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Redaktionelt Fra bestyrelsen 

Rytmeboxen. 
 

Svenn Erik Kristensen,  
formand for bladudvalget. 
 
Som formand for ICD-klubben vil 
jeg gerne ønske alle medlemmer 
et stort TILLYKKE. 
 
Det blad, du sidder med, er nr. 
100 af Rytmeboxen. Det er virke-
lig en stor præstation, at vor klub 
fra første dag har kunnet udgive 
et blad til medlemmerne hver an-
den måned. Resultatet må være 
et tydeligt bevis for, at ICD-
klubbens (Defibrillator-klubben) 
grundlægger Nelle Løgstrup, helt 
klar så nødvendigheden af en 
kontakt dels mellem bestyrelse 
og medlemmer og dels mellem 
medlemmerne indbyrdes. 
 
Det har ikke altid været en let op-
gave at få fremskaffet det nød-
vendige stof til bladet. Jeg kan i 
gamle numre se, at redaktøren 
igen og igen opfordre medlem-
mer til at sende indlæg til bladet. 
Det sker heldigvis ofte og mange 
er de beretninger, hvor der for-
tælles om både en spændende, 
aktiv og udbytterig tilværelse 
trods vor lille ven: ICD-en. Disse 
beretninger fra medlemmer har 
og vil fortsat forhåbentlig virke 
som inspiration for alle medlem-
mer således, at vi mere ser på 

mailto:rytmeboxen.icd@gmail.com
mailto:jan.gottschalk@mail.dk
mailto:judittes@gmail.com
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mulighederne fremfor begræns-
ningerne i vor dagligdag. 
 
Desværre har det ikke været mu-
ligt for mig at finde eksemplarer 
af de først numre. Det kunne el-
lers have været spændende at 
bringe nogle eksempler fra bla-
dets beskedne start. Der vil dog 
rundt omkring i dette nummer 
være eksempler fra tidligere 
numre – oftest i form af forsider. 
En af de tidligere redaktører – 
Richard Franch – overdrog til 
klubben en CD-er med de num-
re, han havde stået for. 
 
 
 

Det er således muligt at gå tilba-
ge til nr. 35 – februar 2002. 
 
Richard Franch var redaktør 
frem til blad nr. 64 – september 
2007. 
 
Herefter tog Flemming Damkjær 
over og var en inspirerende og 
dynamisk samarbejdspartner for 
mig som formand for klubbens 
bladudvalg – en nyskabelse på 
det tidspunkt. Dette samarbejde 
fortsatte frem til Flemmings des-
værre alt for tidlige død – marts 
2009. 
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Derefter tog Anna Gellert over 
fra blad nr. 74 og fortsatte den 
redaktionelle linie som Flemming 
havde påbegyndt.  
 
Som en god tradition har redak-
tøren mulighed for at foretage 
ændringer i bladets udformning 
og linie, men dog siden nedsæt-
telse af bladudvalget i et tæt 
samarbejde med dette. Det er en 
holdning, at ændringerne skal 
ske langsomt og velforberedt. 
 
Med blad nr. 85 – april 2011 tog 
den nuværende redaktør Hen-
ning Nielsen over. 
 
Med dette nummer af Rytme-
boxen – nr. 100 tager vi et af de 
største skridt i bladet historie. 
ICD-klubben ”sætter strøm” til 
bladet.  
 
Langt de fleste af jer vil fremover 
skulle læse bladet på vor hjem-
meside. Om I vil gøre det ved at 
læse det på skærmen eller printe 
det ud, er jeres egen beslutning. 
 
Redaktøren har sagt ja til at fort-
sætte og vil sætte bladet op efter 
de retningslinier, som er gælden-
de, dog med de muligheder som 
det nye medie giver – herunder 
brug af muligheden for direkte 
link m.m. 
 
Det er dog ikke nødvendigt, at 
jeg som formand for bladudval-
get fortsætter, så bestyrelsen 

har besluttet, at Jan Gottschalk 
og Judy Johansen tager over. 
 
Med dette forsøg på at fortælle 
Rytmeboxens historie vil jeg ger-
ne ønske bladet held og lykke 
fremover og forhåbentlig mange 
gode år på den nye platform. 
Samtidig vil jeg ikke undlade at 
opfordre dig som medlem til at 
komme med dit indlæg til bladet, 
så det fortsat kan være det cen-
trale og aktive bindeled i klub-
ben. 
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Sådan kan du fremover læse Rytmeboxen! 

