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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. 
Skriv endelig til os. 
 

… Bladudvalget 
• Jan Gottschalk 

• Bente Damgaard Thomsen 
Skriv til bladudvalget på e-mail: rytmeboxen@outlook.com 

 

… 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 
Hjerteforeningens hjemmeside 

https://hjerteforeningen.dk/stoet-os/bliv-medlem/ 
 

HUSK ved indmeldelsen at oplyse, 
ønsket om at blive tilknyttet 

ICD klubben. 
 

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

www.icdklubben.dk 
www.facebook.com/icdklubben/ 
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”September himmel er så blå…” 
 
Så blev det endelig regnvejr! 
Efter den meget varme og solrige sommer, hvor alt i haven så noget medtaget ud, 
kom så endelig det ventede omslag i vejret. Græsset var som en kokosmåtte, 
planterne hang og træer begyndte at smide bladene. 

Nu er det, som om alt har fået sit andet 
forår. Igen blev det til at færdes, at gå 
den daglige tur, som vi jo godt ved, vi 
skal. 
Det er nu vidunderligt at leve i et land, hvor 
vejret skifter, hvor det ikke er det samme 
den ene dag efter den anden. 
Midt i august havde vi vort årlige seminar. 
Det er en utrolig god tradition, der her er 

skabt. Her kan vi mødes ny som gamle medlemmer, udveksle erfaringer, fortælle 
om oplevelser siden sidst eller blot lytte til gode foredrag. For bestyrelsen er det 
hver gang spændende at se, hvor mange vi bliver. Har programmet fanget i år? 
I år var det særlig spændende, at vi udover at kunne hilse på gamle kendinge 
også kunne byde mange nye medlemmer velkommen. Alle skal have tak for deres 
opbakning bag seminaret. Vi er i bestyrelsen overbevist om, at dette arrangement 
har stor betydning for hele klubbens trivsel. 
 
 

HUSK, at vi i 2019 har: 
 
Generalforsamling og vintermøde d. 9. marts 2019 i Middelfart 
Seminar d. 17. -18. august 2019 i Horsens 
På gensyn! 
www.icdklubben.dk 
 

Svenn Erik Kristensen 
Formand 
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Seminaret i Vingsted den 11.-12. august 
2018. 
Lørdag, den 11. august 2018: 
 

Foto: Flemming Poulsen 

 
Efter ankomst og indtjekning på værelserne, som hotellet for de flestes 
vedkommende havde gjort klar, mødtes vi kl. 11 i foredragssalen, hvor formanden 
bød velkommen og gav forskellige praktiske informationer til deltagerne.  
Derefter overrakte bladudvalget en erkendtlighed til de medlemmer, som siden 
Vintermødet i marts havde leveret indlæg til Rytmeboksen. Bladudvalget takkede 
for indlæggene og opfordrede flere medlemmer til at komme med indlæg i bladet. 
Kl. 11:30 var der frokost, hvorefter vi efter en kort pause fik Seminarets første 
foredrag. 
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Nyrernes mange vigtige roller: 
v/ Anne Daugaard Thuesen, speciallæge i Nefrologi, Kolding Sygehus. 

Foto: Flemming Poulsen 

 
Anne Daugaard Thuesen indledte med lidt information: 
Vi har 2 nyrer, 1 på hver side af rygsøjlen som hver er 10-12 cm og vejer ca.150 
gram. 
10-15% af alle voksne i Danmark har kronisk nyresygdom. 
Årsager er forhøjet blodtryk, sukkersyge, forkalkning i kar, arvelig 
cystenyresygdom, tilbagevendende nyrebækkenbetændelse o.m.a. 
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Nyrernes funktioner:  
Er udskilning af affaldsstoffer, regulering af koppens væskebalance, regulering af 
saltsaltbalance, regulering af blodtryk, røde blodlegemer, kroppens surhed o.m.a. 
 
