasmussen 
Rude Skovvej 13,  
Rude Strand 
8300 Odder 
E-mail:  
soerenmailto@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 2013 

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 

Suppleanter 

Billed  
kommer 
senere 

Billed  
kommer 
senere 
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