 
Som allerede nævnt flere steder i dette nummer af Rytmeboxen er det 
det sidste nummer på papir. 
 
ICD-klubben vil dog stadig udsende et ”blad” – dog nu i en elektronisk 
form. 
 
Du finde fremover bladet på følgende måde: 
 
1. Åben Hjerteforeninges hjemmeside (www.hjerteforeningen.dk) 

2. På den røde linie øverst på siden klikker du på FRIVILLIGE 

3. På den side, der kommer frem, klikker du på PATIENTKLUBBER 

4. På den side, der kommer frem, vælger du ICD-klubben 

5. På den side, vælger du RYTMEBOXEN 

 

Hvis du synes, det lyder lidt besværligt, så prøv denne fremgangmåde: 
 
1. Åben din browser (Google eller lign.) 

2. Skriv ”Rytmeboxen Hjerteforeningen” i søgefeltet 

3. På listen, der kommer frem, klikker du på et af forslagene 

4. Så skulle du gerne komme samme sted som ovenfor 

 
Hvornår udkommer Rytmeboxen: 
 
Der er for 2014 lavet følgende plan: 
 
APRIL –  uge 15 
AUGUST –  uge 33 
OKTOBER –  uge 41 
DECEMBER –  uge 50 
 
sek 
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Seminar 2014 
 

Så skal vi endelig til Sjælland! 

Så kan vi give nogle oplysnin-
ger: 
 

DATO: 23. – 24. august 2014 
 

STED: Hotel Comwell – Grand 
Park. Korsør. 
 

Vi ser frem til at møde så mange 
medlemmer som overhovedet 
muligt. 

 

Planlægningsgruppen er godt i 
gang med at sætte et program 
sammen og det kan allerede nu 
afsløres, at der bliver et par små 
nyskabelser denne gang. 
 

Vi opfordrer dig til at skrive dato-
en ind i din kalender NU. 
 

Sek. 

Dalum landbrugsskole 



7 

ICD klubbens  VINTERMØDE 
2014 
 
Vi holder atter vort traditionsrige vintermøde på Dalum Højskole 
fra 1862, grundlagt af Christian Kold, nu Dalum Landbrugsskole. 
 
Mødested: Dalum Landbrugsskole 
 Landbrugsvej 65 
 5260 Odense S 
 
Tidspunkt: 22. marts 2014 kl. 10:30—16:00 
 
10.00 – 11.00 Indskrivning, betaling og kaffe med brød 
11.00 – 12.00 Generalforsamling 
12.00 – 13.00 Frokost 
13.15 – 14.15 Fagligt indlæg v / overlæge Anton Boel Villadsen 
   Fortæller bl.a. om sin indsats for personer bl.a. i  
   Bolivia, der har behov en pacemaker/IDCer. 
14.15 - 14.45 Kaffe med brød 
14.45 – 15.45 Kulturelt indslag. 
   Kristian la Cour synger og fortæller om nordiske viser. 
   Vil også lede fællessang. 
15.45 – 16.00 Afslutning 
 

Praktiske oplysninger: 
 
Prisen for at deltage i vintermødet er 175,- kr. 
 
Der betales ved ankomsten. 
 
Tilmelding er absolut nødvendigt. Skal ske til Palle Møller Nielsen.  
Benyt: pam@nielsen.mail.dk 
 
Tilmelding så hurtigt som muligt og senest d. 6. marts 2014 
 
Bus fra banegården: 
Linie 23, afg. Kl. 09.24, ankomst til landbrugsskolen kl. 09.45 
Linie 29, afg. 09.39, ankomst til landbrugsskolen kl. 10.06 

mailto:pam@nielsen.mail.dk
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GENERALFORSAMLING 
 
I henhold til klubbens vedtægter § 4 indkaldes hermed til generalfor-
samling 2014. 
 
Lørdag, d. 22. marts 2014 kl. 11.00 -12.00 
 

Dalum Landbrugsskole 
LANDBRUGSVEJ 65 
5260 ODENSE S 
 
DAGSORDEN: 
1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering 

4. Indkomne forslag 

5. Valg til bestyrelsen 

6. Eventuelt 

 

Ad 4: 
Indkomne forslag. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 
være skriftligt og formanden i hænde senest 4 uger før 
generalforsamlingen. ( 22. februar 2014) 
 

Ad 5: 
Følgende er på valg: 
Svenn Erik Kristensen 

Annelise Hattesen 

Søren Rasmussen 

Suppleanter: 
Judy Johansen, Bente Damgaard og Flemming Krogh 
 

Du kan deltage i generalforsamlingen uden at deltage i den efter-
følgende frokost og i vintermøde. 
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Så få fibre kan du nøjes med 

Af Mikael Schneider, videnskabsjournalist, cand.scient. ph.d.  