Nyrernes basale funktion er filtrering af blodet. Nyrerne gennemstrømmes af 1 liter 
pr. minut eller 1700 liter i døgnet. 
180 liter renses fra og bliver til urin. Der udskilles ca 1-1,5 liter urin pr dag. 
Nyrernes renseevne måles på det affaldsstof (kreatinin) der opstår ved opbygning 
og nedbrydning af muskler, afhængig af nyrefunktion og muskelmængde samt 
nyrernes evne til at rense blodet (GFR).  
Målet for hvor gode nyrerne er til at rense blodet (eGFR-estimeret GFR) beregnes 
ud fra kreatinin i blodet samt alder og køn. 
Normal eGFR: 60-100 ml/min afhængig af alder og muskelmasse. (10 ml/min eller 
10%=dialysegrænse) 
Det er vigtigt at kende nyrernes GFR for bl.a. justering af medicin. 
 

Regulering af væskebalancen: 
Kontrol af kroppens væskemængde.  
Symptomer ved nyresygdom: Hævede ben, åndenød, vægtstigning, nedsat 
urinmængde. 
Behandles med vanddrivende medicin. 
 

Regulering af saltbalancen: 
Kontrol af balance mellem saltene Natrium og Kalium. 
For meget natrium giver væskeophobning i kroppen. For meget Kalium 
har betydning for hjerterytmen. 
Behandles med vanddrivende medicin. Brug mindre salt, diætistrådgivning 
og evt. medicin som binder kalium. 
 

Regulering af kroppens surhedsgrad: 
Syreoverskud reguleres via lunger og nyrer. Det syreneutraliserende 
bikarbonat i blodet kan ved nedsat nyrefunktion blive for lavt. 
Symptomer herpå er kvalme og opkastninger. 
Behandles med tabletter. 
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Dannelse af røde blodlegemer: 
EPO (hormon) dannes i nyrerne og påvirker dannelsen af røde 
blodlegemer. 
De røde blodlegemer transporterer ilt rundt i kroppen. 
Ved nedsat nyrefunktion dannes mindre EPO og der opstår blodmangel. 
Symptomer er træthed, åndenød og hjertebanken. 
Behandles med indsprøjtninger af kunstigt EPO, jerntilskud og evt. 
blodtransfusion. 
 

Vedligeholdelse af skelettet: 
Nyrerne medvirker til dannelsen af aktivt D-vitamin. D-vitamin er 
nødvendig for at kalk i maden optages gennem tarmen. 
Ved nedsat nyrefunktion ophobes fosfor i blodet og kalkindholdet falder. 
Behandles med D-vitamin samt evt. diætrådgivning. Undgå fosfatholdig 
føde (mælkeprodukter). 
 
 

Opsummering: 
Symptomer på dårlig nyrefunktion kan altså være træthed, kvalme, 
madlede, metalsmag, hudkløe, væskeophobning. Det afhænger af stadie, 
idet moderat til lettere nedsættelse ikke giver symptomer. 
 
 
Det var et meget levende og interessant foredrag afbrudt af en enkelt 
pause, hvorefter der var mulighed for at stille spørgsmål. Spørgelysten var 
stor og der var ingen tvivl om, at Anne Daugaard Thuesen brænder for det 
fag hun beskæftiger sig med til daglig. Tak til Anne Daugaard Thuesen. 
 
Efter en kaffepause gik vi atter i foredragssalen. 
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Fortællinger og anekdoter fra at langt liv som 
skuespiller. 
v/Kgl. skuespiller Finn Storgaard (Tue fra Huset på Christianshavn) 
 

 
Foto: Flemming Poulsen 

 
Finn Storgaard startede som musikstuderende, fik job på teater og 
droppede musikstudiet. Gik til optagelsesprøve på Det kgl. Teater, skulle 
spille to roller og fik plads på elevskolen, hos Poul Reumert, John Price, 
Martin Hansen o.a. Fik debut som tredieårselev. Fik en hovedrolle i 
Genboerne (m/Elith Pio) og snart på film (Midt i en jazztid). 
Finn Storgaard fortalte adskillige anekdoter med div. nu afdøde 
skuespillere, bl. Olaf Ussing, Poul Reichard, Arthur Jensen, Ebbe Rode, 
Jørgen Reenberg o.m.a. Finn har truffet og arbejdet med rigtig mange af 
de ”gamle” skuespillere f.eks. Clara Pontoppidan, Louise Heiberg, Bodil 
Ipsen, Preben Lerdorph Rye, Erik Påske. 
Et interessant foredrag, som ledte os tilbage til dengang i 50’erne og 
60’erne.  

