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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 
Vi udkommer med Rytmeboxen ultimo hvert kvartal. Det vil sige ultimo 
marts, juni, september og 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/ 

  

mailto:rytmeboxen@outlook.com
https://hjerteforeningen.dk/stoet-os/bliv-medlem/
http://www.icdklubben.dk/
http://www.facebook.com/icdklubben/
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… To alen af samme stykker! 
 
 
Der er den sidste tid især i de sociale midler dukket nogle mails op, der rejser 
spørgsmålet om, hvem der kan være medlem af ICD klubben og dermed deltage i 
vore aktiviteter. 
Som det klart fremgår af klubbens vedtægter, følger vi Hjerteforeningens 
hovedvedtægter og dermed dennes § 2. Her tales der ikke om specifikke former 
for hjertesygdomme som betingelse for et medlemskab, men tværtimod meget 
bredt om ”hjerte-kar-sygdomme”. Samtidig siger vedtægternes § 3 noget om, 
hvem der kan blive medlemmer af Hjerteforeningen og dermed også dens 
klubber. Her tales der igen meget bredt, og der opstilles ingen betingelser. 
Ved den sidste vedtægtsændring blev der fra Hjerteforeningen lagt vægt på, at der 
ikke i klubbens vedtægter skulle medtages det, der i forvejen var optaget i 
hovedvedtægterne, samt at disse havde hovedprioritet. 
Det er ud fra dette, at vi i bestyrelsen hele tiden har fastholdt, at ICD klubben ikke 
blot er en klub, der optager medlemmer af Hjerteforeningen, der har en ICD-er 
men alle, der er interesseret i det arbejde klubben gør, herunder også personer, 
der har en pacemaker. Vi ser her mere de mange fælles træk, der gør det naturligt 
at være i det fællesskab som ICD klubben udgør. 
Vores holdning er også underbygget af, at der ikke er en klub for personer, der har 
en pacemaker. Denne blev opløst for efterhånden mange år siden.  
Ud fra ovenstående kan det derfor hverken være i Hjerteforeningens eller ICD 
klubbens interesse, at skabe en situation, der lægger op til, at medlemmer skal 
vurdere deres medlemskab. 
Vort udgangspunkt har altid været og fortsat vil være, at alle, der er interesseret i at 
varetage fælles interesser for hjerte-kar-patienter, kan optages som medlem af 
ICD klubben.  
 

Svenn Erik Kristensen 
Formand  
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Sommerens Seminar 
… på Hotel Opus i Horsens 
 
Efter pres fra mange medlemmer, har vi valgt at genbesøge Hotel Opus i 
Horsens ved vores seminar i år.  
 

 
 
 
Seminaret afholdes fra lørdag formiddag, den 17. august til søndag 
eftermiddag, den 18. august.  
Hotellets adresse er: 
Hotel Opus Horsens 
Egebjergvej 1, 8700 Horsens 

 
 

Foto: Sanne Krogh Hotel Opus i Horsens  
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Seminar, fortsat … 
… Program for seminaret 

 

LØRDAG, den 17. august: 
 10:00 - 11:00 Ankomst 
 11:00 Velkommen og praktiske informationer 
 11:30 Frokost 
 12:30 Hjerteforeningens direktør Anne Kaltoft 
 13:15 Pause 
 13:30 Tema session for hjertepatient 
 13:30 Tema session for pårørende, ved psykolog Anne Mose 
 14:30 Pause med kaffe og sødt 
 15:15 Underholdning ved Jacob Vestager Tybjerg 
 16:30 Indtjekning på værelser 
 18:00 Velkomstdrink (alkoholfri) 
 18:30 Festmiddag, musik og dans ved Kate M Duo 

 

SØNDAG, den 18. august: 
 7:30 Morgenmad og tjek ud fra værelserne  
 9:30 Mødes ved hovedindgangen - bus til Industrimuseet 
 9:50 Industrimuseet rundt med guider 
 12:30 Bussen kører retur til Hotel Opus 
 13:00 Frokost på hotel Opus 
 14:00 Tak for denne gang og på gensyn 
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Seminar, fortsat … 
… Tilmelding til sommerseminaret 
 
Du kan tilmelde dig sommeren seminar på vores hjemmeside: 

www.icdklubben.dk 
 
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. 