Syv gram kostfibre om dagen kan skære en tiendedel af din 

risiko for at få hjertekarsygdom, viser ny forskning. Det kan du få 

med to skiver rugbrød, to portioner havregryn eller tre-fire 

agurker 

Allerede når kostfibrene lander i maven, nyder du godt af dem. 

I din mavesæk fylder de op og holder maven fuld, så du føler dig mæt 
i længere tid. Når de slipper videre, gør de indholdet i tyndtarmen 
tyktflydende.  
 
Det gør det sværere for tarmen at hive sukker og fedt ud af maden og 
sikrer, at dit blodsukker ikke stiger så meget. Til sidst i tyktarmen er 
fibrene foder for bakterier, som danner særlige fedtsyrer, der kan 
sænke dit kolesteroltal. 
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Sådan kan du få 7 gram kostfibre: 

Havregryn: 2 små portioner (2 dl) 

Rugbrød: 2 skiver (i alt 86 g) 

Æbler: 3 stk. (i alt 320 g) 

Appelsiner: 3 stk. (i alt 350 g) 

Grønkål: 2 dl (rå, 113 g) 

Grønne ærter: 2-2,5 dl (100-150 g) 

Kilde: Hanne Skov, Hjerteforeningens konsulent på kostområdet. 
 
De sunde kostfibre kan du få fra frugt, grønt og fuldkorn. De er alle 
gode, og især fibre fra fuldkorn giver bonus. I en stor analyse af al 
relevant tidligere forskning, konkluderer engelske forskere, at for hver 
7 gram kostfibre du spiser dagligt, mindsker du din risiko for 
hjertekarsygdom med 8 procent og for åreforsnævring 
 
og blodpropper i hjertet med hele 16 procent. Over én kam giver 7 
gram kostfibre fra alle kilder, dvs. både frugt, grønt og fuldkorn, 9 
procent lavere risiko for hjertekarsygdom. 
 
Sådan gør du 
 
Syv gram kostfibre kan du klare med to skiver rugbrød til frokost. Vil 
du have 7 gram mere, kan du spise to små portioner havregryn til 
morgenmad. Med enten tre æbler, tre appelsiner eller 100-150 gram 
grønne ærter kan du snuppe dig endnu 7 gram gavnlige kostfibre. 
 
Indholdet af kostfibre er størst i fuldkorn. Fuldkorn er derfor den 
letteste måde at sikre sig kostfibre. Ikke al frugt og grønt er lige så 
fulde af fibre. Vil du fx have 7 gram kostfibre ved at spise agurker, 
skal du op på 3,5 stk. (1 kg). Skal det være fra honningmeloner, bliver 
det til to store meloner (1 kg). 
 
 
Hjerteforeningens ansvarlige for forebyggelse, Ida Enghave, 
anbefaler derfor, at du spiser 75 gram fuldkorn om dagen for at 
dække dit behov for kostfibre. 
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-  Den ny forskning viser, at ganske lidt fuldkorn er meget bedre end 
ingenting, og at langt de fleste af os kan vinde endnu mere ved at 
spise lidt mere fuldkorn, frugt eller grønt. Spiser du 75 gram fuldkorn, 
som fx en portion havregryn og en skive rugbrød om dagen, er du 
allerede godt på vej til et hjertesundt liv, siger Ida Enghave. 
 
Forskningen kan til gengæld ikke sige noget om effekterne af fibre i 
form af kosttilskud.-  Du får også mange andre gode ting fra de 
fødevarer, der indeholder kostfibre som vitaminer, mineraler og 
næringsstoffer.  
 
Så sats på at få dine kostfibre fra maden, så er du på den sikre side, 
siger Ida Enghave. 

Grenen 2006 
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Hver tiende patient med pacemaker oplever 
komplikationer 
 
Rikke Esberg Kirkfeldts nye forskning, støttet af 
Hjerteforeningen, viser, at hver tiende patient med pacemaker 
eller defibrillator (ICD) oplever komplikationer efter, enheden er 
opereret ind. Resultaterne skal nu bruges til at gøre sikkerheden 
endnu bedre 
 
Hvert år får ca. 4.500 danskere en pacemaker eller en avanceret 
pacemaker, kaldet defibrillator eller ICD, opereret ind under huden på 
brystet. Her fra trækker hjertelæger en eller flere ledninger ned til det 
syge hjerte, så det kan få hjælp til at holde rytmen. Det redder liv. 
 
