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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:  
Februar, April, Juni, Oktober og  
December 2015 

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. i uli-
ge måneder. 
 
Klubbens hjemmeside: 
www.icdklubben.dk/ 
 
Webmaster: 
Sanne Krogh 
Amagerfælledvej 147, 1-5 
2300 København S 
E-mail: sanne@icdklubben.dk 

mailto:rytmeboxen.icd@gmail.com
mailto:jan@icdklubben.dk?subject=jan@icdklubben.dk
mailto:judy@icdklubben.dk
http://www.hjerteforeningen.dk/
mailto:sanne@icdklubben.dk
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v/ Svenn Erik Kristensen 
Kommet ind efter næsten en hel dag i haven på denne første som-
merdag, er det tid til at sætte sig til Pc-en for at skrive en hilsen til jer 
alle. 
 
I dette nummer af Rytmeboxen er der en indbydelse til vort traditions-
rige seminar. I år holdes det på Hotel Scandic i Silkeborg. Vi har i be-
styrelsen tilstræbt at lave et program, der både vil være indenfor de 
traditioner, der gennem mange år er blevet skabt, men som også har 
lidt nyt i sig. 
 
I skrivende stund arbejder vi kraftigt på, at få en person fra akutheli-
koptertjenesten til at komme og fortælle om, hvordan de kan gøre en 
forskel, når behovet for hurtig hjælp presser sig på. Desværre har det 
vist sig, at også dette område er blevet noget mere bureaukratisk, 
end vi er vant til, når vi henvender os om en foredragsholder. De nor-
ske ejere har endnu ikke svaret på vor henvendelse. Vi håber dog 
stadig. 
 
Festmiddagen lørdag aften slutter med underholdning af Stig Nørre-
gård. Han vil komme med et program om Osvald Helmuth. 
Stig skriver om sig selv:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra formanden 
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Når vi nu er i Silkeborg, vil det være naturligt at benytte sig af mulig-
heden for en sejltur på en af søerne. Vi har hyret en af bådene og ta-
ger på en to timers tur. Båden er lukket, så selvom vejret vil finde på 
at drille en lille smule, kan vi alligevel nyde turen. Vi har arrangeret en 
kop kaffe undervejs. 
 
Jeg håber, at den lille beskrivelse af vort seminar har overbevist jer 
om, at I også skal deltage i år. 
Bestyrelsen ser frem til at møde så mange medlemmer som overho-
vedet muligt. 
 
Altså på gensyn den 15, - 16. august 2015 

Et af indslagene på årets seminar. 

Evt. samkørsel til seminaret i Silkebord. 

Kontakt venligst Judy Johansen judy@icdklubben.dk 

mailto:judy@icdklubben.dk
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Tilmelding til seminar  
 
- af Sanne Krogh 
   
Det er nu muligt at tilmelde sig til året seminar direkte inde på vores 
hjemmeside www.icdklubben.dk 
 
På ICD-klubbens hjemmeside ligger der i højre siden et link til aktiviteter 
med de to førstkommende aktiviteter.  
 

 
 
Klik på datoen 15. august eller den tilhørende tekst, så bliver du dirigeret 
direkte til over på vores tilmeldingsside. 
 
Det er meget enkelt at tilmelde sig til seminaret på hjemmesiden. 
Det eneste du skal gøre at læse informationerne og udfylde de grå felter 
nederst på siden. 
 

 
Sanne Krogh 

Webmaster  

http://www.icdklubben.dk
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Seminar 2015 
15. – 16. august 2015 

Hotel SCANDIC Silkeborg 
Udgaardsvej 2 
8600 Silkeborg 

 

 

 

 

 

 

Kære medlemmer af ICD-klubben 
 

Så er det nu, I skal tilmelde jer vort seminar, der i år holdes på Hotel 
Scandic i Silkeborg. 
Jeg vil her nævne 2 arrangementer, som jeg tror alle kan glæde sig 
til. 
 

Lørdag aften, efter vor festmiddag, skal vi på en musikalsk rundrejse 
med Osvald Helmuth, Konservatorie-uddannet musiker og pianist Stig 
Nørregård vil her fortolke en stribe af hans bedste viser og vil også 
fortælle om denne store kunstners turbulente liv. - - - 
Undervejs bliver vi også indbudt til fællessang ledsaget af toner fra 
klaveret. 
 

Søndag formiddag venter jer en skøn 2 timers sejlads på Silkeborg-
søerne.  
Vi skal sejle med Mågen, der er bestilt fra 9:00 til 11:00 med kaffe om 
bord. 
 

