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

Bladudvalg: 
Jan Gottschalk 
E-mail: jan.gottschalk@mail.dk 
 
Judy Johansen 
E-mail: judittes@gmail.com  
 
 

Udkommer:  
August uge 33 
Oktober uge 41 
Januar uge 3  2015 
 

Medlemskab: 
For at blive medlem af ICD-klubben 
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 Formanden har ordet 

En strålende maj måned! 
 

Sjældent har vi vist oplevet en så 
strålende maj måned som i år.  
 
En mild vinter har givet os den 
store oplevelse, at foråret kom 
meget tidligt. Jeg mindes ikke, at 
jeg har kunnet gå i haven så tid-
ligt som i år, med det resultat at 
forårsarbejdet næsten er klaret 
nu.  
 
Når jeg nu sidder ved mit skrive-
bord og skriver denne hilsen til 
jer, er det uhyre svært at holde 
øjnene ved skærmen. De går 
hele tiden til vinduet og dermed 
til ”min grønne væg” – Gøgsmo-
sen og Tingerup Tykke danner 
det billede, som jeg ikke kan la-
de være med at begejstres over. 
Alt er grønt. Lukker jeg et vindue 
op høres fuglesang fra mindst 1o 
forskellige fugle, der kappes om 
at gøre sig gældende nede i mo-
sen. 
 

En anden ting, som har optaget 
mig, var, hvordan Rytmeboxens 
overgang fra papir til elektronik 
forløb. Ville det blive vel modta-
get? 
 

Reaktionen har været megen 
beskeden. 
 
 

mailto:rytmeboxen.icd@gmail.com
mailto:jan.gottschalk@mail.dk
mailto:judittes@gmail.com
http://www.hjerteforeningen.dk/
http://www.hjerteforeningen.dk/
mailto:soerenmailto@gmail.com
mailto:jan.gottschalk@mail.dk
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Som lovet vil vi udsende en mail 
til de, der havde oplyst deres e-
mail adresse til Hjerteforeningen. 
Det viste sig at 701 husstanden 
havde oplyst deres mailadresse. 
Af dem kom der 64 retur, hvor 
adressen ikke var den rigtige. 
Jeg har ringet og talt med næ-
sten alle og fået den nye mail-
adresse. Langt de fleste gav som 
forklaring, at de havde glemt at 
oplyse ændringen til Hjertefor-
eningen. 
 

HUSK DERFOR: - ændrer du 
din e-mail adresse så giv enten 
Hjerteforeningen eller vor se-
kretær besked. 

Hvordan fordeler medlemmerne 
sig så? 
 

701 har opgivet e-mail adresse; 
ca. 25 har ikke adgang til en 
PCer og vil modtage bladet i en 
papirudgave; omkring 100 ved vi 
ikke noget om. Vi skulle gerne 
have de sidste på plads. Har du 
derfor ikke modtaget en mail i 
forbindelse med udsendelsen af 
dette nummer, må du meget 
gerne sende oplysningen til 
icd@sveka.dk. 

Jeg vil gerne som formand øn-
ske alle en god sommer og på 
gensyn til vort seminar i august 
måned. 
 

Svenn Erik Kristensen 

mailto:icd@sveka.dk
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Det årlige vedtægtsbestemte 
repræsentantskabsmøde i Hjer-
teforeningen blev i år holdt i 
Odense den 24. maj. 
 
Fra ICD-klubben deltog Bente 
Damgaard Thomsen og Svenn 
Erik Kristensen. 
 
Da mange af de delegerede 
havde været i gang i flere timer 
for at nå frem til mødet, var den 
første aktivitet en frokost. Køk-
kenet havde virkelig anstrengt 
sig for at diske op med hjerterig-
tig mad. Masser af grønt – lige 
efter Hjerteforeningens kogebø-
ger. 
 
Efter frokost var der et indlæg af 
Overlæge Keld Sørensen om 
medfødte hjertesygdomme. På 
en både spændende, levende 
og pædagogiske måde blev der 
fortalt om dette alvorlige emne, 
om lægevidenskabens dygtig-
hed til at holde nyfødte med 
hjertesygdomme levende med 
den konsekvens, at der nu er et 
stigende antal voksne med al-
vorlige hjertesygdomme. 
 
Selve repræsentantskabsmødet 
forløb som sådanne møder ofte 
gør. Hjerteforeningens formand 
Henrik Steen Hansen aflagde 
beretning om årets forløb og 

kommenterede herunder sagen 
om misbrug af forskningsmidler. 
Han og dermed den samlede be-
styrelse havde meget tidligt på 
det kraftigste taget afstand fra en 
sådan handling.  
 
