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Redaktionelt 
 
Bladudvalget vil meget gerne modtage materiale fra medlemmerne til 
Rytmeboxen. Det kan være alt fra hjerteoplevelser, rejser eller gode idéer. 
Skriv endelig til os. 
 

… Bladudvalget 
• Jan Gottschalk, E-mail: jan@icdklubben.dk 

• Bente Damgaard Thomsen, E-mail: bente@icdklubben.dk 
 

… Rytmeboxen udkommer 
• 15. marts 

• 15. juni 

• 15. september 

• 15. december 
Rytmeboxen udsendes på mail til alle medlemmer af ICD klubben der er 
interesseret og lægges umiddelbart efter på klubbens hjemmeside. 
 

… Medlemskab af ICD klubben 
Det er gratis at være medlem af ICD klubben, men det kræver 
medlemskab af Hjerteforeningen. 
Indmeldelse kan ske i Hjerteforeningen på tlf.: 70 25 00 00 eller på mail til 
ICD klubben: kontakt@icdklubben.dk 
 

… ICD klubben 
ICD klubben er en klub under Hjerteforeningen for patienter og pårørende. 

www.icdklubben.dk 
www.facebook.com/icdklubben/ 

 
 
 
  

mailto:jan@icdklubben.dk
mailto:bente@icdklubben.dk
mailto:kontakt@icdklubben.dk
http://www.icdklubben.dk/
http://www.facebook.com/icdklubben/
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”Sommer og sol….! 
 
Det er efterhånden blevet en tradition, at jeg tager et udgangspunkt til min 
kommentar i Rytmeboxen i det aktuelle vejr – således også denne gang! 
Solen bager ned for efterhånden 3 uge, vi har allerede haft 25 sommer-
dage (over 25 grader) og der varsles tropenætter! I forhold til sidste års 
vejr må man jo nok sige, at det i år er noget andet.  
Som pensionist er det selvfølgelig fristende at benytte muligheder for at 
nyde det, at bruge som undskyldning, at det er for varmt til at lave noget! 
Hvad med haven eller det, der egentlig skulle males på huset? Her, hvor 
jeg bor falder man let for fristelsen til at tage i skoven eller til stranden i 
stedet. 
På Hjerteforeningens nylige afholdte repræsentantskabsmøde var der et 
lægeligt indlæg, der set ud fra ICD klubbens vinkel var meget spændende. 
Læge Frederik Folke fra Gentofte Hospital redegjorde for Projekt 
Hjerteløber. Der er tale om et tæt samarbejde mellem Gentofte hospital, 
Alarmcentralen, Tryg Fonden m.fl. og ikke mindst en systematisk brug af 
moderne telefoni – en app på mobiltelefonen. På nuværende tidspunkt er 
det udrullet i København. Ca. 20.000 personer har til nu meldt sig som 
hjerteløbere. 
Du kan læse mere om hjerteløber på: www.Hjertestarter.dk 
Hele indlægget blev underbygget af en række meget sigende tal om, hvad 
en hurtig indsats gør ved pludselig hjertestop. Det blev til sidst oplyst, at 
det er tanken at udrulle dette program i Region Midt. 
Som medlem af ICD klubben modtager du med dette nummer en 
indbydelse til det årlige seminar. Både planlæggerne og bestyrelsen 
glæder sig til at møde dig på Vingsted Centret til august. Vi skulle gerne 
blive rigtig mange, så vi på denne måde kan demonstrere vigtigheden af 
vor klub. 
 

Svenn Erik Kristensen 
Formand 

 
 
  

http://www.hjertestarter.dk/
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Seminar 2018 
 
Dette års sommerseminar afholdes fra lørdag den 11. august til søndag 
den 12. august på Vingsted Hotel og Konferencecenter. 
 

 
Gengivet med tilladelse fra Vingsted Hotel og Konferencecenter 
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Vingsted Hotel og Konferencecenter 

 
...Tilbyder naturskønne rammer og optimale faciliteter for at skabe rum 
fore vores fælles oplevelser. 
 
