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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:  
Januar 2015 uge 3 
 
 

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: 
Sanne Krogh 
Amagerfælledvej 147, 1-5 
2300 København S 
E-mail: kontakt@nemmas.dk 

Redaktionelt Formanden har ordet 

og der blev sat 
strøm til! 

 
Det har for ICD-klubben været et 
meget spændende forår, idet vi 
har været i fuld gang med at rulle 
beslutningen om at overgå til den 
elektroniske kontakt til jer alle ud. 
 
De to ydre tegn på, at processen 
er i gang er, at RYTMEBOXEN 
fremover kun udkommer som en 
del af vor hjemmeside samt, at 
denne hjemmeside er blevet mo-
derniseret og ført ”up to date.” 
 
ICD-klubben har endvidere af 
kunstneren Leif Nielsen fået et 
nyt logo. Du kan se det på hjem-
mesiden. Ved at klikke på bille-
det får du en lille historie om 
kunstneren. 
 
Vi er i klubben meget begejstret 
for dette billede, og vi oplevede 
også, at det blev modtaget med 
begejstring både på vort seminar 
og på mødet med Hjerteforenin-
gen. 
 
På vort sidste bestyrelsesmøde i 
forbindelse med klubbens semi-
nar foretog vi en foreløbig evalu-
ering, og vi kunne konkludere, at 
vi havde fået en utrolig opbak-
ning fra alle.  
 

mailto:rytmeboxen.icd@gmail.com
mailto:jan.gottschalk@mail.dk
mailto:judittes@gmail.com
http://www.hjerteforeningen.dk/
http://www.hjerteforeningen.dk/
mailto:kontakt@nemmas.dk
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Alle er gået til opgave med stor 
begejstring, og vi har i bestyrel-
sen kun fået positive udsagn. Vi 
er dog ikke helt i mål endnu, 
hvorfor vi hele tiden vil være me-
get glade for jeres meniger og 
forslag til, hvordan vi kommer 
videre. 
 
Et af de problemer, vi står med, 
er, at vi endnu mangler en del  e-
mail adresser. Vi har derfor i be-
styrelsen besluttet, at vi sidst på 
året udsender i en papirudgave 
et nyhedsbrev til alle medlem-
mer, hvor vi dels optager pro-
grammet for det kommende år 
og dels søger at motivere de sid-
ste til at give os deres e-mail 
adresse. 
 
Som en følge af, at vi ikke læn-
gere udsender Rytmeboxen, har 
vi til hjerteafdelingerne lavet en 
folder, der fortæller om klubben 
samt opfordre til at blive medlem.  
 
Vi har i bestyrelsen fordelt hjerte-
afdelingerne imellem os, og må-
let er, at den nye folder i løbet af 
den næste måned vil være ude 
på alle afdelinger. Samtidig er 
det hensigten, at der fra bestyrel-
sens side på denne måde vil væ-
re en fast kontaktperson til den 
enkelte afdeling. 

Som medlem af ICD.klubben er 
det vigtigt, at du husker på, at 
selv om vi er blevet elektriske, 
så er både hjemmesiden og Ryt-
meboxen dit organ. De bliver 
ikke bedre end du er med til at 
gøre dem. Dine indlæg er stadig 
yderst velkomne, så sæt dig til 
tasterne og send os din mening, 
dine forslag eller din lille historie. 
Du må nu også godt skrive med 
en kuglepen på et stykke papir. 
 
28-09-2014 
 
Svenn Erik Kristensen 
formand 
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HJEMMESIDE 
 
Vi er nu godt i gang med at opdatere hjemmesiden. Jeg vil kraftig 
opfordre alle til at jævnlig at gå ind på den side. Dels er der allerede 
en række informationer, som du sandsynligvis vil have fornøjelse og 
gavn af og dels vil vi i bestyrelsen i stigende udstrækning benytte 
hjemmesiden som kontakt til jer alle. 
 
Åben hjemmesiden her og kør ned til midt på siden. Her vil du have 
følgende billede og du kan ved at klikke på den røde tekst komme 
videre. 

  
Under NYT FRA KLUBBEN finder du TIPS OG TRIKS. Her kan du 
se, hvordan du kan placere et ikon på dit skrivebord, så du nemmere 
kan komme ind på siden. 
 
