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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@icdklubben.dk 
 
Judy Johansen 
E-mail: judy@icdklubben.dk  
 
 
 
Udkommer:  
Marts, juni, september og decem-
ber 

Redaktionelt 
 
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 redaktø-
ren i hænde senest den 15. må-
neden før udgivelse 
 
Klubbens hjemmeside: 
www.icdklubben.dk/ 
 
Webmaster: 
Sanne Krogh 
Amagerfælledvej 147, 1-5 
2300 København S 
E-mail: sanne@icdklubben.dk 

Telefonnummeret til hjerteforeningen bliver ændret 
efter flytningen til ny adresse. 
 
Hjerteforeningens nye adresse pr. 1 januar 2016 er  
 
Vognmagergade 7, 1120 København K. 
 
Det nye hovednummer fra den 4 januar: 70250000.  

mailto:rytmeboxen.icd@gmail.com
mailto:jan@icdklubben.dk
mailto:judy@icdklubben.dk
http://www.hjerteforeningen.dk/
mailto:sanne@icdklubben.dk
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Tanker sidst på året 2015………. 
v/Svenn Erik Kristensen 

 

”Jeg glæder mig i denne tid; 
nu falder julesneen hvid…..” 
 

De fleste af os kan nikke genkendende til disse linjer. De har været  
en fast del af manges juletraditioner. J. Krohns bog: ”Peters Jul”,  
hvorfra linjerne kommer, har formet den måde, som vi mener, denne  
begivenhed skal fejres på. 
 

Det var nu ikke lige disse tanker, der blev sat i gang, men mere at 
sneen væltede ned udenfor – årets første sne. Som altid får denne 
første varsel om vinter ikke lov til at liggende ret længe. allerede i dag 
-få dage efter- er sneen væk og vejret er tåget, fugtigt og klamt. 
 

Året 2015 har for ICD-klubben været et godt år. Rigtig mange med-
lemmer valgte at deltage i såvel vort vintermøde som i vort seminar.  
Mødet med jer alle er en meget stor og livsbekræftende oplevelse og  
ikke mindst i de stunder, hvor der bliver plads til samtale mellem jer 
alle. Flere medlemmer – nogle var førstegangs deltagere – har givet 
udtryk for, at disse samtaler jer imellem, var af største vigtighed – fort-
sæt også på møderne i det nye år med det.  
 

Internt i klubben har det endvidere været glædeligt at opleve, at over-
gang til brug af det elektroniske medie i kommunikationen med jer, er 
blevet en succes. Alle har positivt taget imod Rytmeboxen i den elek-
troniske form, ligesom den direkte mulighed for at komme i kontakt 
med jer, har vist sig utrolig nyttig. 
  
Bestyrelsen vil i stigende omfang benytte sig af vor hjemmeside 
(www.icdklubben.dk) i kommunikationen med jer. Her bringes nyhe-
der m.m. 
 

Bestyrelsen ønsker jer alle…..  

En Glædelig Jul 
& 

Et lykkebringende Nytår 

http://www.icdklubben.dk
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GENERALFORSAMLING  
I henhold til klubbens vedtægter § 4 indkaldes hermed til generalfor-
samling 2016.  
Lørdag, d. 19. marts 2016 kl. 11.00 -12.00  
SEVERIN kursuscenter 
Skovsvinget 25 
5500 Middelfart  
 
DAGSORDEN:  
1. Valg af dirigent  

2. Bestyrelsens beretning  

3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering  

4. Indkomne forslag  

5. Valg til bestyrelsen: 

a. formand 

b. øvrige medlemmer af bestyrelsen 

c. valg af suppleanter 

6. Eventuelt  
 
Ad 4:  
Indkomne forslag.  
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal  
være skriftligt og formanden i hænde senest 4 uger før  
generalforsamlingen. ( 19. februar 2016)  
 
Ad 5:  
Følgende er på valg:  
Svenn Erik Kristensen 
Annelise Hattesen 
Søren Rasmussen 
 
Suppleanter:  
Judy Johansen, Bente Damgaard og Sanne Krogh  
 
Du kan deltage i generalforsamlingen uden at deltage i den efterføl-
gende frokost og i vintermøde. 
Sek/25-11-2015 



5 

Vintermøde 
- ICD-klubbens vintermøde lørdag den 19/3 2016 
Vi holder vort traditionsrige vintermøde efter den årlige general-
forsamling, lørdag den 19. marts 2016 på SEVERIN Kursuscenter. 
 
