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Side 2 

Redaktionelt 
 

Bladudvalget vil meget gerne modtage materiale fra medlemmerne til 

Rytmeboxen. Det kan være alt fra hjerteoplevelser, rejser eller gode idéer. 

Stof til blades skal være os i hænde senest den 15. i måned før udgivelse. 

 

… Bladudvalget 

 Judy Johansen, e-mail: judy@icdklubben.dk 

 Jan Gottschalk, e-mail: jan@icdklubben.dk 

 

… Rytmeboxen udkommer 

15. marts, 15. juni, 15. september og 15. december. 

Rytmeboxen udsendes på mail til alle medlemmer af ICD-klubben og 

lægges umiddelbart efter på klubbens hjemmeside. 

 

… Medlemsskab 

For at blive medlem af ICD-klubben skal du ringe til Hjerteforeningen på 

tlf.: 70 25 00 00  

 

… Klubbens hjemmeside 

www.icdklubben.dk 

 

… Klubbens mailadresse 

kontakt@icdklubben.dk 

 

… Webmaster 

 Sanne Krogh, e-mail: sanne@icdklubben.dk 
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Side 3 

Formandens side 
… Så er der gået 20 år 

I år – 2016 – er det 20 år siden, at nogle forudseende personer fik ideen til 

at lave en klub for personer, der havde fået en ICD-er. 

Initiativtageren var Nelle Løgstrup, der gennem en ihærdig bearbejdelse af 

Hjerteforeningen, fik skabt grundlaget for Hjerteforeningens Defibrillator 

klub. Ideen bag klubben var lige fra starten den, at der her skulle skabes 

en landsdækkende klub, hvor personer der havde fået en ICD-er samt 

deres pårørende kunne komme for at møde ligestillede og drøfte deres 

eventuelle problemer og udveksle erfaring og gode ideer til at klare 

hverdagen. 

Den 29. oktober 1996 kronedes indsats og klubben blev dannet. Den 

havde fra starten 60 medlemmer. 

Igennem de 20 år har et stort antal bestyrelsesmedlemmer gjort en meget 

stor og uselvisk indsats for at giver medlemmer så mange store og gode 

oplevelser som muligt. Fra starten har vintermødet og det årlige seminar 

været omdrejningspunktet i klubben liv. Her har medlemmer kunne mødes 

og gennem fælles oplevelser i form faglige foredrag fået udvidet deres 

kendskab til den situation at være bære af en ICD-er. Samtidig har der 

altid været plads til såvel et kulturelt indslag som en eller anden oplevelse. 

Ja, jeg var lige ved at glemme det: festmiddagen og den lille personlige 

samtale. For mange af os er disse to arrangementer gået hen og blevet en 

fast punkt i vor kalender – et omdrejningspunkt i vor tilværelse. 

For både mig som formand og for hele bestyrelsen er den arv, som de 

tidligere bestyrelser har efterladt os, meget present. Vi er fuldt ud 

opmærksomme på, at der er nogle traditioner, der forventes fortsat. Fint 

med det. Gennem de små forandringer søger vi dog for at sætte vort præg 

på ICD-klubben af i dag. 

Den bedste måde vi alle kan vise, at den ide, der opstod for 20 år siden, 

stadig er levende, er ved i stort omfang at slutte op om klubbens 

aktiviteter. Her tænker jeg såvel på vore møder og arrangementer som 

vort blad ”Rytmeboxen”.  

Svenn Erik Kristensen 
Formand 

  



Side 4 

Generalforsamling 
 

Indkaldelse til generalforsamlingen 2016 kan ses nedenfor og blev 

offentliggjort i Rytmeboxen nr. 109, den 18. december 2015. 

Generalforsamlingen afholdes lørdag, d. 19. marts 2016 kl. 11:00 -12:00 

på SEVERIN kursuscenter, Middelfart.  

Bemærk at indskrivningen foregår fra kl. 10:00. 

