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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 

• 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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Ved årets slutning 
 Hilsen fra bestyrelsen 

 
Et år går på hæld.  
Hvor er det dejligt at bo i et land, hvor vejret skifter, at dagen har forskellig længde 
over året. Hvor vi for et halvt år siden havde en strålende sommer med varme og 
sol, som vi sjældent har oplevet, er det nu mørkt, koldt og regnfuldt. 
Hvor vi i sommer gjorde alt for at være ude er det nu tid til indendørs hygge 
siddende i en stor god stol og læse. Jo, hver del af året har sine fordele! 
For ICD klubben har året været ”ret som det plejer”. Vi har holdt vores vintermøde 
og vores seminar med stor opbakning fra medlemmer. Det var hyggeligt at møde 
jer alle. Bestyrelsen har tilstræbt at afholde disse to arrangementer i en form og 
med et indhold, der fastholde de gennem flere år skabte traditioner samtidig med, 
at vi lave små ændringer fra gang til gang. 
Rytmeboxen har været bindeleddet mellem bestyrelsen og jer som medlemmer. 
Flere har gennem året skrevet indlæg til bladet. Det er redaktionen meget glade 
for, men det er ingen hemmelighed, at den gerne ser endnu flere indlæg fra jer. Se 
venligst bag i bladet for at finde tidspunktet for den kvartalsmæssige deadline. 
I skrivende stund kan oplyses, at vi i ICD klubben fortsætter den lagte linje. 
Bestyrelsen ser frem til at møde så mange som muligt dels på vintermødet i marts 
og seminaret i august. 
På bestyrelsens vegne ønsker jeg alle 

 
En glædelig jul og et lykkebringende 

nytår. 
 
 

 
 

Gengivet med tilladelse fra www.Pixabay.com Svenn Erik Kristensen 
formand 
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GENERALFORSAMLING 2019 
I henhold til klubbens vedtægter § 4,  
indkaldes hermed til generalforsamling 2019 
 

Lørdag, den 9. marts 2019 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  
6. Eventuelt  
 
Ad 4:  
Indkomne forslag.  
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal  
være skriftligt og formanden i hænde senest 4 uger før  
generalforsamlingen. (den 9. februar 2019)  
 
Ad 5:  
Følgende er på valg:  
Ulla Hansen 
Flemming Krogh 
Morten Drejer 
Jan Gottschalk 
Suppleanter:  
Bente Damgaard Thomsen og Sanne Krogh  
 
Alle har med undtagelse af Morten Drejer på bestyrelsesmødet den 10. august 
2018 givet udtryk for, at de gerne vil fortsætte i bestyrelsen. 
Bestyrelsen indstiller Bente Damgaard Thomsen til den ledige plads i bestyrelsen. 
Du kan deltage i generalforsamlingen uden at deltage i den efterfølgende frokost 
og vintermøde. 
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                    Generalforsamling 2018                                                                                        Foto: Bendt Ørskov Larsen 
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Vintermøde 
ICD klubbens vintermøde lørdag, den 9. marts 
2019 
For at holde traditioner i hævd holder vi også i 2019 vores traditionsrige 
VINTERMØDE. 
 
Mødested: Severin kursuscenter 
 Skovsvinget 25 
 5500 Middelfart 
Tidspunkt: lørdag, den 9. marts 2019 kl. 10:00 – 16:00 
 
Program: 
10:00 – 11:00 Indskrivning; kaffe m. brød 
11:00 – 12:00 Generalforsamling 
12:00 – 13:00 Frokost 
13:15 – 15:45 Vintermøde m. kaffepause 
15:45 – 16:00 Afslutning 
 
Prisen for at deltage i frokost og vintermøde er 200,00 kr. pr. person 
 
Betaling:  Til klubbens konto:  

reg. nr. 5328 konto nr. 0249608 
Senest lørdag den 24. februar 2019 
Husk venligst at oplyse dit navn og by i feltet: oplysning til modtageren 
 
Tilmelding er absolut nødvendigt. 
 
