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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/ 
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Fra formanden 
… en opgave en gang i kvartalet. 
 
Det er efterhånden blevet en fast tradition, at jeg som formand skal 
komme med et lille indlæg i hvert nummer af Rytmeboxen. Således også 
denne gang. 
Jeg synes selv, at det er en god tradition, selvom nogle godt kan være lidt 
trætte af ”formandens skriblerier.” I den forbindelse er der egentlig kun at 
sige, at jo mere stof, der kommer fra medlemmerne, jo mindre vil der være 
fra min side. Et langt liv som redaktør af diverse foreningsblade har dog 
lært mig, at en fast melding for alle, der har påtaget sig denne opgave er: 
”Redaktøren mangler stof!” Sådan er det bare og sådan vil det nok også 
være fremover. 
ICD klubben har lige afholdt sit årlige seminar og mon ikke der er nogle 
billeder derfra i dette nummer. Omkring 80 medlemmer mødte op i 
Horsens og deltog med liv og sjæl i samværet. Gode indlæg, sang og 
underholdning gjorde det festligt for os alle. Den i programmet afsatte tid 
til at tale sammen blev mere end udnyttet. Som en nyskabelse havde 
planlægningsgruppen åbnet op for, at der blev holdt to møder i et. 
Pårørende for sig og ICD-bærere for sig. Forløbet var så godt, at vi er 
indstillet på at gentage det. En stor tak skal lyde til alle de medlemmer, der 
her tog aktivt del i samtalerne. 
Søndagens besøg på Industrimuseet var en lang tur ad ”memory lane”. 
”Kan du huske” var det udtryk, der ofte lød under turen rundt med en 
engageret guide. Nu har mange af os jo også nået en alder, hvor de 
gamle dage er vor egen barndom. Tænk at blive en del af et museum!  
Som jeg skriver et andet sted, er ICD klubben en landsdækkende klub. Vi 
kan således ikke være udfarende lokalt. Jeg må her opfordre den enkelte 
til at være opmærksom på de tilbud, som Hjerteforeningens 
lokalforeninger har i løbet af året. Du kan deltage her, og det gør ikke 
noget, at du fortæller, at der er noget, der hedder ICD klubben. 

 
Svenn Erik Kristensen 

formand 
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Seminar 2019  
… På Hotel Opus i Horsens 
 
Traditionen tro afholdt ICD klubben sit årlige sommerseminar for 23 gang, 
siden klubben blev stiftet i 1996. Dengang var klubbens navn: Defibrillator 
klubben. 
 
Formand Svenn Erik Kristensen byder de fremmødte medlemmer velkommen. 
 

 
Foto: Bendt Ørskov Larsen 

 
 

Kasserer Flemming Krogh fortalte om dagens program og om de praktiske ting. 
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Seminar 2019 fortsat… 
 

Efter informationen var der frokost. 
 

 
Foto: Bendt Ørskov Larsen 

 
Foto: Bendt Ørskov Larsen 
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Seminar 2019 fortsat… 
 
Første indlæg var med Hjerteforeningens direktør Anne Kaltoft. 
Anne fortalte om Hjerteforeningens strategi og de fremtidige planer. 
 

 
Foto: Bendt Ørskov Larsen 

 
Foto: Bendt Ørskov Larsen 
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Seminar 2019 fortsat… 
… Temasession for hjertepatient/ICD-bærere. 
 
Handicapkort: 
Denne session blev ledet af ICD-klubbens formand, som efter indledende 
bemærkninger gav ordet til Morten Drejer, som orienterede 
mødedeltagerne om, hvor nemt det var gået for ham, at få bevilget 
handicapkort til bil. Handicapkortet skal ligge synligt i bilen ved benyttelse 
af handicapparkeringsplads. 
Kortet udstedes af Danske Handicaporganisationer på baggrund af en 
godkendelse fra egen læge. 
 
Handicapkortet giver udover særlige parkeringsmuligheder også 
muligheder for reduceret betaling på forskellige forlystelser, brobizz over 
Storebælt, lufthavnsparkering m.v. Handicapkortet kan også benyttes til 
parkering i udlandet. 
 