(Alle tilkøb af ekstra dage skal ske gennem ICD klubben) 

 

 

http://www.icdklubben.dk/
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Seminar, fortsat … 
… Priser til sommerseminaret 
 
For deltagelse i seminaret 2019 betales en pris af 850 kr. pr. person i delt 
dobbeltværelse og pr. person i enkeltværelse. Denne pris er for 
medlemmer af Hjerteforeningen og ICD klubben. 
 
Prisen for ikke medlemmer af Hjerteforeningen er 2.100 kr. pr. person. 
 
Det er muligt at tilkøbe overnatninger før og efter seminaret til en pris af 
895 kr. for dobbeltværelse og 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 specialprisen. 
 
Deltagerbetaling og evt. tilkøb af ekstra nætter, bedes indbetalt senest 
torsdag den 25. juli 2019, 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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Seminar, fortsat … 
… Det med småt 
 
Der vil blive serveret kaffe 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, såfrem der pludselig opstår 
sygdom. 
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Seminar, fortsat … 
… Amerikansk lotteri 
 
Ved dette års sommerseminar afholdes der et Amerikansk lotteri. 
Lodderne købes ved ankomst og der trækkes lod i forbindelse med 
dagens pauser. 
 

1. Præmien 
Hotelovernatning på Hotel Severin i Middelfart 

for 2 personer, inklusiv dagens middag 2 retter, 
1 overnatning i 2-sengsværelse, morgenbuffet 

 

Herudover er der mange præmier i form at 
højeste kvalitetslædervarer og andre gode ting. 
 

Pris: 
1 lod 10 kr. 

3 lodder 25 kr. 
 

Overskuddet går til ICD klubben. 

 
 
 
Husk kontanter til at købe lodder for. 
 
 
 
 
 
 
 

Sanne Krogh 
Suppleant og Webmaster 
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Seminar, fortsat … 
… Ankomst 
 
Hotellet er beliggende på Egebjergvej 1, 8700 Horsens. 
Hvordan ankommer du til Hotel Opus i Horsens? 
 
Bil: Er du kørende i bil, kan du benytte hotellets gratis parkeringskælder 
med elevator direkte til lobbyen. I parkeringskælderen finder du også 
oplader til elbil. Der er også udendørs parkeringsplads udenfor hotellet. 
 
Tog: Lyntoget stopper i Horsens - det tager ca. 2 timer fra Høje Tåstrup. 
 
Bus: Der går bus til Hotel Opus Horsens fra Horsens Banegård 2 gange i 
timen dagligt. 
 
Taxa: Taxa fra Horsens Banegård til Hotel Opus Horsens på få minutter. 
 
Cykel: På cykel fra Horsens Banegård til Hotel Opus Horsens er der 2 
km. 
 

… Kørsel til seminaret i Horsens 
 
Har du en plads eller to tilovers i bilen på vej til og fra seminaret i Horsens 
opfordrer bestyrelsen dig til at tilmelde dig til samkørsel. 
 
Der er gratis overvåget parkeringskælder under hotellet, med elevator til 
alle etager, så bagagen kan med fordel blive i bilen, til værelset er klart. 
 

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

Sanne Krogh 
Suppleant og Webmaster 

mailto:flemming@icdklubben.dk
mailto:seminar@icdklubben.dk
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Besøg på Politimuseet 
… ICD klubben på tur 
 

5. juni besøgte ICD klubbens medlemmer Politimuseet i København. 
Det var en dag hvor København strålede og emmede af sommer. 
Humøret var højt da vi trådte ind i en helt anden verden denne dag. 
 