Mødested: SEVERIN kursuscenter 
 Skovsvinget 25 
 5500 Middelfart 
 
Tidspunkt:  Lørdag, d. 19. marts 2016 kl. 10.00 - 16.00 

 
Program: 
10:00 - 11:00 Indskrivning og kaffe med brød 
11:00 - 12:00 Generalforsamling 
12:00 - 13:00 Frokost 
13:15 - 15:45 Vintermøde med kaffepause 
15:45 - 16:00 Afslutning 
 
Prisen for at deltage i frokost og vintermødet er 200,- kr. pr. person. 
 
Betaling: Til klubbens konto: reg. nr.: 5328 konto nr.:0249608 se-
nest mandag den 14. marts 2016.  
Husk venligst, at oplyse dit navn og by i feltet: oplysning til modtageren. 
 
Tilmelding er absolut nødvendigt. 
Tilmelding på mail:  vinter@icdklubben.dk 
Eller via ICD-klubbens hjemmeside: www.icdklubben.dk 

mailto:vinter@icdklubben.dk
http://www.icdklubben.dk
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For første gang afholder HJERTEFORENINGEN en landsindsamling. 
Da ICD-klubben er landsdækkende opfordre bestyrelsen til, at du del-
tager som indsamler i dit lokale område. 
 
De fleste kommuner har en lokalafdeling af Hjerteforeningen, og du er 
som medlem af ICD-klubben også medlem af den lokale afdeling.  
 
De bliver garanteret meget glade for din hjælp som indsamler. 
 
Svenn Erik Kristensen 
Formand – ICD klubben 
25-11-2015 
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TV-KUGLER 
 

I min barndom og de efterfølgende år har der hvert år  
været tradition for at lave  

TV-KUGLER 
En opskrift min mor fik fra en udsendelse i tv sidst i 50’erne..  

 

125 g revet/hakket chokolade 
2 spk. Kakao 

200 g flormelis 
50 g hakkede mandler 
50 g hakkede nødder 

¾ dl ribssaft 
  

Trilles til kugler og vendes i kokosmel 
 

Min mor lod dem stå natten over så de kunne tørre..  
Opbevares i køleskabet 

 

Den sød/syrlige smag gør dem til noget ganske særligt…  
Om de er sunde??  

Det kommer vel an på mængden.. 
 

Med hjertelig Julehilsen 
Judy  
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Så er bestyrelsen i gang med forberedelser-
ne til næste års seminar. 
 
Vi ser frem til at møde rigtig mange af jer på 
 

HOTEL COMWELL i Sønderborg. 
 

Ude over, at du får mulighed for en god ople-
velse, kan du i 2016 være med til at fejre ICD
-klubbens 20-års jubilæum.  
 
Der vil komme meget mere i næste nummer 
af Rytmeboxen, ligesom du bør følge med på 
ICD-klubbens hjemmeside. 
 

Sek/25-11-2015 
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Flet er julehjerte 
 
- skabelon til hjertet i hjertet 
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Det er navnet på Hjerteforeningens elektroniske nyhedsbrev. 
 
Du kan også blive modtager af det.  
 
Du skal tilmelde dig på Hjerteforeningens hjemmeside :  www.hjerteforeningen.dk. 
 

I dette felt nederst på siden kan du tilmelde dig. 
 

sek/25-11-2015 

http://www.hjerteforeningen.dk
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Risengrød på den nemme måde..  
 