Vingsted er placeret midt i noget af Danmarks skønneste natur, den 
smukke Vejle Ådal i Trekantområdet.  
 

 
Gengivet med tilladelse fra Vingsted Hotel og Konferencecenter 

 
 
Hotellets adresse er: 

Vingsted Hotel og Konferencecenter 
Vingsted Skovvej 2 
7182 Vingsted 
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Program - seminar i Vingsted 

 
Det foreløbige program til sommerens seminar er sammensat således: 
 
LØRDAG 

• 10:00 - 11:00 Ankomst til Vingsted 

• 11:00 Velkommen og praktiske informationer 

• 11:30 Frokost 

• 12:30 Foredrag ved Anne Daugaard Thuesen, Nefrolog og 
Afdelingslæge fra Kolding Sygehus 

• 13:15 Pause 

• 13:30 Foredrag ved Anne Daugaard Thuesen, fortsat. 

• 14:15 Pause med kaffe og sødt 

• 14:45 Foredrag  

• 15:30 Pause 

• 15:45 Foredrag  

• 16:30 Information 

• 18:30 Festmiddag med underholdning  
 

 
Gengivet med tilladelse fra Vingsted Hotel og Konferencecenter 
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.... program ... søndag  

 
SØNDAG 

• 7:00 Morgenmad og tjek ud fra værelserne 

• 9:20 Mødes ved hovedindgangen 

• 9:30 Busafgang til Givskud Zoo 

• 13:15 Frokost på Vingsted, tak for denne gang og på gensyn 
 
 

 
Foto: Flemming Krogh 
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.... program lørdag - foredrag  

     ved Anne Daugaard Thuesen 

 
Meget af den medicin hjertepatienter får, har indvirkning på nyrerne. 
Derfor har vi inviteret Nefrolog og Afdelingslæge Anne Daugaard Thuesen 
fra Kolding Sygehus. Anne vi indvie os i de forskellige forhold som vi skal 
være opmærksomme på. 
 

.... program søndag - Safari Adventure 

 
Vilde oplevelser på tæt hold. 
Vi besøger Givskud Zoo, bedre kendt som Løveparken. 
Parken er kendt for sit store anlæg, hvor flere dyr går sammen. 
Transporten foregår i fælles bus fra Vingsted, der ligger ca. 20 min. kørsel 
fra Givskud. 
 
Vel ankommet får vi en guidet tur rundt i safariparken, hvor vi oplever de 
mange flotte vilde dyr. Under turen fortæller guiden om dyrene, driften af 
en zoologisk have, lige som der sikkert bliver plads til et par af de sjove 
anekdoter fra parken. 
 
Som afslutning bliver der mulighed for ca. en ½ times shopping eller 
sightseeing på egen hånd inden vi kører tilbage til Vingsted. 
 

 
Gengivet med tilladelse fra Vingsted Hotel og Konferencecenter 
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Tilmelding til sommerseminar 

 
Du kan tilmelde dig sommeren seminar på vores hjemmeside: 
www.icdklubben.dk 
 

… Tilmelding 
HUSK: At udfylde rubrikken ”Evt. bemærkninger” med: 
Alle tilmeldtes navn og adresse 

• Tilbyder kørelejlighed til andre deltagere på min rute 

• Ønsker samkørsel hvis muligt (husk at påskønne evt. 
kørelejlighed) 

• Særlige hensyn ifm. allergier og værelses fordeling. 

• Ønske om tilkøb af ekstra dage på hotellet. 
 
  

http://www.icdklubben.dk/


 

Side 10 

 

… Priser 
 
For deltagelse i seminaret 2018 betales en pris af 750 kr. pr. person for 
medlemmer af Hjerteforeningen og ICD klubben. 
 
Prisen for ikke medlemmer af Hjerteforeningen er 2.000 kr. pr. person. 
 