På ICD klubbens hjemmeside: www.icdklubben.dk 
Eller på tilmeldingsblanketten: 
https://icdklubben.hjerteforeningen.dk/begivenhed/vintermoede-2019/ 
 
 

  

http://www.icdklubben.dk/
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Chokoladesmåkager med nødder 
 
 
Ingredienser 
 
• 75 g hasselnødder 
• 25 g mørk chokolade 
• ½ vaniljestang 
• 125 g sukker 
• 75 g brun farin 
• 1 spsk. 
hasselnøddeolie eller smagsneutral 
rapsolie 
• 1 æg 
• 150 g hvedemel 
• ½ tsk. natron 
 
Tilberedning 
 
Ca. 45 stk.  
Hak nødderne fint. Hak chokoladen groft. Skrab vaniljekornene ud af den halve 
vaniljestang. Bland nødder og vanilje med de øvrige ingredienser og ælt dejen 
godt sammen. 
 
Rul ca. 45 små kugler af dejen. 
 
Læg kuglerne på bageplader beklædt med bagepapir med lidt afstand imellem, så 
de kan flyde lidt ud under bagningen. 
Bag småkagerne ved 175 grader i ca. 12 minutter til de er gyldenbrune. 
Lad dem køle af på en rist og opbevar dem i en kagedåse. 
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På jordomrejse med ICD 
En jordomsejling med Costa Luminoca 

 
Igennem lang tid har det været mit store mål at rejse jorden rundt. For nogle år 
siden var jeg blevet skilt og havde nu mødt en ny kvinde. Hun havde nogenlunde 
de samme mål som mig, så vejen var ikke lang til at tage beslutningen og turen 
blev bestilt. En jordomsejling med Costa Luminoca.  
 

Ca. en måned før afrejsen skulle jeg til check på OUH. Lise, min medrejsende der 
er pensioneret sygeplejerske, var med til kontrollen. Det hun var mest interesseret i 
var, om der var strøm nok på batteriet, ICD én skulle jo nødig løbe tør for strøm 
undervejs. 
 

 Men ingen problemer, der er efter 6 års drift og en hjertestartning stadig 75% 
strøm på.  
Så vi kunne med ro i sindet drage afsted på vores største og længste rejse 
nogensinde. 
 
Den 6. januar fløj vi derfor til Venedig, hvorfra vi skulle sejle. 
 
Og der lå hun så. Costa Luminosa (Lyset) 92.700 tons, 292 meter lang, 13 dæk 
2200 passagerer og over 1000 til at betjene dem.  
 
Et italiensk skib bygget i 1999 og med en fortrinsvis philipinsk besætning. Og de 
var alle utroligt søde og hjælpsomme. 
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Costa Luminosa 
 
 
 
Vi forlod Venedig søndag aften og sejlede mod Bari som var første stop. Derfra 
rundt om støvlen til Rom, hvor vi var i byen og på rundtur. Fik set hvor paven bor 
og var inde i Peterskirken. Og den er stooooor. Derefter Trevi fontænen og 
Colloseum. Vejret var ikke det bedste, men vi var også i begyndelsen af januar. 
  
Derefter til Marseilles og Barcelona hvor vi også var rundt og se lidt. Derefter 
sejlede vi forbi Gibraltar og forlod Europa og var nu ude i Atlanten. 
 

Vi kom så til Tenerifa hvor det småregnede, så turen til Teide blev ændret til en 
bytur.  
 
Efter Tenerifa sejlede vi mod Caribien og den 19/1 passerede vi den nordlige 
vendekreds og kom ned i det tropiske område og var i det område lige til vi kom til 
Europa igen tre måneder senere. 
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Efter fem dages sejlads, kom vi til Barbados hvor vejret var vidunderligt. Efter 
Barbados sejlede vi til St. Lucia der næsten er nabo ø til Barbados. En meget 
charmerende og bjergrig ø. 
 
Fra st. Lucia sejlede vi til Granada hvor jeg gik en lang tur på ca. ti km. For at få rørt 
mig lidt. Her havde jeg en god oplevelse. På toppen af øen og hvor jeg skulle til at 
gå nede mod havnen igen, kom der en kraftig byge, som jeg fandt lidt læ for. 
 