Kom risene i en gryde med 2 dl vand og kog det op 
Tilsæt mælken og kog i npgle minutter 

Kom gryden ind i ovnen med låg på 
Lad den stå i 90 min. Ved 90 grader 

Rør op og tilsæt evt lidt salt 
Mængden af ris og mælk kommer an på antal portioner man ønsker 

Velbekomme 
 

 

Med glædelig julehilsen 
Judy 
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Ladywalk 2016 
- om Ladywalk 
Ladywalk er, som navnet siger, en vandring hvor kun kvinder har ad-
gang til at deltage. Mændene er naturligvis også velkomne, men kun 
som tilskuere. 
 
Ladywalk foregår samtidig i Frederikshavn, Aalborg, Agger, Aarhus, 
Sønderborg, Odense, Nakskov, København, Skælskør, Haderslev og 
Rønne, og turen er på 7 eller 12 km. Der er ingen aldersbegrænsning, 
så det har ingen betydning om du på denne vandring "kommer frem" 
på egne ben eller i klapvogn. 
Derfor opfordres alle kvinder, kusiner, mødre, svigermødre, bedste-
mødre osv. sammen med deres kvindelige venner og bekendte samt 
kolleger til at møde op for at prøve at gå i en stor flok bestående af 
kvinder i alle aldre. 
 

Men husk lige:  
Til Ladywalk drejer det sig ikke om at komme først i 
mål, så glem præstationsræset og nyd en gåtur, 
hvor der kun deltager kvinder. Ladywalks formål er 
at fremme interessen for gangsport i Danmark, 
samt støtte organisationer der støtter sygdomsram-
te kvinder. 
 
 

 

- Ladywalk donerer til sygdomsramte kvinder … 
Ladywalk donerer hvert år penge til foreninger, der støtter sygdoms-
ramte kvinder i Danmark. Dermed er alle kvinder, der deltager i La-
dywalk med til at hjælpe andre kvinder på vej. 
 
1 million. Så meget donerede Ladywalk fredag den 28. august 2015 til 
foreninger, der støtter sygdomsramte kvinder i Danmark. 
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Tak til alle jer, der har deltaget i Ladywalk - det er jer, der gør det mu-
ligt! 
Som I kan se, var smilene store hos både Endometriose Foreningen, 
Colitis-Crohn Foreningen og Hjerteforeningen. 
Pengene blev doneret til forskning i de tre foreninger. 
 

 
                                                      Foto: www.ladywalk.dk 

 
Vær med i 2016 hvor Ladywalk støtter Endometriose Foreningen og 
Hjerteforeningen med deres kampagne ”Elsk hjertet”. 
 
Deltager du i Ladywalk mandag den 30. maj 2016, hjælper du dermed 
sygdomsramte kvinder i Danmark. 
 
 

- tilmelding til 2016 er nu åben 
Allerede nu kan du tilmelde dig Ladywalk, der finder sted mandag den 
30. maj 2016. Det koster 125 kr. at deltage ved tilmelding inden 2. maj 
2016 Du kan tilmelde dig som enkeltperson eller du kan samle mindst 
11 kvinder og gå sammen som et hold. 
Så inviter kolleger, veninder, naboerne eller alle kvinder i din familie - 
flere generationer kan være med. 
Tilmeld jer her på hjemmesiden: www.ladywalk.dk/signup.aspx 
 
 

Sanne Krogh 
Webmaster 

Kilde: www.ladywalk.d  

http://endo.dk/
http://www.ccf.dk/
http://www.elskhjertet.dk/
http://endo.dk/
http://www.elskhjertet.dk/
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Tag hjertet i 
hånden 

- den 24. april 2016 
Meld dig som indsamler, når hjerteforeningen afholder landsindsamling 
til fordel for livsvigtig forskning i hjerte-kar-sygdomme samt forebyggelse, 
patientstøtte og rådgivning. 
 
 

 Foto: www.1udaf4.dk 

- hvad samler vi ind til? 
Forskning 
Hvert år giver Hjerteforeningen over 25 mio. til forskning i hjerte-kar-
sygdomme. Dette gør Hjerteforeningen til en af de største bidragsydere i 
Danmark. 
 
Patientstøtte og rådgivning 
Hjerteforeningen støtter patienter og pårørende og giver råd om forebyg-
gelse af hjerte- og kredsløbssygdomme. Vi kæmper for patienterne, når 
sundhedsvæsenet giver slip. 
 