Medlemmer der kun ønsker af deltage lørdag uden overnatning er prisen 
600 kr. pr. person. 
 
Det er muligt at tilkøbe overnatninger før og efter seminaret til en meget 
favorabel pris af 850 kr. for dobbeltværelse og 550 kr. for enkeltværelse. 
Ønskes der tilkøb af ekstra overnatning, skal dette oplyses ved tilmelding 
og indbetales til ICD klubben, således at vi har mulighed for at reservere 
værelse til dig til specialprisen. Der kan ikke bestilles ekstra overnatning 
direkte på hotellet til denne pris, hverken i dagene før eller efter seminaret. 
 
Deltagerbetaling og evt. tilkøb af ekstra nætter, bedes indbetalt senest 
onsdag den 25. juli 2018, med oplysninger om navn og by på deltagere 
som reference. 
 
ICD klubbens bankoplysninger: 
Arbejdernes Landsbank 
Reg. nr.: 5328 
Konto nr.: 024 96 08 
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… Det med småt 
 
Der vil blive serveret kaffe, the og vand under seminaret 
og vin til middagen lørdag aften. Alle andre drikkevarer er 
for egen regning. 
 
 

… Afbestilling 
Alt for ofte er vi udsat for, at medlemmerne melder sig til seminar eller 
andet arrangement og så umiddelbart før arrangementet løber af stablen 
melder afbud eller bliver helt væk. 
Vi har enkelte gange måtte betale for ”de udeblevne” og det har vi ikke råd 
til, derfor har klubben følgende afbestillingsregler: 

 Ved afbud inden 45 dage før,  
tilbageholdes 15 % af prisen pr. deltager. 

 Ved afbud inden 30 dage før,  
tilbageholdes 50 % af prisen pr. deltager. 

 Ved afbud inden 8 dage før,  
tilbageholdes 75 % pr. deltager. 

 Ved afbud eller udeblivelse senere end 8 dage før,  
tilbageholdes hele beløbet. 

Ovenstående gælder selvfølgelig ikke, såfremt der pludselig opstår 
sygdom. 
 
 

… Kontakt 
Har du yderligere spørgsmål eller ønsker til seminaret, så kontakt straks 
Flemming Krogh på mail: flemming@icdklubben.dk  
 

Sanne Krogh 
Webmaster 

 
  

mailto:flemming@icdklubben.dk
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Kørsel til seminaret hos Vingsted 

 
Har du en plads eller to tilovers i bilen på vej til og fra seminaret i Vingsted 
opfordrer bestyrelsen dig til at tilmelde dig til samkørsel. 
 
Flemming Krogh fra bestyrelsen modtager tilmeldinger til samkørsel, både 
for passagerer og for chauffører. Dette kan ske ved tilmeldingen til 
seminaret eller efterfølgende på mail. 
 
Kontakt Flemming på mail: flemming@icdklubben.dk eller 
seminar@icdklubben.dk 
 

 
 

Gengivet med tilladelse fra Vingsted Hotel og Konferencecenter 

  

mailto:flemming@icdklubben.dk
mailto:seminar@icdklubben.dk
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Du skal tage et valg 
Hvor vil du varetage dine valgrettigheder? 
 
Som de fleste sikkert ved har både Hjerteforeningen og dermed også ICD 
klubben fået nye vedtægter. 
En af de afgørende ændringer i Hjerteforeningens vedtægter er, at du som 
medlem skal tage stilling til, hvor du primært vil være medlem. Du skal 
således tage stilling til, om du primært vil være medlem af ICD klubben 
eller af Hjerteforeningens lokalafdeling i din kommune. 
 
Dette er der mange af jer der har gjort på vores mail, 
kontakt@icdklubben.dk da bestyrelsen udsendte en mail herom i marts. 
 