En ældre mørk dame, hun var sikkert ti år yngre og så ti år ældre ud end jeg, kom 
over og holdt sin paraply over mig også så jeg heller ikke blev så våd. På Granada 
taler de engelsk så vi begyndte at tale lidt sammen. En rigtig god oplevelse der 
viser at der er noget godt mellemfolkeligt i alle mennesker, uanset hvor man er, 
noget jeg heldigvis har oplevet mange andre steder i verden. 
 
Derfra kom vi til Cartagena i Columbia. En smuk gammel spansk by med masser 
af højhuse ude i de nye kvarterer og med den gamle bydel restaureret. 
 

 
              Cartagenas gamle bydel i Columbia. 
 

Fra Columbia kom vi til en af turens store oplevelser. Panama kanalen.  
Skibet er bygget til at kunne gå igennem kanalen, og det kunne det også, 
men kun lige. Jeg tror ikke der var mere en ca. 30 cm på hver side i 
sluserne. 
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Det første man bliver når man kommer til kanalen er, at man bliver løftet 
op til en stor sø, man så sejler igennem, sammen med en masse andre 
store skibe. Et pudsigt syn med de store både på søen. 
Efter søen kommer man til den gravede kanal, som efterhånden er over 
100 år gammel og kostede rigtigt mange arbejdere livet på grund af 
malaria og andre tropesygdomme. 
 
Vi sejlede ind i kanalen om morgenen og var igennem lige før mørket faldt 
på ved 18-tiden. Her er vi ret tæt på ækvator, så det var let at holde 
varmen. Og så var vi ude i Stillehavet op på vej mod Costa Rica. 
 

 
           På vej gennem Panama kanalen. 
 
Her var vi en dag, nok til nogle udflugter. Et mellemamerikansk land med et 
nogenlunde fungerende politisk system og uden problemer som eksempelvis 
Nicaragua. 
 
Fra Costa Rica videre op til Guatemala, hvor vi også var en dag. Et land med 
nogle store vulkaner, hvoraf en lige efter vi var kommet hjem, gik i udbrud og 
kostede over hundrede livet. 
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Vi kunne se vulkanen på afstand, dog før den gik i udbrud. Efter Guatemala kom vi 
til Puerta Vallarte i Mexico. Her var vi også en hel dag og havde god tid til at gå 
rundt i byen og kigge på livet. Her var blandt andet mange store pelikaner. 
 
Fra Mexico sejlede vi til San Diego i USA.  
Her i det sydlige Californien var vejret i februar noget bedre end en dansk 
sommerdag. På en gåtur rundt i byen, så vi en mand rende rundt og true folk med 
en stor kniv. Vi holdt os klogelig på afstand indtil politiet kom.  
 
Efter San Diego kom vi til Los Angeles. Her var vi et par dage, hvor vi var rundt og 
se Venice Beachs og Beverly Hills. LA er en by der i område er på størrelse med 
Sjælland, så det tager noget at komme rundt. 
 
Derefter kom vi til San Francisco, som var en meget speciel by med 
meget charme og i 1963 lukkede fængslet Alcatraz, hvor mange af 
datidens værste forbrydere sad fanget og hvor meget få undslap fra. 
  
Byen er fuld af meget stejle gader, mange så stejle at parkering kun er 
tilladt på tværs.  
 
USA´s største China Town ligger også i byen. Og i baggrunden ligger den 
berømte og smukke røde Golden Gate Bridge, som vi både kørte over og 
sejlede under. 
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      Golden Gate Bridge i San Francisco 

 

 
      San Francisco 
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Efter San Francisco havde vi fem dages sejlads over til Hilo på Hawaii, som er den 
største ø i øgruppen. Her havde der også været en voldsom tsunami, godt nok for 
længe siden, nemlig i 63 og hvor også en del druknede. Da vi kom hertil, var det  
blevet regnvejr, men vejret var stadig varmt og sommerligt. Det var på denne ø at 
der i år har været vulkanudbrud. Øen er fuld af kokospalmer og flag på halv, efter 
endnu et skoleskyderi på fastlandet. 
 