Vi glæder os til at se jer 
På arrangørernes vegne 
Morten Drejer 
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PROGRAM 

Lørdag, d. 15. august 2015 
11.30 Ankomst, værelserne er tilgængelige efter kl. 14.00 
12:00 Frokost (drikkevarer efter egen regning) 
13:30 ”Redningen er klar, når der sker noget!” 
  Medarbejder fra ambulancehelikoptertjenesten fortæller. 
15:00 Kaffepause 
15:30 Egen tid bestyrelsen har forskellige forslag 
18.30 Festmiddag incl. 4 glas vin 
  ”En musikalsk rundrejse med  
  Osvald Helmuth” slutter aftenen. 
 

 

 

 

 

 

 

Søndag, d. 16. august 2015 
Fra 07.00 Morgenbuffet 
08.45 Bussen kører fra hotellet. 
  Sejltur på Silkeborg søerne med MÅGEN. 
12.00 Frokost (drikkevarer for egen regning) 
 
 

Stig Nørregård 
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Alt dette til en pris af: 

 
 

Tilmelding: 
Sekretær Annelise Hattesen. 
e-mail: annelise@icdklubben.dk  
Tlf.: 3514 2646  /  mobil: 4085 2646 
 (Du bedes oplyse: - se ramme nederst på siden) 
 

Sidste frist for tilmelding er: Torsdag, d. 25. juni 2015 
 
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 tilbagebetaling 
komme på tale. (se klubbens afbestillingspolitik på næste side) 

Medlemmer af ICD-klubben og Hjerte-
foreningen. 
  
Du bedes selv undersøge hvilket med-
lems-skab, du har af Hjerteforeningen. 
Du kan ændre dit medlemsskab fra 
individuel til par ved at ringe til Hjerte-
foreningen.  (33 93 17 88) 

  
Vi tillader os, at kontrollere dit med-
lemskab. 

Kr. 595 pr. 
person i delt 
dobbelt-
værelse 
  
Kr. 695 pr. per-
son for enkelt-
værelse 

  

For deltagere, der ikke er medlem af 
Hjerteforeningen 

Kr. 1.475 i delt dob-
beltværelse 
Kr. 1.800 i enkelt-
værelse 

For medlemmer, der deltager uden 
overnatning 

Kr. 500 pr. person 

  

Overnatning fra fredag til lørdag (incl. 
morgenmad) 
  
HUSK ved tilmeldingen at fortælle, at 
du vil have denne ekstra nat. 
  
Afregnes med hotellet ved afrejse. 

Dobbeltværelse: 
kr.850 
(2 personer) 

Enkeltværelse: 
kr.750 
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Betaling: 
Til klubbens konto: Reg. Nr.: 5328 konto nr.:0249608 senest d. 25. 
juni 2015. Oplys venligst dit navn i feltet: oplysning til modtageren. 
 
Følgende oplysninger skal gives ved tilmelding: 

 
 

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. 

Navn: 
  

  

Adresse: 
  

  

Telefonnummer: 
  

  

Antal personer: 
  

  

Ønsker overnatning fredag-
lørdag: 
  

  

Deltager ikke i programmet 
søndag formiddag 

  

  

Særlige hensyn Har du behov for speciel kost 
(diabetes eller lign.) eller er 
du dårligt gående, så sig det 
ved tilmeldingen. 
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Feriebilleder fra Zhuhai i Kina 
Her en offentlig plads der bruges til opvisning og ne-
denunder gågade med en kyllingebod  
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Feriebilleder fra Zhuhai i Kina 
Lokal fiskemarked og krokodille kød udsalg.  
Nedenunder hovedgaden i Zhuhaj  
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Red nu liv for fanden! 
- af Daniel Larsen 
  Her er en lille artikel om det, at gøre en forskel. Både henvist til det 
som hele mit projekt handler om: ‘Red nu liv, for fanden!’ der er tænkt 
som en opfordring til folk om at give førstehjælp når det er nødven-
digt. 
 
Men også om, hvordan jeg endte med at stå på en scene og forklarer 
netop dette budskab for 100 tilhører. 
 
  Kort sagt - tilbage til start. De første trin i førstehjælpen lærte jeg un-
der min værnepligt. Her var der mange timer til at fremvise og afprø-
ve, hvordan man gjorder det - en god omgang ‘learning by doing’. Ef-
terfølgende har jeg været igennem et par af de almenlige små kurser, 
både via uddannelse og arbejde. 
 
  Det nye kom, da jeg var assistent til en ven’s førstehjælpskurser. 
Her blev der for alvor sat fokus på det simple, det grundlæggende der 
skal til for, at man kan give førstehjælp: det mentale der sker hos før-
stehjælperen når man står i situationen. 
 