Forebyggelse 
Hjerteforeningen arbejder for at forebygge hjerte-kar-sygdomme gennem 
sundhedsfremmende aktiviteter og oplysning. Fokusområderne omfatter 
bl.a. rygning, kost og stress samt undervisning i livreddende førstehjælp. 
 
Du kan tilmelde dig som indsamler ved landsindsamlingen søndag den 
24. april 2016 på følgende link: 
www.1udaf4.dk/ 
 

Sanne Krogh 
Webmaster 

Kilde: www.1udaf4.dk 
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AKTIVITETER 
 

 
 
Se ICD-klubbens hjemmeside for yderligere information: 
www.icdklubben.dk 

 
 

Følg Hjerteforeningen på Facebook: www.facebook.com/
hjerteforeningen 

 

   

Indlæg til Rytmeboxen 

Mandag, den 15. februar 2016 kl. 

23:59 er sidste frist for at sende 

indlæg til næste nummer af Ryt-

meboxen 

     

Forslag til generalforsamlingen 

Fredag, den 19. februar 2016 

kl. 23:59 til Formand Svenn 

Erik Kristensen på mail: 

svennerik@icdklubben.dk 

15 
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FEB   FEB 

      

   

Rytmeboxen 

Tirsdag, den 15. marts 2016 kl. 

23:59 udkommer Rytmeboxen nr. 

110 på ICD-klubbens hjemme-

side 

     

Vintermøde og generalforsam-

lingen 

Lørdag, den 19. marts 2016 kl. 

10:00 på Kursuscenter SEVE-

RI i Middelfart 

15 
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MAR   MAR 
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Formand: 
Svenn Erik Kristensen 
Fasanvej 12 
4683 Rønnede 
E-mail: 
svennerik@icdklubben.dk 
Tlf.: 5671 1058 
Mobil: 2298 6342 
  

  

 

  
Bestyrelsesmedlem: 
Søren Rasmussen 
Rude Skovvej 13 
Rude Strand 
8300 Odder 
E-mail: 
soeren@icdklubben.dk 
Mobil: 3026 9286 
  

  

 

  
Næstformand: 
Ulla Hansen 
Blomsterparken 13 
Stevnstrup 
8870 Langå 
E-mail: 
ulla@icdklubben.dk 
Tlf.: 8641 0535 

  

 

  
Bestyrelsesmedlem: 
Jan Gottschalk 
Marievej 53 
4300 Holbæk 
E-mail: 
jan@icdklubben.dk 
Tlf.: 5943 6778 
Mobil: 4078 6978 
  

  

 

  
Kasserer 
Flemming Krogh 
Amagerfælledvej 147, 1-5 
2300 København S 
E-mail: 
flemming@icdklubben.dk 
Mobil: 3160 2815 
  

  

 

  
Suppleant: 
Judy Johansen 
Violvej 273 
7800 Skive 
E-mail: 
judy@icdklubben.dk 
Mobil: 4088 6270 

  

 

  
Sekretær: 
Annelise Hattesen 
Sct. Nicolai Gade 19, 1.03 
6200 Aabenraa 
E-mail: 
annelise@icdklubben.dk 
Tlf.: 3514 2646 
Mobil: 4085 2646 

  

 

  
Suppleant: 
Bente Damgaard Thom-
sen 
Møllehaven 3 
4180 Sorø 
E-mail: 
bente@icdklubben.dk 
Tlf.: 5783 4817 
  

  

 

  
Bestyrelsesmedlem: 
Morten Drejer 
Fasanvej 6 C 
8500 Grenaa 
E-mail: 
morten@icdklubben.dk 
Tlf.: 8681 0185 
  

  

 

  
Webmaster og Supple-
ant: 
Sanne Krogh 
Amagerfælledvej 147, 1-5 
2300 København S 
E-mail: 
sanne@icdklubben.dk 
  

  

 

  
Hauser Plads 10 - 1127 København K 

Tlf: 3393 1788 - Fax 3393 1245 
www.hjerteforeningen.dk 

BESTYRELSEN 2015 