De midler, der skaffes til forsk-
ning i hjertesygdomme, skal bru-
ges til det og ikke andet. Hjerte-
foreningens troværdighed er me-
get vigtig her. 
 
6 af bestyrelsens medlemmer var 
på valg, men da der ikke var ind-
kommet flere og andre end de 
nuværende medlemmer af besty-
relsen, blev de genvalgt. 
 
Bestyrelsen havde fremsat en 
forslag til kontingent forhøjelse 
på 25,- kr. Som altid fremkaldte 
et sådan punkt en længere debat 
med mange gode forslag. På et 
tidspunkt måtte dirigent skærer 
igennem og sætte forslaget til 
afstemning – ved håndsopræk-
ning blev en 25,- kr. forhøjelse af 
det årlige kontingent vedtaget. 
 
Som et af de sidste punkter præ-
senterede den nye direktør – Kim 
Høgh – tiltag og kampagner 
2014-2015. Man må nok sige, at 
det var en spændende at høre 
det oplæg. Kim Høgh selv virke-
de meget dynamisk og med 

Hjerteforeningens repræsentantskabsmøde 
v/ Svenn Erik Kristensen 
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mange gode ideer til og syns-
punkter på udviklingen i Hjerte-
foreningen. Gentagne gange 
blev de frivilliges indsats frem-
hævet og det var tydeligt, at der i 
flere af de tiltag, der blev nævnt, 
var tænkt på en forøget indsats 
af og fra de frivillige. 
 
Mødet sluttede med uddeling af 
guldnåle. Her til personer, der 
havde fungeret som formænd for 
lokalforeninger i mindst 10 år. 

Fra læser til læser 

Samkørsel 
 
Vi må ikke i bladet opgive navne 
og adresser på vore medlemmer, 
men af og til har vi nogen der 
spørger, om de ikke kan køre 
med nogen til og fra møder.  
 
Helt aktuelt er der en kvinde fra 
Kronjylland, der gene vil have et 
lift til og fra mødet på Sjælland.  
 
Skriv til Judy, hvis du mangler en 
plads eller gerne vil tilbyde en 
plads, så sætter vi jer i forbindel-
se med hinanden. 
 
Skriv til judittes@gmail.com 

Ribe byferie 
 
“Hyggelig, nyrenoveret lejlighed 
på 53 m2 i gammelt Ribehus fra 
1850 udlejes to-søn, søn-to eller 
hele uger ,,,incl. sengetøj, var-
me og vand. El afregnes efter 
måler. 
 
250 m fra domkirken. Lejlighe-
den indeholder alle moderne be-
kvemmeligheder samt terrasse 
og lille, ugenert have.  
 
Kontakt 75 38 38 09 /  
 
amj58@mail.dk/  
 
www.ribeferie.dk… 
 
mvh Mette og Jørgen, Brørup” 

mailto:amj58@mail.dk/
http://www.ribeferie.dk
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SEMINAR 2014 

23. – 24. august 2014 

Comwell Grand Park – Korsør 

Ørnumvej 6 – 4220 Korsør 

 

Så er der en mulighed for, at vi kan ses igen. For mange af klubbens 
medlemmer er det efterhånden blevet en fast tradition at deltage i det 
årlige seminar. Vi håber, at rigtig mange medlemmer også i år vil fort-
sætte denne tradition samt, at mange nye vil komme til. 
 

Seminaret holdes i år på Hotel Comwell Grand Park i Korsør 
 

Årets program er søgt lavet, så der dels er et spændende foredrag, 
hvor vi prøver at få en oversigt over den fremtidige udvikling indenfor 
ICDer samt et indlæg, hvor vi får et indtryk af moderne bevægelses-
former. Der bliver også tid til hyggeligt samvær med dem, som du har 
mødt tidligere. Endelig har vi besluttet, at der også skal være tid til at 
lære lidt om den egn af Danmark, som vi besøger. 
 

Vi i bestyrelsen ser frem til at møde så mange medlemmer af ICD-
klubben som overhovedet muligt. 
 

På gensyn den 23. – 24. august 2014 
 

Bestyrelsen 
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PROGRAM 

 
Lørdag, d. 23. august 

 
11.30  Ankomst / værelserne er tilgængelige efter kl. 14.00 

12:00  Frokost / drikkevarer er for egen regning 

13:30  Hvor er vi? 

   Hvor bevæger vi os hen? 