Indgrebet er simpelt, men præcist hvor mange patienter, der oplever 
komplikationer, efter de har fået en pacemaker eller ICD, hvilke 
komplikationer er de mest almindelige, og hvad der skal til for at 
undgå dem, var ikke godt nok undersøgt, før forsker og læge Rikke 
Esberg Kirkfeldt fra Aarhus Universitetshospital med støtte fra 
Hjerteforeningen undersøgte omfanget i detaljer. 
 
I en netop offentliggjort forskningsartikel har Rikke Esberg Kirkfeldt 
sammen med sine kollegaer vist, at 562 af de 5.918 danske patienter, 
der fik en pacemaker eller ICD i perioden fra maj 2010 til april 2011, 
oplevede en eller flere komplikationer. Det svarer til knap hver tiende. 
 
Ikke dårligt 
 
Hver tiende er flere end forventet, for tidligere studier fra udlandet har 
fundet lavere rater. Det skyldes ikke, at danske hjertelæger er 
dårligere til at behandle, siger Rikke Esberg Kirkfeldt, tværtimod. 
 
  - Det er vores registre og data, der er bedre. Vi er faktisk supergode 
til at samarbejde om pacemaker- og ICD-behandlingen og sikre, at vi 
får færrest mulige komplikationer. Den ny viden om, hvor mange og 
hvilke slags komplikationer, der sker, er første skridt til at forbedre 
behandlingen endnu mere, siger Rikke Esberg Kirkfeldt. 
 
Komplikationer som følge af pacemakere og ICD’er opdages som 
regel under indlæggelsen eller til de kontroller, som patienterne går til 
efter operationen. 
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Løse ledninger 
 
Nogle komplikationer kan patienterne selv mærke, andre ikke. Den 
nye undersøgelse viser, at den mest almindelige komplikation er, når 
en af ledningerne river sig løs fra hjertet. Det opdager vi, når 
patienten kommer til kontrol. Andre komplikationer sker allerede, 
mens patienten er indlagt efter operationen. Det kan være 
blodansamlinger omkring pacemakeren eller en sammenfaldet lunge, 
der kan give åndenød og gøre ondt, siger Rikke Esberg Kirkfeldt. 
 
Der er ikke én bestemt årsag til komplikationerne, men flere 
forskellige. Nogle af dem kan undgås. Fx har patienter, der opereres 
af læger, der laver færre end 50 pacemaker- og ICD-operationer om 
året, dobbelt så stor risiko for at få kompli-kationer. Operatørens 
erfaring er altså vigtig. 
 
Det er netop noget af det, vi holder øje med i Danmark. Vi forsøger i 
videst muligt omfang at samle indgrebene til samme operatør, så de 
har mindst 50 af denne type operationer om året, siger Rikke Esberg 
Kirkfeldt. Sammenlignet med andre lande har Danmark en meget 
centraliseret struktur for pacemaker- og ICD-behandlinger. Det lader 
til at være en god ide, da patienter, der opereres på afdelinger med få 
operationer oplever flere komplikationer end patienter på afdelinger 
med mange operationer.   
 
Er du utryg? 
 
Hjerteforeningens forskningschef, professor og overlæge Gorm B. 
Jensen er enig i, at sikkerheden ved pacemaker- og ICD-operationer 
er god. - Pacemakere og ICD’er er livreddende apparater, og 
indgrebet er meget sikkert. Faktisk viser den nye forskning, at 
risikoen for komplikationer som fx betændelse i såret er utrolig lav og 
dødsrisikoen minimal. Så i forhold til den livreddende effekt 
apparaterne har, er komplikationerne meget beskedne, siger Gorm B. 
Jensen. 
 
Er du alligevel utryg og står over for at få sat en pacemaker eller ICD 
ind, foreslår Gorm B. Jensen, at du tager en snak med lægen, der 
skal operere dig, og spørger til deres erfaringer. Hvilket apparat, der 
er bedst for dig, vurderer lægen på baggrund af din diagnose og 
apparaternes sikkerhed. 
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”Kender I det?” 
 