Tak til Finn Storgaard.  
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Efter tid til et bad og måske en lille middagssøvn mødtes vi til festmiddag, 
musik og dans kl. 18. Dejlig mad og hyggelig stemning. Tak til 
Køkkenpersonale, tjenere m.fl. og tak til musikken for god underholdning. 
 

Søndag, den 12. august 2018: 
 
Efter morgenmad og udtjekning fra værelserne afgik busserne kl. 9,30 til 
Givskud Dyrepark. 
En fantastisk og oplevelsesrig tur med mange flotte og interessante dyr, 
ikke mindst Gorillaerne, som et af medlemmerne har causeret om 
andetsted i denne udgave af rytmeboksen. 

 

 
Foto: Bendt Ørskov Larsen 
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Foto: Jan Gottschalk 

 

 
Foto: Bendt Ørskov Larsen 
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En fantastisk udflugt, hvor vi bl.a. kørte igennem Jelling og fik et lille glimt 
af Jellingestenen m.m. 
 

 
Foto: Flemming Poulsen 

 
Retur på Vingsted sluttede Seminaret med en frokost samt orientering om 
næste års arrangementer. 
 
Tusind tak for denne gang og på gensyn i 2019. 
 
 

Bente Damgaard Thomsen 
Medlem af bestyrelsen 
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Timer bliver til dage, dage bliver til 
måneder, for senere er der gået et år. 
 
Først vil jeg sige mange tak for en dejlig weekend på Vingstedcenteret det 
var superdejligt at være sammen om os, der er i samme båd. Tak for at få 
nye bekendte og venner. 
 
Det er vinter og koldt og vådt, men lyset er ved at vende tilbage, ser frem 
til at foråret melder sin ankomst med lyse og solrige dage. Blomster siger:” 
Her er vi igen, efter en dvale under sneen og have ladet op til en ny tid. 
Inden længe er det 5. maj og de lyse nætter er startet, dejligt så er det 
rigtig forår i Danevang.  Men kort efter er der hede med meget varme og 
tørke forsætter og forsætter, dag for dag. Næsten for meget. Alle længes 
efter regn, da afgrøderne hungre efter en forfriskning, det må da komme. 
Græsset bliver tørt og gul, mange visner og man føler man er kommet til 
Sahara, men vi er stadig på den nordlige halvkugle. Juni, juli og august er 
også solrige. 8. aug. Er de lyse nætter forbi og det er ved at være 
sensommer. Endelig er der regn til glæde for både folk, dyr og afgrøder. 
Græsset er blevet grønt, ukrudtet er begyndt at vokse, nu kender vi 
klimaet igen.  
Frugter på træerne modnes og inden længer er det september måned i 
kalenderen. Oktober og november. Kold og måske blæsevejr og mere 
regnvejr 1. dec. Juleforberedelserne kan begynde. Så er det 24. dec. 
Højtid med indendørs hygge med hvad det medfølger, familien samles og 
alle har det godt. 
 
Med denne lille hilsen sender jeg mine tanker om alt vel og tak for livet, 
der er blevet os tilgivet på vores klode. 
Mange muntre hilsner 
 

 
Klaus Astrup 

Medlem af ICD-klubben 
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Slægtsforskning 
Vi har alle en historie…  
… nogle gode ideer! 
 
Som afslutning på den serie om slægtshistorie, der har været bragt i de 
sidste numre af Rytmeboxen, har jeg har samlet forskellige gode forslag, 
links m.m., der vil kunne hjælpe dig videre. 
 
 

Kom godt i gang med slægtsforskning. 
 