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. (19. februar 

2016) 

Ad 5: 

Følgende er på valg: 

Svenn Erik Kristensen 

Annelise Hattesen 

Søren Rasmussen 

Alle suppleanter er på valg: 

Judy Johansen 

Bente Damgaard 

Sanne Krogh 

Du kan deltage i generalforsamlingen 

uden at deltage i den efterfølgende 

frokost og vintermøde. 

  

Leif Nielsen, vintermøde 2015 
Foto: Flemming Krogh 



Side 5 

Bestyrelsen 
 

Der er få dage til den årlige generalforsamling i ICD-klubben. 

Vi har fået mange nye medlemmer og vil her kort præsentere den 

nuværende bestyrelse for jer alle. 

 
Svenn Erik 
Kristensen 
 
Formand 
 

Jeg fik min ICDer december 2000 
efter et dramatisk hjertestop i 
København.    Fra 1996 til 2006 
ansat i Rønnede kommune. Dels 
som lærer i 25 år og derefter 15 år 
som leder i administrationen i 
Rønnede kommune. 
Har over 45 års erfaring med 
foreningsarbejde. 
Medlem af ICD-klubbens 
bestyrelse fra 2007 og formand 
fra efteråret 2012. 
Mail: svennerik@icdklubben.dk 
 

 
 
Ulla Hansen 
 
 
Næstformand 
 

Medlem af bestyrelsen siden 
2008. Jeg er 69 år og fik min 
første ICD for 10 år siden. 
Efter mange år som underviser, 
gik jeg på pension som 65-årig og 
lever et aktivt liv som pensionist. 
Mail: ulla@icdklubben.dk 

 
 
 
 

 

 
Flemming Krogh 
 
Kasserer 
 
 

Medlem af bestyrelsen siden 2013 
Uddannet Portør, arbejder til 
dagligt som koordinator på 
Bispebjerg Hospital hvor jeg også 
er Frivillig rådgivende patient. Fik 
min ICD i 2010 efter uforklarlig 
hjertestop. 
Mail: flemming@icdklubben.dk 

  
Annelise Hattesen 
 
Sekretær 
 
 

Medlem af bestyrelsen siden 
2008. 
Pårørende - min mand fik 
hjertestop i 2004. 
Har arbejdet som lægesekretær 
de sidste 26 år af mit arbejdsliv. 
Er nu folkepensionist. 
Mail: annelise@icdklubben.dk 

mailto:svennerik@icdklubben.dk
mailto:ulla@icdklubben.dk
mailto:flemming@icdklubben.dk
mailto:annelise@icdklubben.dk


Side 6 

Bestyrelsen, fortsat … 
 

 
Søren Rasmussen 
 
Bestyrelses-
medlem 
 

Medlem af bestyrelsen siden 2012 
Uddannet elinstallatør, 
pensioneret i 2012. 
Frivillig chauffør hos 
www.foedevarebanken.dk 
Mail: soeren@icdklubben.dk 

 

 
 
Jan Gottschalk  
 
Bestyrelses-
medlem 
 

Har været medlem af klubben 
siden 2001. Jeg kom i bestyrelsen 
som suppleant i 2009. 
Min faglige uddannelse er 
maskinarbejder. Arbejder til 
dagligt som servicetekniker, 
Worldwide. 
Mail: jan@icdklubben.dk 
 

 
Morten Drejer 
 
Bestyrelses-
medlem 
 

Jeg er 78 år og fik min første ICD i 
2005 efter hjertestop i fly til 
Antalya i Tyrkiet. 
Tidligere konsulent i 
medicinalindustrien. 
Bestyrelsesmedlem siden 2011. 
Har specielt været involveret i 
arrangement af seminar 2012 i 
Rebil og sidst seminar 2015 i 
Silkeborg. 
Mine interesser er sejlsport, 
svømning, alpint skiløb, klassisk 
musik, jazz og skak. 
Mail: morten@icdklubben.dk 

 

 
 