Så var der igen fem dages sejlads ned til Samoa hvortil vi krydsede 
ækvator. Vi var åbenbart kommet ind i regntiden, for på Samoa øsregnede 
det. 
Alligevel var vi rundt og se lidt af øen. Det var jo over 30 grader, så vi frøs 
ikke. Og så går mange mænd på de kanter med nederdel, noget vi jo ikke 
er vant til herfra hvor vi kommer. 
Efter Samoa sejlede vi mod Fiji og her krydsede vi datolinjen. Vi havde 
ved danskerbordet talt lidt om hvordan med tiden. Det fandt vi ud af der.  
Vi gik fra fredag d. 23/2 og et øjeblik senere var det d. 25/2, så den 24 
havde vi ikke denne måned. Til gengæld kom vi tidsmæssigt foran 
Danmark igen. 
 

 
        På Fiji 
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På Fiji var det igen blevet godt vejr med sol, varme og kokospalmer i lange baner.  
Derfra sejlede vi til New Caledonia, som er fransk. Et velordnet samfund med fine 
biler, franske flag og flot infrastruktur 
Derfra sejlede vi mod Australien og kom til Sydney hvor vi kom til at ligge 
til kaj som genbo til operaen.  
Der bliver man lidt stolt over at være dansker. Det er en imponerende flot 
bygning som vi også var inde og se. 
 

 
Operahuset i Sydney 

 
Efter Sydney kom vi til Brisbane, som er Australiens tredje største by. Her var det 
regnvejr, så det var ikke meget vi så fra det udkigspunkt vi var på tur ud til. 
Sidste by vi skulle besøge, var Cairn. Men også her var det regn – og blæst, så vi 
kunne ikke komme med tenderbåd ind til byen. 
 
Fra Australien var der fem dages sejlads op til Lombok. Her var ikke jordskælv da 
vi var der, men i stedet regn – troperegn. Vi skulle have været i land og besøgt 
Komodo øen, men det blev aflyst, sandsynligvis for at beskytte de kæmpe store 
varaner. 
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Så kom vi til Bali hvor vi var et par dage og var på tur ind til Ubuk. 
Fra Bali gik det videre mod Java og til Singapore hvor vi var i tre dage. 
Singapore er en ø på størrelse med Bornholm og 6 millioner indbyggere, 
så øen er ret tæt befolket. Singapore ligger få grader nord for ækvator, så 
her er ret varmt. En meget velordnet og ren by, hvor der uddeles store 
bøder for spytteri, tyggegummiforurening og rygning!!! 
 
Fra Singapore sejlede vi nordpå til Malaysia hvor vi var i land på Lankawi, 
en varm tropisk ø. 
Derfra videre op til Phuket, hvor vi var på en spændende tur øen rundt. 
Svært at forestille sig at der i 2004 druknede 800 mennesker på de dejlige 
strande, som i dag ser enormt fredelige ud. 
Fra Phuket sejlede vi over til Colombo på Sri Lanka, hvor vi også var på 
en spændende byrundtur.  
Efter Colombo sejlede vi op til Cochin i det sydlige Indien. Her var 
mennesker alle vegne, men Indien er jo også verdens folkerigeste nation. 
Fra Cochin op til Goa og videre til Mumbai. Indiens største by med ca. 19 
millioner indbyggere. 
Fra Mumbai sejlede vi videre til Dubai, som er en meget kunstig 
konstruktion, lavet af importeret underbetalt arbejdskraft. 
Alt virker kunstigt og unaturligt. Er der grønt græs er det kun fordi man 
bruger masser af ressourcer på at skaffe vand. Verdens højeste bygning 
har de, ca. 850 meter høj. Selv en skibakke har de indendørs og kunstig 
sne..... 
Der var vi heldigvis kun i to dage før vi sejlede videre mod Muskat i Oman. 
Lige så charmeforladt Dubai var, lige så charmerende var Muskat, som taget ud af 
”Tusind og en nat”.  
 