Få de gamle i familien til at fortælle om personer og hændelser i slægten 
Tro ikke på alle familietraditioner 
Skriv altid nøjagtigt ned, hvor oplysningerne stammer fra 
Skriv kilden ordret og fuldstændig af 
Saml centrale facts om de personer, du vil undersøge. Som minimum 
helst: navn, fødeår og sogn, dødsår og sogn 
Indled din slægtsforskning på nettet. Start dog ikke med Google. 
Kirkebøger og folketællinger er digitaliseret. www.sa.dk  
Deltag eventuelt i et informationsmøde eller en workshop i den lokale 
afdeling af Danske Slægtsforskere. www.slaegtogdata.dk  
Brug lokalhistorisk arkiv. www.arkiv.dk  
Brug Rigsarkivet og dets afdelinger. www.sa.dk  
Meld dig ind i et slægtsforsker-fora på Facebook 
Hent mere viden hos Danske Slægtsforskere. www.slaegtogdata.dk  
 
I første omgang kan du holde orden i dine indsamlede oplysninger v.hj.a. 
aneark og aneskemaer. Du kan så senere vælge et de 
slægtsprogrammer, der er til en Pc’er. 
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Aner i udlandet. 
 
Efterhånden som du trænger ned i din slægt, opdager du, at der er en 
eller flere aner, der er kommet fra et andet land. Du finder også at nogle 
aner er udvandret. 
Indvandring fra Sverige og Norge 
 
Det er de nemmeste at have med at gøre. Deres systemer (kirkebøger og 
folketællinger) er meget lig vores. Fra i år er der gratis adgang til statens 
arkiver i Norge, Sverige og Danmark. 
Sverige www.riksarkivet.se 
Norge www.arkivverket.no  
Danmark www.sa.dk  
De tre hjemmesider er desværre ikke bygget op på samme måde, så det 
kræver lidt prøven frem og tilbage for at finde ud af det. 
Udvandring 
Her er udvandringen til USA særlig godt dokumenteret. 
Mellem 1868 og 1940 skulle alle, der udrejste over Købehavn (det var de 
fleste) viser billet m.m. til politiet. Alt er registreret i politiets protokoller. 
Perioden 1868-1908 er tilgængelig på www.ddd.dda.dk  
Fra 1908 til 1940 er desværre kun som mikrofilm. Kan ses på en række 
arkiver. 
Indvandring i USA. Alle transportører skulle aflevere lister over 
passagerne – dog kun 3. klasse – til de amerikanske emigrations-
myndighederne. 
Tilgængelig på www.libertyellisfoundation.org   
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Fra andre lande 
 
Det kan godt være vanskeligt at finde aner fra andre lande. Der er 
selvfølgelig en registrering, men dels kan der være et sprogproblem, dels 
kan arkivalier være helt eller delvis ødelagt eller forsvundet og dels skal 
du sandsynligvis betale for at få oplysningerne. 
 
Selv vil jeg først og fremmest prøve mormonernes store database. De har 
gennem århundreder indsamler kirkebøger og folketælling samt mange 
andre arkivalier til brug for slægtsforskning (en del af deres religion). 
Meget er efterhånden gjort tilgængeligt på nettet–ja endog transskriberet – 
og dermed gjort søgbart. 
 
www.familysearch.org er navnet på deres hjemmeside. Vælg ”search” og 
derefter må du prøve dig frem. 
 
Nogle sjove men også gode sider! 
www.genealogi.dk/index.php/video 24 små videoer, hvor dygtige 
slægtsforskere giver en indføring i forskellige hjælpemidler m.m. 
www.politietsregisterblade.dk Forløberen for folketællingerne. Dækker det 
indre København fra 1890 til 1924. Søgbar. 
 
www.findengrav.dk En række danske kirkegårde er gennemfotograferet. 
www.filmcentralen.dk Nye og gamle kortfilm. Prøv f.eks. ”Danmark på 
film.” 
www.historiskatlas.dk Små historier fra landets lokalhistoriske arkiver. 
www.kbhbilleder.dk Mange gode billeder fra ”Det gamle København” 
www.arkiv.dk Fælles database for de lokalhistoriske arkiver. Mange 
billeder. 
 
Det er så slut for denne gang – god fornøjelse med mange gode timers 
beskæftigelse. 
 