Til jer der endnu ikke har tilkendegivet jeres valg vil vi blot sige at ... 
... dit valg er vigtigt, idet det er afgørende for med hvilken styrke vil være 
repræsenteret på Hjerteforeningens repræsentantskabsmøde, men 
selvfølgelig også med hvilken vægt i det daglige vi som bestyrelse har i 
samtaler med Hjerteforeningen. 
 
Vi beder dig tage stilling til om dit medlemskab i Hjerteforeningen primært 
skal være tilknyttet til ICD klubben.  
Bestyrelsen anbefaler selvfølgelig, at så mange af klubbens 1900 
medlemmer vil være tilknyttet ICD klubben med deres medlemskab af 
Hjerteforeningen. 
 
Hjerteforeningens vedtægter § 3: 
 ”Stk. 2. Medlemmerne udøver deres indflydelse gennem lokalforeninger, 
motionsklubberne eller de landsdækkende klubber med den virkning, at repræsentanterne 
fra disse lokalforeninger og klubber har stemmeret på Hjerteforeningens møder jf. § 5.  
Stk. 3. Ved indmeldelsen angives hvilken lokalforening eller klub, man primært ønsker at 
være medlem af. Et medlem kan kun være primært medlem i én lokalforening eller klub. 
Angives intet ønske om primær tilknytning bliver medlemmet registreret som primært 
medlem i lokalforeningen i bopælskommunen. Det er muligt at ændre sin primære 
tilknytning i løbet af året, dog senest 1. november, med virkning for året efter. Den primære 
tilknytning som fremgår af den årlige medlemsliste jf. § 5 stk. 2 er gældende indtil næste 
års liste foreligger.  
Stk. 4. Ved primært medlemskab forstås alene det sted, hvor medlemsskabet tælles med 
ved opgørelsen af repræsentantskabspladser.”  

På bestyrelsens vegne 
Svenn Erik Kristensen 

Formand 

mailto:kontakt@icdklubben.dk
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Vi har alle en historie! 
Slægtsforskning – FOLKETÆLLINGER! 
 
Folketællinger er efter kirkebøgerne slægtsforskerens vigtigste 
kildemateriale. 
Her kan du se hele husstandens sammensætning – far, mor, børn, 
tjenestefolk, bedsteforældre på aftægt osv. 
Du finder: navn, alder, ægteskabelig stilling, erhverv, fødested (efter 1845) 

Den første tilgængelige folketælling er fra 1787 og den sidste fra 1970. 
Tællingerne fra 1787 og til 1940 er tilgængelig på nettet. (www.sa.dk) 
Klik på ”Folketællinger” på forsiden. (Se arkivalier online) 
Der er her tale om indscannede originale skemaer. 
Tællingerne, der er en opgørelse på en bestemt dag, finder sted ca. hver 
5 år (dog med et spring mellem 1801 og 1834 – ”staten” havde andet at 
tænke på.) 

De ældste tællinger (1787 til 1880) er ved en stor frivillig indsats skrevet 

ind i en database og dermed gjort søgbar. Målet er, at alle folketællinger 

efterhånden vil være omfattet af denne ordning. (se www.ddd.dda.dk) 

 

http://www.sa.dk/
http://www.ddd.dda.dk/
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DET SKAL DU VIDE FOR AT BRUGE 

FOLKETÆLLINGER! 

For at finde noget i en folketælling skal du kende: 

• BOPÆL for en person eller familie i det år, der blev lavet en 

tælling. Det bedste er, hvis du kender sognenavnet. I købstæder 

skal du helst kende gadenavnet. 

• NAVN på én eller flere personer i den husstand, du leder efter. 

(AO Præstø Amt, Kongsted Sogn FT-1880 opsl 9) 
 

Rigsarkivet har en god vejledning på:  
www.sa.dk/da/hjaelp-og-vejledning/rigsarkivets-online-
vejledninger/folketaellinger-kom-godt-gang 
Ved et samspil mellem kirkebøgernes oplysninger og folketællinger kan du 
tegne et godt billede af din slægts historie. 
 