Judy Johansen 
 
 
Suppleant 
 

62 år. Fik min første ICD i år 2000 
Har været medlem af bestyrelsen 
siden 2010 
Førtidspensionist 
Mail: judy@icdklubben.dk 
 

  

Biventrikulær pacemaker / ICD 
Foto udlånt af Medtronic 

mailto:soeren@icdklubben.dk
mailto:jan@icdklubben.dk
mailto:morten@icdklubben.dk
mailto:judy@icdklubben.dk


Side 7 

Bestyrelsen, fortsat … 
 

 
Bente Damgaard 
Thomsen 
 
Suppleant 
 

Jeg er 67 år og fik min første ICD i 
januar 2006. 
Jeg er kommunalt uddannet fra 
Københavns Kommune. Jeg har 
primært arbejdet som økonomi- 
og personalekonsulent i for-
skellige kommuner. Derudover 
har jeg været sekretær i 
Folketinget samt 
Personalekonsulent i Røde Kors 
Asylafdeling, Sjælland. 
Jeg valgte at gå på efterløn i 
2008, da min mand blev syg. Jeg 
er nu en travl folkepensionist. 
Bestyrelsesmedlem i 
Hjerteforeningen i Sorø 2008-
2015. Bestyrelsessuppleant i ICD-
klubben siden 2013. 
Mail: bente@icdklubben.dk 

 
 
Sanne Krogh 
 
Suppleant og 
Webmaster 
 

Jeg er pårørende og medlem af 
bestyrelsen siden 2015. 
Uddannet revisor, arbejder til 
dagligt som Senior 
Økonomikonsulent og Webmaster 
i DR Koncernregnskab. 
Jeg har altid været aktiv i 
foreningslivet og er på nuværende 
tidspunkt bestyrelsesmedlem i tre 
foreninger ud over ICD-klubben. 
Mail: sanne@icdklubben.dk 

 

   

 

 
  

mailto:bente@icdklubben.dk
mailto:sanne@icdklubben.dk


Side 8 

Vintermøde 
 

I forbindelse med den årlige generalforsamling afholder ICD-klubben 

vintermøde. 

Vintermødet i 2016 afholdes lørdag den 19. marts fra kl. 10:00 og til ca. kl. 

16:00. Det foregår på SEVERIN Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 

Middelfart. 

Har du endnu ikke tilmeldt dig og ønsker at deltage, så send straks en 

mail til flemming@icdklubben.dk eller ring til Flemming Krogh på tlf. 31 60 

28 15 for at hører om der er ledige pladser. (Prisen for at deltage i 

vintermødet er 200,- kr. pr. person.) 

Tidsplanen for dagen ser således ud: 

Generalforsamling 

10:00 - 11:00 Indskrivning og kaffe med brød 

11:00 - 12:00 Generalforsamling 

Vintermøde 

12:00 - 13:00 Frokost 

13:15 -  15:45 Vintermøde med kaffepause 

Indlæg fra Diætist Emilie Nielsen og  

foredrag af Eventyrer og tempeljæger Christian Christensen. 

15:45 - ca. 16:00 Afslutning 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diætist Emilie Nielsen Eventyrer og tempeljæger 
Christian Christensen 

mailto:flemming@icdklubben.dk


Side 9 

Påskeharen 
… Kom til Danmark omkring 1900-tallet. 

Påskeharen stammer fra Tyskland og bredte sig i første omgang til 

Sønderjylland, for herefter at ”optræde” i resten af Danmark. 

Påskeharen er snart lige så populær blandt børn og barlige sjæle som 

påskeæg, påskelam og påskekyllinger. 

Traditionen byder, at man ligger 

noget lunt og blødt i haven,  

bygge en ”rede” til påskeharen, 

så den har et sted at ligge 

alle sine påskeæg. 

Af rede materiale kan anvendes 

mos, græs, blade og små kviste 

Påskemorgen drager børene ud i 

haven, forsynet med hver deres lille kurv, 

for at gå på jagt efter alle de påskeæg 

som påskeharen har gemt.  