Derfra videre op til Petra i Jordan. En kæmpeoplevelse. En hel by hugget ud af 
klipperne for ca. 1000 år siden.  
 
Efter Jordan var det op til Ægypten og igennem Suez kanalen.  
En stor og relativt bred kanal uden sluser, så den er nem at komme igennem. Jeg 
bemærkede at der mange steder lå flydespærringer, lige til at skubbe i vandet. 
Suez kanalen har jo også i flere omgange været spærret.  
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Fra Suez og op til Grækenland og videre til Venedig, hvortil vi ankom tidligt om 
morgenen d. 22/4, efter 106 døgn sejlads. 
 
Nu har jeg så været jorden rundt og sejlet 55.000 km. min store drøm i mange år. 
Og det var en kæmpe oplevelse. Men ikke noget jeg gider en anden gang.  
 
Jeg fik også set at det ikke er noget problem at rejse med ICD, jeg mærkede det 
faktisk ikke – bortset fra alle de gange vi skulle igennem sikkerhedscheck.  
 
Jeg fandt hurtigt ud af, at det var smart at have ICD kortet ved hånden, som skulle 
vises ofte. Så min erfaring er, at man ikke skal holde sig tilbage for noget, blot fordi 
man har ICD. 
 

 
Min rejseledsager og undertegnede nyder solen i Sydeuropa. 

 
 
 

Peter Andersen 
Medlem af ICD klubben 
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Krydrede juleboller med nødder og frugt 
 
Ingredienser (16 stk.) 
• 75 g hasselnødder 
• 50 g gær 
• 2½ dl lunkent vand 
• 100 g kandiserede appelsinskaller 
• 150 g revet moden pære eller æble 
• 2 tsk. stødt kanel 
• ¾ tsk. stødt kardemomme 
• 1 tsk. vaniljepulver 
• ¾ tsk. salt 
• 300 g fint fuldkornshvedemel eller hvid hvede 
• 250 g hvedemel 
• 1 æg 
Pynt:                 2 spsk. flormelis 
 
Tilberedning 
Hak nødderne groft. Opløs gæren i vandet i en stor skål. Tilsæt nødder, 
appelsinskaller, reven pære eller æble, kanel, kardemomme, vanilje og salt. Tilsæt 
fuldkornsmelet og det meste af hvedemelet, og ælt dejen. Tilsæt løbende mere 
hvedemel, og måske ikke det hele, indtil dejen er elastisk og lige akkurat kan slippe 
fingrene. Lad dejen hæve tildækket i 1 time. 
Form dejen til 16 boller og lad dem hæve på bageplader med bagepapir. Pensl 
bollerne med sammenpisket æg, og bag dem ca. 18 minutter ved 200 grader. 
Drys bollerne med flormelis, evt. med julemønster; klip et hjerte eller en stjerne af 
papir, læg skabelonen oven på bollen, og drys med flormelis. Servér med det 
samme. 
TIP 
Det er glædeligt, at der efterhånden er kommet flere typer fuldkornsmel på 
markedet. Også nogle som er finere malet. Hvis du ikke kan skaffe fint 
fuldkornsmel eller hvid hvede, så brug grahamsmel, men tilsæt eventuelt lidt mere 
vand til dejen, da grahamsmel suger meget væske. 
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Yderligere vedr. Nyresygdomme….   
Med henvisning til Rytmeboxen nr.120 
 
Speciallæge i nyresygdomme Anne Daugaard lovede i forbindelse med 
hendes foredrag ved Seminaret i august 2018 nogle af ICD-klubbens 
medlemmer yderligere oplysninger vedr. nyre- og urinvejssygdomme. 
 
Anne har fremsendt følgende links: 
 
https://nyre.dk/nyresygdomme/ 
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/nyrer-og-
urinveje/sygdomme/kronisk-nyresygdom/kronisk-nyresvigt/ 
 

Tak til Anne Daugaard 
 

 
Smilehullet 
 
På plejehjemmet: 
Gamle Marius på knapt 90 år bestilte en flaske rødvin til julemiddagen. 
”Bare noter den på mit værelse, så betaler jeg når jeg tjekker ud” 
 
I bogholderiet: 
”Vi har en kunde, som har betalt sin regning to gange, hr. Direktør. Hvad gør vi?” 
”Prøv at rykke ham igen!” 
 