 

 

Svenn Erik Kristensen 
Formand 

 

  

 

http://www.sa.dk/da/hjaelp-og-vejledning/rigsarkivets-online-vejledninger/folketaellinger-kom-godt-gang
http://www.sa.dk/da/hjaelp-og-vejledning/rigsarkivets-online-vejledninger/folketaellinger-kom-godt-gang
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Min ferie til Kina i juli/august 2018 
 
Du har sandsynligvis aldrig hørt om Zhuhai - beliggende i den sydvestlige 
del af Kinas Pearl River Delta. Zhuhai er det sydligste af Kinas bedst 
bevarede hemmelighed.  
Efter at have været en lille fiskerby i 1970'erne, inden den blev tildelt 
særlige økonomiske zoner for forretnings drivende virksomheder, blev 
Zhuhai indarbejdet som en by i 1979.  
Den har været i forrygende vækst siden. 
 
Den har været bemærkelsesværdig for livskvaliteten og 
befolkningsstørrelsen er ændret betydeligt i de sidste 30 år. 
 
Zhuhai ligger langs den sydlige øst Kinas zigzaggende kyst med udsigt 
over den store udstrækning af bølgende blåt vand og grønne bakker i 
nord. Byen har også vores svar på ”Den lille Havfrue” – The statue of the 
Fisher Girl. 
 

 
Statue of the Fisher Girl  Foto: Jan Gottschalk taget 1 august 2017 
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... Lidt historie om The Fisher Girl 
 
I 1982 rejste en professor Panhe fra Guangzhou Art Collage statuen på en 
sten i Xianglu Bay. Denne statue kom fra en smuk legende. Det siges, at 
dragepigen var så fascineret af Zhuhai's sceneri, at hun i hemmelighed 
faldt ned på den dødelige verden og forklædt som en Fiskerpige. Hun blev 
forelsket i en ung lokal fisker, hvis navn var Haipeng. På grund af de 
andres sladder havde Haipeng pålagt hende at tage hendes armbånd af, 
som hvis det blev fjernet ville forårsage pigens død.  
 
For at vise hendes kærlighed til Haipeng tog hun det af og døde straks i 
Haipengs arme. Den unge mand følte sig så foruroliget og sørgede over 
sin elskedes død. Tæmmet af det unge pars dybe kærlighed hjalp 
Jiuzhou, en ældre mand, fiskeren med at finde en særlig urt kaldet 
"Reviving Grass", som kun voksede ved brug af menneskets blod. Uden 
tøven brugte Haipeng sit eget blod for at vække dragepigen tilbage. 
Dragepigen kom tilbage til livet og blev en ægte fiskerpige. På deres 
bryllupsdag fandt hun en stor perle og sendte den til den respektfulde 
mand. 
 
Takket være sin fremragende geografiske beliggenhed, rene luft og varme 
klima betragtes Zhuhai som et af de mest komfortable steder at bo i Kina. 
I sommerperioden kan man forvente pludselige regn og tordenbyger fra en 
klar og ellers skyfri himmel. 
Mange turister fra Shenzhen, Macau og Hong Kong tager på weekend og 
ferie til Zhuhai. Med kun 820.000 indbyggere i den centrale del af byen og 
i alt 1,4 millioner i metroområdet, er Zhuhai lille i forhold til kinesiske 
standarder.  
 
Zhuhai er nem at komme til, da Zhuhai har en indenrigslufthavn. Og ud 
over det har de en grænse til Macau- den forhenværende Portugisiske 
republik og det bærer Macau stadig præg af. Man kan sejle direkte til 
lufthavnen i Hong Kong-Chep Lap Kok, med hurtigfærger fra Jiuzhou havn 
i Zhuhai. 
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... 55 kilometer lang bro og tunnel 
 
Kineserne har bygget en 55km lang bro og tunnel der skal forbinde Hong 
Kong- Zhuhai og Macau. Den er endnu ikke åbnet for trafik, men forventes 
at åbne i 2018. 
 