Påskeharen kan sammenlignes 

lidt med julemanden/nisserne, 

der ligger slik eller gaver i  

julesokkerne hos de artige børn. 

Derfor, 

hvis du vil have besøg af  

påskeharen, er det med  

at bygge en rede eller  

flere og håbe på du har 

været artig. 

 

 

Sanne Krogh 
Webmaster 

 

  



Side 10 

Hjerteforeningens 

ICD klub 
… Blev stiftet for 20 år side 

Forsiden at denne første udgave af Rytmeboxen så således ud: 

 

Ud over referatet af den stiftende generalforsamling for klubben, 

indeholdte Rytmeboxen en boganmeldelse og en opfordring til 

medlemmerne om at bidrage med materiale og ideer til bladet. 

Den daværende redaktør på bladet var Stine Kjellberg. 



Side 11 

Referat 
… Af stiftende generalforsamling 

Her nedenfor ses den første artikel i Rytmeboxen, omhandlende klubbens 

stiftelse. 

 

Sanne Krogh 
Webmaster 

  



Side 12 

Seminar 2016 
… 13. – 14. august i Sønderborg 

Vi ser frem til at møde rigtig mange af jer på hotel Comwell i Sønderborg. 

Ud over, at du får mulighed for en god oplevelse, 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. 

www.icdklubben.dk 

 

  

Borddekoration ved seminar 2015 
Foto: Flemming Krogh 

http://www.icdklubben.dk/


Side 13 

Seminar 2015 
… Stemningsbilleder fra hotel Scandic Silkeborg 

 

 

 

 

 



Side 14 

Påskemiddag 
… Langtidsstegt lammebov med rødvinsbagte rødbeder, løg og 

gulerødder 

 

Ingredienser,4 personer: 

Langtidsstegt lammebov: 

1 udbenet og snøret lammebov, ca. 1 kg 

salt og peber 

1 spsk. Olivenolie 

1 håndfuld timian 

1 håndfuld rosmarin 

3 laurbærblade 

 

Rødvinsbagte rødbeder, løg og gulerødder: 

500 g små rødbeder 

400 g gulerødder 

500 g små rødløg 

salt og peber 

3 dl rødvin 

2 spsk. olivenolie  

  



Side 15 

Hvidløgsdressing: 

3 dl skyr eller fromage frais 

2 fed hvidløg 

2 tsk. dijonsennep 

salt og peber 

 

Tilbehør: 

4 bagekartofler (1 kg) 

 

Tilberedning 

Langtidsstegt lammebov 

Krydr boven med salt og peber og brun den på alle sider i olien på en stor 

pande. Kom hele stilke timian og rosmarin og et par laurbærblade ind 

under snoren. Læg boven på en bagerist med en bradepande med 

bagepapir under og steg den i 3 timer ved 160 grader. Læg 

bagekartoflerne ved siden af boven efter 1½ time og bag dem med i 

resten af stegetiden. 

 

Rødvinsbagte rødbeder, løg og gulerødder 

Skræl rødbeder, gulerødder og løg. Skær rødbeder og løg i halve og 

gulerødderne i stykker på 3 cm. Læg grønsagerne i et ildfast fad, krydr 

med salt og peber, hæld rødvin ved og dryp med olie. Læg stanniol over 

fadet og bag grønsagerne ved 160 grader i 2 timer. 

 

Hvidløgsdressing 

Rør skyr eller fromage frais med presset hvidløg og sennep og smag til 

med salt og peber. 

 

Skær lammeboven i skiver, 2-3 skiver pr. person, og servér den med 

rødvinsbagte grønsager, bagte kartofler og hvidløgsdressing. 