Hvor længe må man holde på handicappladsen? Der er mange forskellige 
regler, men som hovedregel må man holde ubegrænset tid på offentlige 
handicappladser, med mindre der på handicapskiltet er fastsat en 
tidsbegrænsning. Så skal tidsbegrænsningen overholdes og man skal 
sætte p-skiven.  
Private parkeringsselskaber skal skilte med deres regler på 
parkeringspladsen. 
 
Aflæsning af monitoren/boksen: 
Efter et kort oplæg fra formanden om hans oplevelse omkring 
hjerteflimmer, blodfortyndingsmedicin og undersøgelse på Sygehus, blev 
udtrykt optimisme over, at ICD-bærere bliver overvåget og der sendes 
data hver nat.   
Hvad hvis overvågningen ikke virker?  
 
Der blev opfordret til at invitere en ekspert næste gang, da der er mange 
forskellige opfattelser af hvorledes overvågningen virker. God ide med en 
ekspert fra hver af de tre ICD- firmaer, der benyttes. 
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Seminar 2019 fortsat… 
… Temasession for hjertepatient fortsat 
 
Skal der slukkes for ICD’en når man har en bestemt alder, bliver 
dement eller er terminalpatient?: 
Dette spørgsmål har været oppe og vende adskillige gange. Det er et etisk 
spørgsmål, et spørgsmål som er svært at forholde sig til. 
 
En deltager opfordrede til, at vi prøver at blive bedre til at tale om døden, 
som jo er en del af livet og at vi taler med vore pårørende allerede nu! 

   Bente Damgaard Thomsen 
   Bestyrelsesmedlem 

 

… Temasession for pårørende 
 
Vi havde besøg af Hjerteforeningens Psykolog Anne Hvarregaard Mose 
med sit oplæg: 

Pårørende - ”Pas nu godt på dig selv” 
Hvad sker der når en alvorlig sygdom rammer familien og vender op og 
ned på hverdagen? 
Vi gennemgik udvalgte områder som sygdom, behandling, genoptræning. 
Hvordan sygdom kan udløse psykologiske reaktioner og ofte kommer 
reaktionerne med en forsinkelse. 
Sygdommen rammer 
ikke blot den syge, 
men hele familien og 
parforholdet kan 
komme under pres. 
Ingen kan forventes 
at kunne læse andres 
tanker. Gæt ikke – 
spørg i stedet for. 
Søg hjælp, så du ikke 
står alene …  
Hjertelinjen er både for patienter og PÅRØRENDE tlf. 70 25 00 00 

Sanne Krogh 
Suppleant  
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Seminar 2019 fortsat… 
… Underholdning med Jacob Vestager Tybjerg 
 
Jacob er lærer på Uldum Højskole og har gennem de sidste mange år holdt rigtig 
mange sangaftner med fællessang fra Højskolesangbogen og foredrag om musik 
og sang. Som regel er det med højskolesangbogen i den ene hånd og klaveret i 
den anden.  
 

 
Foto: Bendt Ørskov Larsen 

 
Der var fart over feltet i hotellets lobby, gode og muntre historier undervejs og alle 
klaverets tangenter blev brugt, vores stemmebånd blev også brugt med gode 
fællessange. Jacob havde os virkelig i sin hule hånd denne lørdag eftermiddag. 
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Seminar 2019 fortsat… 
 
 

 
Foto: Bendt Ørskov Larsen 

 
Foto: Bendt Ørskov Larsen 
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Seminar 2019 fortsat… 
… Aftenens festmiddag med musik 
 
Vi mødtes i hotellets lobby til en velkomstdrink inden festmiddagen. 
 

 
Foto: Bendt Ørskov Larsen 

Chefen for restauranten fortalte om aftenens menu, med dertil tilhørende vine. 
 

 
Foto: Bendt Ørskov Larsen  
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Seminar 2019 fortsat… 
 

 
Foto: Bendt Ørskov Larsen 

 

 
Foto: Jan Gottschalk 
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Seminar 2019 fortsat… 
 

 

 
Foto: Jan Gottschalk 

 

 
Foto: Jan Gottschalk 
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Seminar 2019 fortsat… 
 
 

 
Foto: Jan Gottschalk 

 
 

 
Foto: Jan Gottschalk 
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Seminar 2019 fortsat… 
 
 

 
Foto: Jan Gottschalk 

 

 
Foto: Jan Gottschalk 
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Seminar 2019 fortsat… 
… Besøg på Industrimuseet 
 
Søndag efter morgenmaden og tjek ud fra værelserne kørte bussen os alle til 
Industrimuseet. 
 