Fremtidens ICD-er. 
Det er lykkedes at få en af de personer, der har fingeren på 
pulsen, når det drejer sig om udviklingen indenfor ICD, til at 
fortælle os alt det nye. 
 

Jimmy Sund fra firmaet Medtronic kommer og giver os det 
sidste ny indenfor ICD-verdenen. 
 

14.45  Kaffepause 
 

15:30  Linedancerne fra Sorø optræder: Fortæller om denne ef-
terhånden udbredte danseform. Der bliver sikkert også mu-
lighed for, at du kan deltage i et par danse. 

 

18:30  Festmiddag incl. 3 glas vin. 
 (Oplysning: Husets hvid - / rødvin koster  
 kr. 275,- pr. flaske) 
 En hyggepianist vil hjælpe os igennem nogle sange og ikke 

mindst spille til dans sidst på aftenen. 
 

Søndag, d. 24. august 
 

08:00  Morgenbuffet 
 Inden vi tager bussen kl. 10:00 skal du have tjekket ud fra 

værelset. 
10:00  Busserne står parat til at tage os på en tur i lokalområdet. 
 UDFLUGT. 
 Vi besøger dels ISBÅDSMUSEET og dels 

 BY-og OVERFARTSMUSEET. Lokale guider vil fortælle lidt 
om byen, når vi kører fra det ene sted til det andet. 

 Husk praktisk fodtøj. 
 

12:30  Frokost. 
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Alt dette til en pris af: 

Medlemmer af ICD-klubben 
og Hjerteforeningen. 
 

Du bedes selv undersøge 
hvilket medlems-skab, du har 
af Hjerteforeningen. Du kan 
ændre dit medlemsskab fra 
individuel til par ved at ringe 
til Hjerteforeningen. (33 93 
17 88) 
 

Individuelt medlemskab: kr. 
195 

Parmedlemsskab: kr. 310 
 

Vi tillader os, at kontrollere dit 
medlemskab. 

Kr. 550 pr. person i delt 
dobbelt-værelse 
 

Kr. 650 pr. person for enkeltvæ-
relse 

For deltagere, der ikke er med-
lem af Hjerteforeningen 

Kr. 900 i delt dobbeltværelse 

Kr. 1.100 i enkeltværelse 

For medlemmer, der deltager 
uden overnatning 

Kr. 400 pr. person 

Overnatning fra fredag til 
lørdag (incl. morgenmad) 
 

HUSK ved tilmeldingen at 
fortælle, at du vil have den-
ne ekstra nat. 
 

Afregnes direkte med hotellet 
ved afrejse. 

Dobbeltværelse: 891 kr. 
(2 personer) 
Enkeltværelse: 696 kr. 
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Tilmelding: 
 

Sekretær Annelise Hattesen. 
e-mail: apehattesen@hotmail.com          Tlf.: 3514 264 

Sidste frist for tilmelding er: 7. juli 2014 
 

Du må meget gerne melde dig til før. Vi vil meget gerne have et 
indtryk af, hvor mange der deltager. 
 

Tilmelding er bindende og kun ved alvorlig sygdom kan tilbagebeta-
ling komme på tale. (se omtale af klubbens afbestillingspolitik andet 
sted i bladet) 
 

Betaling: 
 

Til klubbens konto: Reg. Nr.: 0624 konto nr.: 3591090178 senest d. 
7. juli 2014. Oplys venligst dit navn i feltet: oplysning til modtageren. 
 
Følgende oplysninger skal gives ved tilmelding: 

Navn: 
 

 

Adresse: 
 

 

Telefonnummer: 
 

 

Antal personer: 
 

 

Ønsker overnatning fre-
dag-lørdag: 

 

Deltager ikke i program-
met søndag formiddag 

 

Særlige hensyn: Har du behov for speciel kost (diabetes 
el. lign) eller er dårligt gående, så giv 
besked ved tilmeldingen. 

mailto:apehattesen@hotmail.com
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Afbestilling til seminar og andre arrangementer. 
 

Alt for ofte er vi udsat for, at medlemmer melder sig til vore arrange-
menter og så umiddelbart før sender afbud eller bliver helt væk. 
Vi har enkelte gange måtte betale for ”de udeblevne”, og det har vi 
ikke råd til. 
 

Derfor har vi følgende regler for afbud eller udeblivelse: 
 

Afbud inden: 
 

 45 dage før betales 15% pr. deltager 

 30 dage før betales 50% pr. deltager 

 8 dage før betales 75% pr. deltager 

Ved udeblivelse eller afbud senere end 8 dage tilbageholdes hele det 
indbetalte beløb. 
 