 

Link til opskriften: https://www.hjerteforeningen.dk/opskrift/langtidsstegt-

lammebov-med-roedvinsbagte-roedbeder,-loeg-og-guleroedder/ 

Kilde: www.hjerteforeningen.dk 

  

https://www.hjerteforeningen.dk/opskrift/langtidsstegt-lammebov-med-roedvinsbagte-roedbeder,-loeg-og-guleroedder/
https://www.hjerteforeningen.dk/opskrift/langtidsstegt-lammebov-med-roedvinsbagte-roedbeder,-loeg-og-guleroedder/


Side 16 

Security scannere 
… Københavns Lufthavn har indført nye security scannere i 

sikkerhedskontrollen 

Myndighederne vurderer, at eksplosive stoffer i stadig højere grad er en 

trussel mod luftfarten. Derfor indfører Københavns Lufthavn nu yderligere 

sikkerhed i form af security scannere, som også kan afsløre ikke-

metalliske genstande på personer. 

 

… Security scanneren er ufarlig 

Det er sikkert at passere gennem security scanneren, selvom du er gravid 

eller har pacemaker 

 

… Hvordan fungerer security scanneren? 

Scanneren bruger en ufarlig og velgennemprøvet teknologi, som vi kender 

fra fx. radio og tv-bølger, nemlig non-ioniserede, elektromagnetiske 

bølger.  

 

Scanneren lokaliserer genstande på en person, som kan være skjult 

under beklædning. Den supplerer dermed de eksisterende metoder for 

sikkerhedsscanninger, fx. metaldetektorer. 

 

Scannerens elektromagnetiske bølger reflekteres af hud, og bølgerne 

tegner dermed omridset af personens krop på skærmen.  

Her kan sikkerhedspersonalet så se eventuelle skjulte, potentielt farlige 

genstande. 

 

Billedet på skærmen fremviser et billede af en standard figur, hvor evt. 

skjulte genstande vil være markeret på figuren. Sikkerhedspersonalet 

bruger disse informationer til at afgøre, om der skal gennemføres et fysisk 

personeftersyn. 

 



Side 17 

Security scannere, fortsat 
Skærmbilledet af passageren bliver ikke gemt, printet eller afsendt til 

andre fremvisningsenheder. 

 

Som passager har du ret til at afvise at blive scannet.  

I så fald vil du blive screenet ved hjælp af andre metoder. 

 

Artikel er gengivet med tilladelse fra Københavns Lufthavn A/S, den 11. marts 2016. 

Kilde og foto: https://www.cph.dk/for-rejsen/afrejseguide/sikkerhedskontrol/security-

scannere/ 

 

Våbendetektorer i 
lufthavne 
Våbendetektorerne er ufarlige for dig at gå igennem, 

men kan reagere på metallet i din pacemaker/ICD. 

Medbring derfor dit pacemaker-/ICD- kort  

når du skal ud at flyve. 

 

Kilde og foto: https://www.hjerteforeningen.dk/alt-om-dit-hjerte/behandling/pacemaker/ 

  

https://www.cph.dk/for-rejsen/afrejseguide/sikkerhedskontrol/security-scannere/
https://www.cph.dk/for-rejsen/afrejseguide/sikkerhedskontrol/security-scannere/
https://www.hjerteforeningen.dk/alt-om-dit-hjerte/behandling/pacemaker/


Side 18 

Landsindsamling 

Kilde og foto: Hjerteforeningen  



Side 19 

Portræt  
… Formænd og formænd imellem 

 

Fra venstre mod højre er det Svenn Erik Kristensen, Dorthe Skov Larsen og Michael 

Markvardt Thiessen. Den store geografiske spredning blandt deres medlemmer var et 

gennemgående tema for de tre formænds snak. Det kan være en udfordring at mødes, 

udveksle erfaringer og støtte hinanden. Det gør nye rammer for møder nødvendige 

 

Hvor er den frivillige indsats på vej hen? Hvilke udfordringer og nye roller 

kan frivillige i Hjerteforeningens tre patientklubber se frem til de næste år? 