28-09-2014  /sek 

https://www.hjerteforeningen.dk/ICDklubben/nyt_fra_klubben/tips_og_tricks/
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Møde Hjerteforeningen på Facebook. 
 
Hjerteforeningen er nu også tilgængelig på Facebook.  
 
https://www.facebook.com/hjerteforeningen 
 
Du kan bl.a. her læse om nye tiltag i Hjerteforeningen.  
 
/sek 

https://www.facebook.com/hjerteforeningen
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ICD-klubben har af kunstneren Leif Nielsen fået ovenstående billede 
til brug ved vore udadvendte aktiviteter. 
 
Deltagerne på vort seminar har allerede stiftet bekendtskab med bil-
ledet brugt på mange forskellige måder. Det er vor ide til stadighed at 
finde på nye måder, at bruge dette billede på som blikfang for udbre-
delsen af kendskabet til klubben. 
 
Jeg vil meget gerne på bestyrelsens vegne takke Leif Nielsen for 
denne utrolig flotte gave og love, at vi vil gøre alt for at den benyttes i 
den ånd, som den er tænkt. 
 
Du kan læse mere om kunstneren ved at klikke på billedet på hjem-
mesiden. Du finder hjemmesiden ved at klikke her. 
 
/sek 

http://www.hjerteforeningen.dk/ICDklubben/
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En dejlig sensommeraften i Halden by i Norge ikke så langt fra 
den sydlige grænse ved Svinesund med den skønne udsigt til 
fæstningen Fredriksten. Byen hed Fredrikshald fra 1665 til 1928. 
Fæstningen er bygget gennem årene 1640-45.  
 
I sommermånederne har de hver onsdag Skandinaviens største 
amerikanerbilstræf i byen og det tiltrækker både de lokale og gæ-
ster der besøger Halden. Byen er også kendt for deres papirfa-
brikker og medicinalfabrikken.                                                                                               

 
Her ses indsejlingen til Halden Havn. Billederne er taget et par skridt  ud 

fra hotellets restaurant . Dejligt sted at overnatte efter en arbejdsdag. 
Halden by har mange restauranter både udenlandske og norske, 
så der er nok at vælge imellem. 
Jan Gottschalk 
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Hvis du vil lave en græskarlygte, kan du bruge 
fyldet til en dejlig suppe.. 

 

Græskarsuppe med æblecider 
 
Hurtig tilberedning 
Portioner: 4 
Fryseegnet 
Ingredienser: 
 
2 skalotteløg 
1 fed hvidløg 
2 spsk koldpresset rapsolie 
400 g skrællet græskar  
2 dl tør æblecider 
1,2 l grøntsagsbouillon  
salt og peber 
2 tsk æblecidereddike 
40 g græskarkerner 
 
Tilbehør: groft brød                                                                                              
 
Græskarsuppe er sødmefuld og god mad. Du kan bruge enten hokkaido eller 
butternut-græskar til den vegetariske suppe. 
 
Pil og hak skalotteløg og hvidløg, og steg dem ved svag varme i en gryde, i 
olie, til de er glasklare.  
 
Skær græskarkødet i stykker a ca. 1 cm, og kom dem i gryden.  
 
Tilsæt cider og bouillon, og lad det simre i 25 minutter, til græskarret er 
mørt.  
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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 

Marts 2015 Vintermøde Middelfart Oplysninger i næste nr 

   

   

Informanter til bachelorprojekt søges. 

Vi er to sygeplejestuderende fra Sygeplejeskolen i Aarhus som netop 
skal til at skrive bachelorprojekt. 

Vi vil i vores projekt gerne undersøge hvordan det opleves at være 
partner til ICD-implanterede.  

I den forbindelse søger vi 2-3 partnere som vil deltage i et individuelt 
interview. 

Interviewet er anonymt og forventes at vare ca. 1 time. Vi finder ud af 
et mødested i nærheden af dig. 

Kontakt os på 28714346 eller 166001@via.dk 

Venlig hilsen,  

Fie Vestergaard & Camilla Lindbjerg 

mailto:166001@via.dk
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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