Dette gælder dog ikke ved personlig, pludselig opstået sygdom. 
 

Bestyrelsen 
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Livsstilscentret i Brædstrup. 
 
”Har du aldrig været på Livsstilscentret i Brædstrup?” Spørgsmålet fik 
jeg af den kvinde, der sad på motionscyklen ved siden af mig på 
Sundhedscentret i Randers. Det måtte jeg svare benægtende på, og 
så fortalte hun meget rosende om de gode oplevelser, hun havde 
haft samme sted. Jeg gik hjem og søgte på nettet og som der stod: 
Lider du af en af de følgende sygdomme hjerte/karsygdomme, diabe-
tes, svær overvægt, kronisk lungesygdom, knogleskørhed og synes 
du, det er svært – så er Livsstilscentret måske lige noget for dig. 
 
Egen læge, speciallæge eller en hospitalslæge henviser og kort efter 
modtager man besked fra Livsstilscentret, hvornår der er plads. 
 
Jeg gik til min egen læge og talte med ham om indlæggelse på Livs-
stilscentret. Min læge er ung og det forklarer måske, at han ikke 
kendte stedet, men han ville straks se nærmere på det og efter få da-
ge, fik jeg besked fra Brædstrup. 
 
Selve indlæggelsen består af tre indlæggelser af fire døgns varighed 
med ca. tre måneders interval. 
 
Der er ca. 20 deltagere på hvert hold og undervisning og aktiviteter 
foregår som holdundervisning, der veksler mellem teori og praksis. 
Behandlingen på Livsstilscentret er gratis for personer og par som er 
henvist til stedet. Ægtefælle/samlever er velkommen til at deltage 
mod betaling. 
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Jeg var spændt og lidt nervøs, da jeg satte kursen mod Brædstrup til 
første modul. En varm og hjertelig velkomst sammen med en kaffetår 
fik mig straks til at føle mig godt tilpas sammen med de andre på hol-
det. 
 
Jeg mangler det afsluttende tredje modul i juli måned og jeg glæder 
mig til igen at møde de andre på holdet samt personalet. Det tror jeg 
netop er karakteristisk for Livsstilscentret, at man ser frem til et gen-
syn. 
 
Et ophold på Livsstilscentret i Brædstrup vil for de fleste betyde en 
sundere levevis og at leve så godt som muligt med den sygdom man 
har. Al behandling tager udgangspunkt i den enkeltes liv og årsagen 
til indlæggelsen, men den enkeltes egen indsats er naturligvis afgø-
rende for udbyttet af indlæggelsen. 
 
Læs mere på www.livsstilscentret-braedstrup.dk 
 
Ulla Hansen. 

http://www.livsstilscentret-braedstrup.dk
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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 

23. – 24. august 
2014 

Seminar – Korsør Bente Damgaard Thomsen 
Flemming Krogh 

8. oktober 2014 ICD-møde Rådgivnings-
center København 

Tlf.: +45 33 11 03 12  

   

ICD-møde 
Kom til et oplæg  om: 

         I hvilke situationer anvendes en ICD-enhed? 

         Hvordan virker en ICD-enhed? 

         Hvordan kan hverdagen være med en ICD-enhed? 
Der vil også være mulighed for at tale med og udveksle erfaringer 
med andre ICD-bærere.  
Ved hjertesygeplejerskerne Birgitte Brage og Mia Jandrup 
  
8. Oktober kl. 15 – 17 i Hjerteforeningens Rådgivningscenter Kø-
benhavn, Hauser Plads 32, 3. sal, 1127 København 
Mødet er rettet mod patienter, men pårørende er velkomne 
Tilmelding nødvendig. Tlf. : +45 33 11 03 12  

http://www.hjerteforeningen.dk/goernoget/
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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,  
Fasanvej 6C,  
8500 Grenaa 
 
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, 1-5 
2300 Kbh. S 
E-mail:  
flemming@nemmas.dk 
Tlf.: 2133 6626 

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

mailto:apehattesen@hotmail.com
mailto:soerenmailto@gmail.com
mailto:pam@nielsen.mail.dk
mailto:sek@sveka.dk
mailto:ullaranders@lic-mail.dk
mailto:Morten.Drejer@adr.dk
mailto:jan.gottschalk@mail.dk
mailto:judittes@gmail.com
mailto:flemming@nemmas.dk
mailto:Beth01@live.dk
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