Man kommer ud for noget, som man føler sig meget alene med, men som 
man dybest set gerne vil dele og drøfte med andre som ”er i samme båd”. 
Men hvor er de? 
 

Sådan var det, da jeg fik hjerteproblemer og indopereret ICD. Der var en 
del ICD-operationer på Rigshospitalet, så det var nok ”ret almindeligt”, 
tænkte jeg………Men da jeg kom hjem til Sorø, mødte jeg ikke et eneste 
menneske, som havde ICD og som jeg evt. kunne erfaringsudveksle med. 
 

Derfor var det dejligt, at modtage RYTMEBOKSEN – endda flere gange om 
året. RYTMEBOKSEN gav mig den ”savnede” samhørighedsfølelse med an-
dre ICD-brugere. RYTMEBOKSEN gav mig lyst til at deltage i Generalfor-
samling/Vintermøde og Sommerseminarer, hvorved jeg fik ”direkte” kon-
takt med andre ICD-brugere. 
 

RYTMEBOKSEN – som retter sig direkte mod ICD-brugere – er for mig mere 
”vedkommende”, bl.a. fordi det er 
 

 ”Vores” blad 

 Udarbejdet af ”os” 

 Fortællende og underholdende 

 Fællesskabsfremmende 

 Orienterende 

 Overskueligt 

 

Tak for et godt medlemsblad og tillykke med ”jubilæet” 
 

Med venlig hilsen 

Bente Damgaard Thomsen, Sorø 
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Sort sol 2004 
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Du er ikke alene 
Af Mikael Schneider, videnskabsjournalist, cand.scient. ph.d. 

Hjerteforeningen relancerer nu håndbogen ”Du er ikke alene”, 
der giver dig gode råd til at håndtere alt det, der følger med at 
blive hjertekarpatient, og som er svært at være alene om 

”Du er ikke alene” er Hjerteforeningens håndbog, der guider dig 
gennem de tanker, følelser og psykiske reaktioner, der kan følge med 
en hjertekarsygdom. Nu lancerer Hjerteforeningen en ny og revideret 
udgave. Med den håber Anne Skjødt, leder af Hjerteforeningens 
rådgivningscentre i Østdanmark, at patienterne får en håndbog, der 
fortsætter dér, hvor Hjertebogen slutter. 

-  Vores anden håndbog, Hjertebogen, kan give svar på, hvad 
hjertekarsygdom er, hvordan kroppen reagerer, og hvad 
behandlingen går ud på. ”Du er ikke alene” handler om de bløde sider 
af sygdommen. Hvordan vi reagerer psykisk på en alvorlig sygdom. 
Hvordan vi kan håndtere alle de svære følelser. Og hvornår der er 
behov for ekstra hjælp med de psykiske følger. Alt sammen ting, som 
er lige så vigtige for patienterne, siger Anne Skjødt. 
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I sit arbejde som rådgiver møder Anne Skjødt rigtig mange 
hjertekarpatienter, der tumler med et stort tankemylder. I ”Du er ikke 
alene” kan patienterne lære mere om de reaktioner, de oplever netop 
nu, og om hvad de kan have i vente. 

Også til pårørende 

"Du er ikke alene" skal hjælpe til, at patienterne ved, at deres tanker 
og reaktioner er helt almindelige. Og, understreger Anne Skjødt, så 
kan det være rart for pårørende at læse, hvordan den syge kan have 
det og reagerer. 

-  Ofte siger pårørende: det skal nok gå. Men det er ikke det, 
patienterne har behov for at høre. De vil bare have, at man hører på 
det, de siger, og at man hører, at de er kede af det. Ved at lade de 
pårørende læse om reaktionerne i ”Du er ikke alene”, kan man bruge 
den som afsæt til at tage snakken om alt det. Og det letter altså at 
tale om det med andre, siger Anne Skjødt. 

Stort behov 

Behovet for en bog om de psykiske reaktioner på hjertekarsygdom er 
stort, vurderer også forfatteren bag ”Du er ikke alene”, Helle Spindler, 
cand.psych., ph.d. og lektor ved Psykologisk Institut på Aarhus 
Universitet. 

-  For langt de fleste er der en indledende periode, efter sygdommen 
har ramt, hvor mange døjer med svære følelsesmæssige reaktioner 
og tanker, der skal falde på plads. Erfaringen viser, at hvis det lykkes 
at sætte bearbejdningen i gang i løbet af de første uger, så kommer 
langt de fleste af patienterne godt videre. Lykkes det ikke, og hænger 
man fast i de negative tanker, kan man få brug for professionel hjælp 
for at komme videre. 20-30 procent af hjertekarpatienter får psykiske 
problemer, som kan være behandlingskrævende, siger Helle 
Spindler. 