  Efter et par af hans kurser var jeg inspireret. Den tilgang var noget 
jeg havde savnet på de kurser jeg havde gennemført. Budskabet 
skulle ud, og da jeg allerede kan formidle viden besluttede jeg mig for 
at afholde en række kurser som skal være tynget af denne tilgang. 
Kurserne skal tilbydes udvalgte rollespilsforeningers frivillige. 
 
  Under forberedelserne af disse kom en mulighed; nogle frivillige la-
ver et arrangement, hvor alle kan komme og formidle noget om et 
emne efter eget valg. Det kunne jeg bruge til at nå flere med min po-
inte og afprøve denne tilgang til førstehjælp for et publikum. En mail 
blev straks sendt afsted til arrangørende af Kort Sagt - og 3 uger se-
nere står jeg på scenen med 100 tilskuer og et par kameraer rettet 
imod mig. 
 
Det har været en større succes end jeg turde håbe. Et par hundrede 
har set filmen på Youtube og min omgangskreds har ladet mig vide, 
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at de er blevet klogere af se den - at det er en god pointe jeg kommer 
med. 
 
  Pointen vil du sikkert gerne have. Jeg vil først anbefale at se min 
præsentation, da det er læringen bliver en smule sløret af at være for-
klaret på tekst, frem for fysisk tale. Søg blot på “Kort Sagt førstehjælp” 
på YouTube. 
 
  Men kort fortalt: vi er gode til at lære hinanden egenskaben, at kunne 
førstehjælp. Det vi ikke snakker om er de psykiske ting man skal tage 
stilling til når man står i situationen, hvor en har brug for din hjælp.  
 
  Der er både dine og offerets personlige grænser der skal overskri-
des. Man skal vælge at gå hen og vælge at hjælpe - og alt dette kan 
kun lade sig gøre, hvis man overhoved får øje på det. Alt dette bliver 
styret af en masse måder vores hjerne håndtere tingene. Og det skal 
man være opmærksom på. 
 
  Derfor er min opfordring: tag beslutningen at hvis du ser nogle der 
har brug for hjælp - så “tag for helvede ud og red nogle liv” - citat Da-
niel Larsen, Kort Sagt 
 
Links til Kort Sagt hjemmeside: 
http://www.kortsagt.org/ 
 
Links til Kort Sagt førstehjælp på YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=Enl_zTrzqBQ 
 

 
Daniel Larsen 
Oplægsholder og eventkoordinator  

http://www.kortsagt.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Enl_zTrzqBQ
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Ingredienser 

 4 dl rabarber 

 2 spsk sukker 

 4 spsk olie 

 2 dl sukker 

 1 dl æble 

 0,5 dl letmælk 

 2 spsk citronsaft 

 korn af 1 stang vanilje 

 75 g mandler 

 2,5 dl hvedemel 

 1 tsk bagepulver 

 2 æg 

 1 spsk flormelis 

Tilberedning 

Skær rabarberne i 1 cm tykke 
skiver. Kom bagepapir i en lille 
bradepande, og fordel rabarber-
stykkerne i bradepanden. Drys 2 
spsk sukker over. Stil dem i ov-
nen ved 200 grader i ca. 10-15 
minutter. Kom rabarber og even-
tuelt saft i en skål og afkøl det. 

Kom olie, sukker, revet æble, 
mælk, citronsaft og vaniljekorn i 
en gryde og kog det op i et par 
minutter, til sukkeret er smeltet. 
Afkøl blandingen i 10 minutter. 
Smut mandlerne, og blend dem 
fint eller kør dem gennem en 
persillehakker. Kom hvedemel, 
bagepulver og mandler i en skål. 

Rør den lune æbleblanding i. 
Rør et æg i ad gangen. Kom 
dejen i en springform 22 cm i 
diameter foret med bagepapir. 
Fordel rabarberne og eventuelt 
saft over kagen. Pres det lidt 
ned i dejen. Bag kagen ved 
175 grader i ca. 50-60 minut-
ter. Stik derefter et spyd i ka-
gen. Sidder der rå dej på, skal 
kagen bage lidt længere. Afkøl 
kagen. Pynt kagen med sigtet 
flormelis. 

Tip: Servér gerne jordbær til 
kagen. 

Kilde: Hjerteforeningen 

h t tp : / /www.h jer te fo ren ingen.dk /opsk r i f t /
rabarberkage/ 
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Mød 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 

A K T I V I T E T S K A L E N D E R 

Dato Arrangement Kontaktperson 

15-16 august 
2015 

Seminar, Hotel Scan-
dic, Silkeborg 

Kasserer Flemming Krogh 

   

   

https://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 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 
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