 
 
En lille del af broen set fra Lovers Road Foto: Jan Gottschalk   

 
Jeg har tidligere været i Kina, og jeg synes faktisk om det, specielt maden 
og selvfølgelig også de høflige og hjælpsomme kinesere. 
 
Lidt information om mine planer i sommerferien. 
Mere om ferien kommer i de efterfølgende blade. 
Mange sommerhilsner  
 

Jan Gottschalk 
Medlem af bestyrelsen 
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Smilehullet 
 
Læreren: Nå Peter, du har kun halvdelen af svarene rigtige! 
Peter: Det gør ikke noget! 
Læreren: Hvorfor ikke? 
Peter: Fordi jeg skal være meteorolog!  

 
- Har du hørt om Albert Einstein? 
- Selvfølgelig! Jeg mødte ham på Cafe Limpinden i Søndags! 
- Det er løgn! 
- Hvorfor tror du det? 
- Limpinden er da lukket om søndagen!  

 
- Jeg har altid drømt om at komme til at tjene en million ligesom min far. 
-  Tjente han en million? 
-  Næh, men han drømte også om det!  

 
 

 
   Foto: Bendt Ørskov Larsen 

 
Bladudvalget  
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Konkurrence 
 
Send materiale til redaktionen og deltag i lodtrækning om en kompakt 
førstehjælpstaske. 
Alle indsendte forslag vil blive belønnet med en lille gave. 
 
Skriv f.eks. en sjov historie, en morsom oplevelse, din hjertehistorie, om 
en spændende ferie, en hjertevenlig opskrift eller andet som du syntes du 
vil dele med os. 
 
Send dit indslag til Jan Gottschalk, E-mail: jan@icdklubben.dk 
eller til Bente Damgaard Thomsen, E-mail: bente@icdklubben.dk 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:jan@icdklubben.dk
mailto:bente@icdklubben.dk
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Aktiviteter 
 

  
Seminar 2018 

Fra lørdag, den 11. til søndag, 
den 12. august. På Vingsted 
Hotel og Konferencecenter 

 
 
 

   
Rytmeboxen  

Lørdag, den 15. september 
2018 udkommer 

Rytmeboxen nr. 120 på ICD 
klubbens hjemmeside 

   

11-12 

 

15 

Aug  SEP 

   

  
Rytmeboxen 

Lørdag, den 15. december 2018 
udkommer Rytmeboxen nr. 121 
på ICD klubbens hjemmeside 

   
Rytmeboxen 

Fredag, den 15. december 
2019 udkommer 

Rytmeboxen nr. 122 på ICD 
klubbens hjemmeside 

15 

 

15 

DEC  MAR 

   

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

… Efterlysning  
Jeg søger følgende tidligere udgaver af Rytmeboxen. 
Ligger du inde med et eller flere af følgende numre, vil 
jeg meget gerne låne det/dem til vores hjemmeside. 
Rytmeboxen nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6,   10, 17, 19,   31, 38 og 
43. 

Sanne Krogh 
Webmaster 

sanne@icdklubben.dk 

mailto:sanne@icdklubben.dk
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Bestyrelsen 2018 / 2019 
 

 

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

 

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

    

 

Kasserer 
Patientstøtter: 
Flemming Krogh 
Amagerfælledvej 147, 1.5 
2300 København S 
E-mail:  
flemming@icdklubben.dk 
Mobil: 3160 2815  

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

    

 

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

 

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

    

 

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

Suppleant: 
Bente Damgaard 
Thomsen 
Minervavej 23 
6960 Hvide Sande 
E-mail: 
bente@icdklubben.dk 
Mobil: 4017 5764 

    

 

Webmaster 
Suppleant: 
Sanne Krogh 
Amagerfælledvej 147,1.5 
2300 København S 
E-mail: 
sanne@icdklubben.dk 
Mobil: 3110 0425 
 

 
 

 
 

https://www.facebook.com/icdklubben/ 
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