 
Svenn Erik Kristensen 

Formand 
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Beretning om Givskud Zoo 
 
For nogle år siden, var Tove og jeg på cykeltur på Hærvejen, da vi nåede 
Givskud, overnattede vi et par nætter på Vandrehjemmet. 
Her boede en del Tamilere, der var samlet fra flere lande i Europa, da der 
var en stor Buddhistisk fest i templet i Brande. Da det var fest, var alle i 
deres stiveste puds, det var farverige Kvinde og Mandsdragter. Et flot og 
eksotisk indslag i vores ferie. Vi snakkede med nogle af dem, og vi lagde 
mærke til, at de nok anså mig for at være gammel og viis på grund af min 
alder og det hvide skæg. Vi blev begge behandlet særdeles pænt, og da vi 
skulle køre videre et par dage senere, blev vi mødt af nogle kvinder, der 
vinkede farvel og sagde en del, som vi opfattede som en bøn om, at vi 
kom velbeholdent frem. 
Da det regnede den følgende dag, og vi gerne ville have en overliggerdag, 
blev vi enige om at tage en tur i Givskud Zoo, eller Løveparken, som det 
vist hed den gang. Vi købte billet til en guidet tur, og vi var vist kun fem 
passagerer i bussen, så den unge dame, der guidede os, fortalte rigtig 
meget. 
Da vi kom i nærheden af abeområdet, var der en strække ben pause, på 
en halv times tid, så Tove og jeg gik ind i gorillahuset, her var der store 
vinduer, så vi rigtig kunne se gorillaerne på tæt hold, til sidst kom vi til 
ruden, hvor den gamle sølvryg Samson sad og kikkede på de underlige 
primater på den anden side. Pludselig fik han og jeg øjenkontakt, så tog 
pokker ved ham, han for op og bankede hånden ind i glasruden, så det 
bragede, det var ganske tydeligt at jeg ikke skulle stå der, godt det var 
panserglas. I lang tid troede jeg, det var mit hvide skæg, der godt kunne 
have brugt en saks, der havde bragt ham i affekt, der er kun plads til en 
sølvryg! Jeg skyndte mig at kigge den anden vej, og vi forlod området. 
Uden for gorillahuset, var Tove ved at gå til i grin, det er da godt at en 
abekat kan pille dig ned af piedestalen, her er du altså ikke viis, kun 
gammel. 
Senere omtalte vi hændelsen for en dyrepasser i abehuset i Københavns 
Zoo, han sagde at min teori måske var rigtig, men han troede mere på at 
Samson har mærket, at en af hunnerne har kigget i min retning, og det 
kan han ikke acceptere.  
Da vi nu var i Givskud Zoo i forbindelse med Sommerseminaret i august 
2018 har jeg spundet en ende over hændelsen, samtidig med jeg trænede 
i at fotografere dyrene.  
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 På besøg i Givskud Zoo 
 

 
Goddag og velkommen, 
jeg er din guide i dag, 
jeg er en Berberabe, og 
jeg skal vise dig lidt 
rundt blandt mine 
venner her i parken. 
 
Vi starter om et øjeblik, 
og vi holder en lille 
pause, så du selv kan 
gå lidt rundt, og jeg kan 
få skyllet halsen 
 

 
 
 
 
 
 
Her til højre ser du 
Nanduen, mellem 
os sagt, en Dulle, 
se bare hendes 
fjerboa, og som en 
gammel digter 
sagde:  
En fjer kan blive til 
fem strudse. 
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Girafferne 
derhenne, er så 
ophøjede, at de 
slet ikke 
bemærker os, så 
lad os komme 
videre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Se se, derhenne er Eland 
antiloperne, du er heldig, de 
vil gerne lade dig 
fotografere. De viser dig 
oven i købet både for og 
bag. 
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Ham der ret forude, er 
en Zebra Mangust, 
han og hans familie er 
flokdyr, og de er 
meget vagtsomme, 
der er altid nogle der 
æder og nogle der 
holder vagt, men ham 
her, han er nu gladest 
for at æde, men lad 
dig ikke narre, han 
lader bare som om 
han ikke ser efter 
 