 

  
 
Politimuseets historie går tilbage til det 20. århundredes begyndelse. Det 

begyndte med at opdagelsesbetjent Carl Hansen i 1904, fik lov at låne to 

fugtige kælderrum i Domhuset til at oprette en studiesamling bestående af 

forskellige effekter fra særligt større kriminalsager.  

 

 

Besøg på Politimuseet  
Foto: Sanne Krogh 
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… Politimuseet, fortsat … 
 
Det viste sig at være en stor succes og der opstod mange forespørgsler 
fra såvel dommerstanden som læger og politi i ind- og udland, der ville se 
udstillingen. Den førte til, at samlingen flyttede til større lokaler på 
Politigården, da denne stod færdig i 1924. 
 
Museet har efterfølgende flyttet rundt i København: 
 

 1955: Politiskolen på Artillerivej  
 1967: Blegdamsvej 
 1972: Politiskolen på Artillerivej,  

          men her blev samlingen placeret på skolens loft. 
 
Efter fire år på Politiskolens loft besluttede en arbejdsgruppe at lukke 
museet, hvilket sket i perioden fra 1976 til 1979. I samme åndedrag som 
museet blev lukket, tog kræfter imidlertid initiativ til at etablere et nyt og 
større museum. Dette førte til etableringen af Politihistorisk Selskab, der 
igennem en årrække arbejdede for oprettelsen af et nyt politimuseum. 
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… Politimuseet, fortsat … 
 

I 1993 blev der etableret et nyt museum i den gamle Station 6 på 

Fælledvej. Politihistorisk Selskab overførte Politimuseet – til Rigspolitiet. 

Politimuseet er derfor nu et egentligt etatsmuseum. 
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… Politimuseet, fortsat … 
 
Vi blev vist rundt på museet af pensioneret politikommissær Jørgen 
Aasberg, der med sine lidt over 41 år i tjeneste havde rigelig med 
oplevelser at dele med os. 
 

 
 

 

Jørgen Aasberg viser på billede, en målestok der i sin tid, blev anvendt til 

at beregne hundeskat med. Gik hunden under tværpinden, skulle man kun 

afregne halv hundeskat. Dette fik nogle kreative hundeejere til at træne 

deres hund til at krybe under stole på kommando, således at hunden 

kunne krybe under målestokken, når der skulle beregnes hundeskat.  
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… Politimuseet, fortsat … 
 
Museets stueetage giver et levende indblik i politiets dramatiske historie 
fra middelalderens barske retshåndhævelse over nattevægteren til 
1800`tallets mere moderne organiserede politi, med nye og mere effektive 
efterforskningsmetoder til det 20. århundredes bekæmpelse af sociale 
uroligheder og vidt forgrenede internationale politisamarbejde. 
 

 
      
 
 

Foto: Flemming Krogh 
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… Politimuseet, fortsat … 

Foto: Flemming Krogh 
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… Politimuseet, fortsat … 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
    Foto: Sanne Krogh 

Foto: Flemming Krogh 
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… Politimuseet, fortsat … 
 

 
 

 
 

Foto: Flemming Krogh 

Foto: Sanne Krogh 
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Foto: Flemming Krogh 

Foto: Sanne Krogh 

… Politimuseet, fortsat … 
 
På museet kan man se landets mest unikke forbryderfotos og hvordan 
disse blev taget før i tiden, ved hjælp af et spejl. 
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… Politimuseet, fortsat … 
 

Museet indeholder også nogle af landets mest velholdte politimotorcykler, 

fra den tid hvor politiet begyndte at blive motoriseret. 

 
 
 
 
 
 

Nimbus  
Foto: Flemming Krogh 

Foto: Flemming Krogh 
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… Politimuseet, fortsat … 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Motorcykel som de små kan prøve at sidde på ved rundvisning 
Foto: Flemming Krogh 

Foto: Flemming Krogh 
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… Politimuseet, fortsat … 
 
Til et rigtigt politimuseum hører også en detention – og en sådan er der i 
sandhed også på Politimuseet. Her kan man se hvordan en 
detentionscelle tidligere var indrettet og samtidig stifte bekendtskab med 
bl.a. flugtkongen Lorentzen, der utallige gange undveg fra de danske 
fængsler. 