Tal om det 

Der er derfor god grund til at tage fat på tankerne tidligt og få talt om 
dem med sine nærmeste. Men det kan føles svært, fordi mange føler 
sig meget alene med tankerne. 
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  -  Med ”Du er ikke alene” vil jeg gerne vise, at det er helt okay, at du 
som patient oplever alle de her følelser og tanker, og at andre har det 
ligesådan. Det er alt sammen normale reaktioner på en voldsom 
oplevelse. Jeg håber, at læserne vil tænke: ”Jeg er ikke alene med 
det her, og det er ikke usædvanligt, det jeg oplever. Det er okay, at 
jeg ikke rigtig kan finde ud af det. Det er okay, at jeg synes, det hele 
ser lidt sort ud. Der skal lige gå noget tid, og jeg skal have lov til at 
komme mig,” siger Helle Spindler. 

Hvornår du bør søge professionel hjælp, kan du læse om i 
håndbogen, hvor du også finder gode råd til, hvordan du bedst taler 
med dine pårørende, hvordan du planlægger din fremtid, og hvordan 
du igen får en god hverdag. 

NB – du kan downloade eller bestille bogen på Hjerteforeningens 
hjemmeside under udgivelser. 

Bogen er gratis. 
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Følgende er en rettelse fra Hjerteforeningen til artikel bragt i tidli-
gere udgave af Rytmeboxen  

 
Brug af hjertestartere (AED) når 
personen har en ICD 
 

ICD´en er en indopereret hjertestarter, som har det hovedformål at 
afgive et stød for at genoprette normal hjerterytme, hvis personen får 
hjertestop. 
 

De personer, der får indopereret en ICD, har ofte haft farlige hjerteryt-
mer eller haft hjertestop. 
 

Pga. defekt eller dårlig programmering virker ICD’en i sjældne tilfælde 
ikke i forbindelse med hjertestop. 
 

Efter anbefalinger fra hjertelæge og formand i Dansk Råd for Genop-
livning, Jesper Kjærgaard skal man altid, hvis en person - med eller 
uden ICD - får hjertestop, ringe 1-1-2, og påbegynde livreddende før-
stehjælp. Hvis der er en hjertestarter i nærheden, skal denne altid ta-
ges i brug. Ofte ved hjælperen heller ikke, at personen har en ICD 
indopereret. 
 

Alle ICD’er kan tåle strømstød fra en hjertestarter. ICD´en kontrolleres 
efterfølgende. 
 

Det kan ske, at ICD’en afgiver stød under hjertemassage. Vil kun 
mærkes svagt af livredderen. 
 
I samme forbindelse vil jeg opfordre alle patienter med ICD og pårø-
rende tage et kursus i livreddende førstehjælp og brug af hjertestarte-
re – alle vores rådgivningscentre afvikler kurser både i rådgivnings-
centret og ude. 
 
Hanne Balle, faglig ansvarlig for førstehjælp i Hjerteforeningen 
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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 

18. februar 2014 Bestyrelsesmøde Svenn Erik Kristensen 

22. marts 2014 Vintermøde / General-
forsamling 

Palle Møller Nielsen 

23. – 24. august 
2014 

Seminar – Korsør Bente Damgaard Thomsen 
Flemming Krogh 

En tur på mindernes sti…..! 
 

Billederne i dette nummer – Rytmeboxen nr. 100 – er alle taget af 
bladets tidligere redaktør – Flemming Damkjær.  
 
Flemming var en ivrig amatørfotograf og tog mange billeder fra klub-
bens aktiviteter i 2003 – 2007.  
 
En del af billederne blev samlet på en række CD-er, som det var mu-
ligt at købe. 
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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 

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 2014 

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 

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 

Suppleanter 

Flemming Krogh 
Amagerfælledvej 147 
2300 Kbh. S 
E-mail:  
flemming@nemmas.dk 
Tlf.: 31 60 28 15 

Bente Damgaard Thomsen 
Møllehaven 3 
4180 Sorø 
E-mail:  
Beth01@live.dk  
Tlf.: 57 83 48 17 
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Bådudflugt Lyngby 2003 

Hjerl Hede 2006 