Dorthe Skov Larsen, formand for Transplantationsklubben, Michael 

Markvardt Thiessen, formand for Børneklubben og Svenn Erik Kristensen, 

formand for ICD-klubben kommer her med deres bud 

 

Hvad mener du, er den vigtigste indsats for patientklubberne? 



Side 20 

 

Portræt, fortsat  
Dorthe: - Det er at formidle information om sygdommen, i det her tilfælde 

at give transplanterede mulighed for samvær og erfaringsudveksling. 

 

Svenn Erik: - Jeg mener, at indsatsen over for pårørende til en hjertesyg 

er en central opgave og vigtigere, end vi til daglig husker på. Pårørende 

støtter den syge, men pårørende har også haft traumatiske oplevelser, 

som kun andre pårørende forstår. 

Indimellem glemmer vi vores indsats til den gruppe og til de enlige.  

 

Svenn Erik: - Vi skal skabe rammerne for at udveksle erfaringer mellem 

medlemmerne, også om nuancerne i de enkeltes forløb. Mange lever med 

en angst for enten stødet fra en ICD og samtidig for, om ”skidtet” (ICD’en, 

red.) nu virker, når der er behov for det. Her kan erfarne ICD-bærere 

berolige nye bærere ved at fortælle om deres personlige oplevelser. Når 

nye patienter og erfarne brugere sidder stille i et hjørne, er der mulighed 

for at udveksle erfaringer. 

 

Michael: - Børneklubbens arrangementer for familier med hjertesyge børn 

og unge er et vigtigt indsatsområde. Her skabes nye kontakter og fælles 

fora, hvor der åbent kan tales om de til tider vanskelige problemstillinger i 

dagligdagen. Styrken ligger i, at Børneklubben er regionsopdelt og på den 

måde kan lave aktiviteter i nærområderne til gavn for medlemmerne med 

fokus på hele familien. Det er vigtigt. Selvom Børneklubbens regioner er 

forskellige fra lokalkomiteerne, er vi glade for, at vi har fået etableret 

samarbejde med flere lokalkomiteer om at holde foredrag hos komiteerne, 

og vi håber at udvide samarbejdet. Komiteerne inviterer gerne 

Børneklubben til at komme med et oplæg for at synliggøre vores arbejde. 

Vi har også et korps af frivillige rådgivende forældre på Rigshospitalet og 

Skejby, som spiller en meget vigtig rolle. Vi har frivillige på afdelingerne i  

 

49 ud af 52 uger om året. Vi fortæller indlagte om klubben, og at de kan få 

en snak hos os. Det er vigtig støtte til familierne i en ofte svær tid. 
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Portræt, fortsat  
Hvad er den største udfordring for klubberne nu og fremover? 

 

Dorthe: - Vi har den udfordring, at vores patienter er spredt ud over hele 

landet til forskel fra i en lokalkomité, hvor medlemmerne samtidig er ens 

nabo. Vores medlemmer kommer fra Gedser til Skagen, og skal vi få 

medlemmerne til at mødes, må vi på grund af afstandene hver gang finde 

på noget at lave sammen. Vi mødes ikke lige over en kop kaffe. Det må alt 

andet lige være nemmere at finde på nogle fælles aktiviteter i en 

lokalkomité. Vi er kun 400, og vi er spredt over hele landet. 

 

Michael: - De store afstande er en af årsagerne til, at vi har delt 

Børneklubben op i regioner. Det giver mulighed for at samle 

medlemmerne, så vi kan få gavn og støtte af hinanden og skabe 

sammenhold mellem ligesindede. Vi var nervøse for, at vores aktiviteter 

ellers lige så stille ville ebbe ud. Der er virkelig noget logistik, der skal gå 

op i en højere enhed. 

Dorthe: - Chat på Facebook er fint, men mødet med andre i den virkelige 

verden er uvurderligt. Det er en fin oplevelse at sidde rundt om et bord og 

tænke ”alle her ved, hvad jeg føler, og hvad jeg har oplevet”. Der er noget 

magisk over det.  