 
 
 
 
Nå, men nu skal jeg ifølge overenskomsten holde en pause, så du må gå 
lidt rundt på egen hånd, du kan for eksempel gå hen og hilse på 
gorillaerne, de skulle efter sigende være nære slægtninge til dig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det har hun jo nok ret i, for 
den måde denne mor 
sidder med hendes unge, 
ser ikke ukendt ud. 
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Hvad sker der nu, hun 
synes at have opdaget 
noget. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej, du der fremmede, hvor 
kommer du fra, det er i 
virkeligheden sådan en som dig, 
jeg vil ha. 
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HMMM. Bare 
Kipenzi ikke 
opdager noget, så 
bliver han stik 
tosset 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Hej Venner 
nu bliver 
der måske 
ballade, 
Kipenzi 
kommer 
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Heja, Heja nu 
sker det 
(Hvor er der en 
Bookmaker?) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hvad mon der 
sker derhenne, 
flirter hun nu 
igen? 
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Jeg bliver nok 
nødt til at vise, 
hvem der 
bestemmer 
her, selv om vi 
nok er 
slægtninge, 
skal han altså 
ikke komme 
her og 
forstyrre 
freden. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Er det nu dig igen? min salige far, Samson, 
fortalte om dig engang, vær du glad for at 
jeg ikke er lige så vred, som han var, men 
for din egen skyld, FORSVIND og lad mig 
aldrig se dit skæggede fjæs her mere!!! 
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Mor, mor skal 
vi ikke stikke 
af, ham 
fotografen 
kommer lige 
ned mod os, 
og han ser 
helt forkert ud 
i hovedet, og 
der er nogen 
der griner, vi 
ved ikke hvem 
det er. 
 
 

 
Bendt Ørskov Larsen 

Medlem af ICD-klubben 
 
 

 
Foto: Flemming Krogh 
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Smilehullet 
 
I fiskeforretningen: 
- Hvor gammel er den torsk! 
- Tja, den døde i går, men jeg ved desværre ikke hvornår den blev født. 😊 
 
 
Møde mellem gamle bekendte: 
- Nå, hvad laver du så nu? 
- Jeg er nattevagt! 
- Hvad passer du på? 

- Aner det ikke, det er jo helt mørkt 😊 

 
 
Pedersen kom ind på en massageklinik og spurgte hvad de kunne tilbyde: 
- Vi har japansk massage til 500kr og tyrkisk til 700kr. 
- Hvad er forskellen? 

- To hundrede kroner 😊 

 
 

 
Billedet er gengivet med tilladelse fra Pixabay.  

www.pixabay.com 
  

http://www.pixabay.com/
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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. 
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 vil kort efter udsendelsen af dette nummer af Rytmeboxen sende en 
mail til dig, hvor vi beder dig tage stilling til om dit medlemskab af 
Hjerteforeningen skal være registreret i ICD klubben. 
Bestyrelsen anbefaler selvfølgelig, at så mange af klubben 1600 
medlemmer lader sig registrere i ICD klubben. 
 
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 
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Konkurrence 
 
Send materiale til Rytmeboxen ... Vi uddeler en 
kompakt førstehjælpstaske til alle indslag vi bruger. 

 
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 Rytmeboxen, e-mail: 
rytmeboxen@outlook.com 
 

 
 
 
 
 

Aktiviteter 

 
  

  
Rytmeboxen 

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

 
 
 

   
Generalforsamling/ og 

Vintermøde 2019 
Lørdag den 9. marts på 
Severin Kursuscenter i 

Middelfart 

   

15 

 

9 

DEC  MAR 

   

  
Rytmeboxen 

Fredag, den 15. marts 2019 
udkommer Rytmeboxen nr. 122 
på ICD-klubbens hjemmeside 

   
Rytmeboxen 

Lørdag, den 15. juni 2019 
udkommer Rytmeboxen nr. 

123 på ICD-klubbens 
hjemmeside 

15 

 

15 

MAR  JUN 

   

mailto:rytmeboxen@outlook.com
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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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