 
 
 
 
  

https://nyre.dk/nyresygdomme/
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/nyrer-og-urinveje/sygdomme/kronisk-nyresygdom/kronisk-nyresvigt/
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/nyrer-og-urinveje/sygdomme/kronisk-nyresygdom/kronisk-nyresvigt/
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Medlemsaktivitet 
ja, lyder det ikke godt! 
 
Bestyrelsen har besluttet at søge genoplivet et 
gammelt initiativ. Mange medlemmer kan sikkert 
huske, at der tidligere i ICD klubben var et par 
medlemsarrangementer i løbet af året. Ofte et i 
Jylland og et på Sjælland. 
Et sponsorat fra et medlem har tilskyndet os til 
at prøve igen. Som omtalt laver vi de enkelte 
arrangementer i den landsdel, hvor en sponsor 
bor – i dette tilfælde Sjælland nærmere sagt i 
København. 
Vi laver en tur til POLITIMUSEET med 
rundvisning. Her vil en af de pensionerede 
politibetjente, der er tilknyttet museet som guider 
lede os rundt og fortælle om spændende 
politioplevelser. (http://www.politimuseum.dk/) 
Vi vil slutte af med en frokost et sted på Sct. Hans Torv. 
Turen forventes at finde sted i løbet af foråret 2019. Det omtalte sponsorat 
gør det muligt at sætte en endog rimelig pris.  
 

Senere på sommeren vil der blive gennemført en 
GÅTUR PÅ VESTERBRO. 

 
En guidet tur gennem et spændende kvarter i København. Vi slutter her 
med en frokost på et af de klassiske frokoststeder nær Enghave Plads. 
Denne tur søges gennemført i uge 35 eller 36. 
Detaljeret program, pris m.m. vil fremgå af næste nummer af Rytmeboxen. 
Planlægger: Svenn Erik Kristensen. 

  

 

http://www.politimuseum.dk/
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Billeder af vores afholdte seminar 2018 
 

 
              Vingsted Kursuscenter                                                                                                              Foto: Flemming 
Poulsen 

 

 
                                                                                                                                                      Foto: Bendt Ørskov Larsen 
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     Anne Daugaard fortalte om nyrernes funktioner       Foto: Flemming Poulsen 

 

 
 Finn Storgaard:  Fortællinger og anekdoter som skuespiller  Foto: Flemming Poulsen 
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                   Festmiddag med underholdning                                Foto: Flemming Poulsen 

 

 
                 Kate M Duo spiller op til dans                                                                        Foto: Flemming Poulsen 

Webmaster have store udfordringer ved sidste nummer. Vi var nødsaget til at 
reducere filstørrelsen i PDF-filen, så den var kompatibel med vores hjemmeside.  
Vi beklager. Vi har fået henvendelse fra nogle medlemmer der ønsker 

billeder af seminaret, så derfor viser vi billederne i dette nummer. 
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Mini førstehjælpskit 
 
Send materiale til Rytmeboxen ... Vi kvittere med 
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 
 
 

 

  
Generalforsamling/ og 

Vintermøde 2019 
Lørdag den 9. marts på Severin 

Kursuscenter i Middelfart 

   
Rytmeboxen 

Fredag den 15. marts 2019 
udkommer Rytmeboxen nr. 

122 på ICD klubbens 
hjemmeside 

   

9 

 

15 

MAR  MAR 

   

  
Rytmeboxen 

Fredag, den 15. juni 2019 
udkommer Rytmeboxen nr. 123 
på ICD klubbens hjemmeside 

   
Seminar 2019 

Lørdag den 17. til søndag 
den 18. august på Hotel 

Opus i Kolding 

15 

 

17-18 

JUN  AUG 

   

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/ 
 

    

WWW.ICDKLUBBEN.DK  KONTAKT@ICDKLUBBEN.DK 
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