 
 

 
 

 

Detentionen på Station 6, Fælledvej  
Foto: Flemming Krogh 

Detentionen på Station 6, Fælledvej  
Foto: Flemming Krogh 
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… Politimuseet, fortsat … 
 
Identifikation af forbrydere igennem eksempelvis, dna, fingeraftryk, 
ballistiske undersøgelser og fodaftryk, er en meget væsentlig del af 
politiets efterforskning. I efterforskningsrummet får man et indgående 
indblik i disse metoder, samtidig med at den besøgende i dette rum får en 
beskrivelse af politiets brug af de kriminaltekniske metoder i flere konkrete 
sager, som f.eks. drabet i Fasanskoven, der blev opklaret ved hjælp af 
dna-metoden. 
 

 
 
Politimuseet har som det eneste museum i Danmark et udstillingsrum, der 

udelukkende er helliget forskellige former for drab. Rummet er fyldt med 

dramatiske og også fascinerende historier, som f.eks. de berømte 

hypnosemord, sagen om Englemagersken, der myrdede fattige børn i 

1920`ernes København, og Tolnedrabet, hvor resterne af et lig blev søgt 

skjult i et cementfundament. 

Besøg på Politimuseet  
Foto: Flemming Krogh 
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… Politimuseet, fortsat … 
 
Opklaringen af pengeskabstyverier, forfalskninger og andre former for 
berigelseskriminalitet har altid optaget meget af politiets tid. I museets 
udstilling om berigelseskriminalitet kan man stifte bekendtskab med nogle 
af de berømteste forfalskningssager og pengeskabstyve som Det Borende 
X og brødrene Saas, der år efter år udfordrede politiets efterforskere. 
 

 
 

 Foto: Sanne Krogh 
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… Politimuseet, fortsat … 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Sanne Krogh 

Foto: Sanne Krogh 
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… Politimuseet, fortsat … 

 

 
 

 

Alle deltagere takker for en pragtfuld 
og hyggelig tur i det indre København. 

 

Besøget på Politimuseet og 
efterfølgende frokostbuffet på 
restaurant ved Sortedam 
Dosseringen. Blev gennemført af 
midler, der var doneret til ICD klubben 
af anonym giver.  

 

Tusinde tak  
Sanne Krogh 

Suppleant 

 

 

Foto: Sanne Krogh 

Foto: Sanne Krogh 
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Skriv til os 
 
Send materiale til Rytmeboxen ... Du får en lille gave fra os, hvis vi bruger 
dit indslag. 
 
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 
 
  

  
 

Sommerseminar 2019 
 Lørdag den 17. august til    
søndag den 18. august på    

Hotel Opus, Horsens 

   
 

Rytmeboxen 
Ultimo september 2019 

udkommer Rytmeboxen nr. 
124 på ICD-klubbens 

hjemmeside 

   

17-18 

 

 

AUG  SEP 

   

  
Rytmeboxen 

Ultimo december 2019 
udkommer Rytmeboxen nr.     

125 på ICD-klubbens 
hjemmeside 

   
Rytmeboxen 

Ultimo marts 2020 
udkommer Rytmeboxen nr. 

126 på ICD-klubbens 
hjemmeside 

 

 

 

DEC  MAR 

   

mailto:rytmeboxen@outlook.com
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Bestyrelsen 2019 - 2020 
 

 

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

    

 

Bestyrelsesmedlem: 
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 
 

    

 

Suppleant: 
Margot Almosetodt 
Krebseparken 115 B 
6710 Esbjerg V 
E-mail: 
margot@icdklubben.dk 
Mobil: 2182 7921 
 

 
 

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