 

Michael: - Det er også en af vores udfordringer - at skabe mulighed for at 

udveksle erfaringer. Vi er en relativt lille gruppe af patienter geografisk 

langt fra hinanden. Derfor er en af vores vigtige funktioner at bygge bro 

henover store afstande. 

 

Svenn Erik: Det er præcis det samme hos os. Hvis ikke vi mødtes nogle 

gange om året på tværs af landet, ville vi som klub simpelt hen ikke 

eksistere andet end af navn, og der ville kun være nogle få medlemmer af 

bestyrelsen. Det er også baggrunden for, at vi ikke har henlagt vores 

”kommunikation” til fx Facebook. Kun i den personlige kontakt kan vi 

nuancere vores samtaler. 
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Portræt, fortsat  
Dorthe: - En anden stor udfordring er at få hvervet folk, der virkelig 

brænder for sagen. Det vælter ikke ind med kompetente kræfter, og der 

har ikke været kampvalg i årevis. Desuden synes jeg, det kan være svært 

at finde ud af, hvornår man skal gennemføre store forandringer. Jeg 

besluttede i sin tid, at vi skulle nedlægge det fysiske medlemsblad og kun 

have det digitalt. Der var protester, men nu er folk glade for det. Det 

digitale kan opfylde rigtigt mange behov. 

 

Michael: - Jeg mener, at en meget vigtig indsats er at reproducere os selv 

og finde dem, der tager over, når bestyrelsen ikke kan og vil mere. Vi skal 

holde øjnene åbne efter nye medlemmer. Det skal være nogle 

engagerede personer, der tager over. 

 

Artikel og foto er gengivet fra bladet ”IMPULS - marts 2016” med tilladelse af 

Hjerteforeningen, den 11. marts 2016. 

 

Tørret frugt  
… med chokoladestrejf 

Ingredienser 

150 g blandede tørrede frugter, 

fx abrikoser, dadler, mango,  

eller figner 

30 g mørk chokolade 

Tilberedning 

Hak chokoladen og smelt den 

i en skål over vandbad. 

Fordel de tørrede frugter  

på et stykke stanniol. 

Dryp chokoladen over frugten 

og lad den størkne. 

Kilde og foto: https://www.hjerteforeningen.dk/det-goer-vi/opskrifter/opskrift/?torrede-
frugter-med-chokoladestrejf&rid=59058 

https://www.hjerteforeningen.dk/det-goer-vi/opskrifter/opskrift/?torrede-frugter-med-chokoladestrejf&rid=59058
https://www.hjerteforeningen.dk/det-goer-vi/opskrifter/opskrift/?torrede-frugter-med-chokoladestrejf&rid=59058


Side 23 

Aktiviteter 
 

  

Vintermøde og generalforsamling 

Lørdag, den 19. marts 2016 kl. 

10:00 på Kursuscenter SEVERIN 

i Middelfart 

   

Hjerteforeningens 

landsindsamling 

Søndag, den 24. april 2016. 

Mere info: www.1udaf4.dk 

19 
 

24 

MAR  APR 

   

  

Rytmeboxen 

Tirsdag, den 15. juni 2016 kl. 

23:59 udkommer Rytmeboxen nr. 

111 på ICD-klubbens 

hjemmeside   

   

Seminar 2016 

Fra lørdag, den 13. august til 

søndag den 14. august 2016 

på hotel Comwell i Sønderborg 

15 
 

13 

JUN  AUG 

   

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

 
 
 
 
 

 
 

Følg Hjerteforeningen på Facebook: 
www.facebook.com/hjerteforeningen  
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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 Thomsen 
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 
Suppleant: 
Sanne Krogh 
Amagerfælledvej 147,1-5 
2300 København S 
E-mail:  
sanne@icdklubben.dk 
 
 

 

 

 
Vognmagergade 7, 3. sal 
1120 København K 
Tlf.: 70 25 00 00 
www.hjerteforeningen.dk 
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