 
Foto: Bendt Ørskov Larsen 

 
Bussen kørte ad to gange fra hotellet til Industrimuseet. 
 
Vi blev delt op i fire hold af ca. 20 personer, vi havde hver vores guide på holdene 
til at vise os rundt på museet. 
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Seminar 2019 fortsat… 
 

 
Foto: Jan Gottschalk 

 
 

 
Foto: Jan Gottschalk 
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Seminar 2019 fortsat… 
 

 
Foto: Jan Gottschalk 

 

Denne 6 cylindret dieselmotor med 180 HK stod på Kolding Sygehus, som 
nødstrømsgenerator. 
Motoren blev dog aldrig anvendt, men blev startet 6 gange som kontroløvelse. 
 

 
Foto: Jan Gottschalk 
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Seminar 2019 fortsat… 
 

 
Foto: Jan Gottschalk 

 
Foto: Jan Gottschalk 
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Seminar 2019 fortsat… 
 

 
Foto: Jan Gottschalk 
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Ferieoplevelse 
… Flodkrydstogt fra Wien til Amsterdam 
 
Vi havde bestemt, at vi i år ville på en udenlandsferie, men vi skulle jo også finde 
en feriemåde, der passer os, for hensyn skal der jo tages til helbred og energi. Vi 
fandt en rigtig god ferieform for os – nemlig et flodkrydstogt fra Wien til Amsterdam 
med Sørens Rejser. Det kan varmt anbefales til andre hjertepatienter. 
Vi startede med en flyvetur til Wien, som dog gav en god times forsinkelse fra 
Bruxelles, men skibet i Wien ventede heldigvis på os. Vi kom ombord, blev 
installeret i vores kahyt, som var en dejlig lille kahyt på øverste dæk, og vi havde 
en lille fransk altan, og kunne jo se ud på omgivelserne. Da det var overstået, var 
der middag - 4 retter - og derefter dans og underholdning i baren. 
Vores sejlrute var: Wien-Melk- Passau-Regensburg-Nürnberg-Bamberg-
Schweinfurth-Wetheim-Frankfurt-Köln-Amsterdam. En sejltur på ca. 800 km. 
Skibet hed MS Leonora og havde 67 kahytter, og vi var ca. 100 personer i alt, som 
blev vartet op af en besætning på 35 mand. Det er kategoriseret som et 4-stjernet 
+ hotel. 
 

 

. 
MS Leonora 
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Før vi rigtig startede, var der en evakueringsøvelse, hvor vi alle blev jaget op på 
soldækket og fik redningsvest på og instrukser om, hvordan vi skulle forholde os, 
hvis der skulle ske noget. Heldigvis forløb turen uden problemer. Vi mødte vores 
første sluse inden vi kom til Melk. Alt i alt var vi igennem 66 sluser, inden vi nåede 
Amsterdam. I Tyskland har de bygget en Donau-Main kanal, og vi blev hævet 
gennem mange sluser fra ca. 100 meter til ca. 400 meter over havets overflade, så 
det var lidt underligt at se bilerne køre på motorvejen under os, og huse, der også 
lå under os. Vi kom selvfølgelig ned igen i små etaper. 
 

 
Sluse  



 

side 23 

 
Vi sejlede skiftevis om natten og om dagen. Vi kunne også nyde solskinnet på 
soldækket, men på en strækning blev det lukket, fordi broerne vi skulle under var 
så lave, at vi ikke kunne være der. Der var en lille plads foran og bag styrehuset, 
hvor vi kunne sidde. Styrehuset kunne køres op og ned, og det var bare om at 
holde øje med, hvor langt ned de kørte det. En gang var det så langt nede, at vi 
måtte lægge os på gulvet for ikke at få "hovedet kappet af". Kaptajnsbilledet viser 
kaptajnen med hovedet gennem "hul i taget" på styrehuset. Han fik hovedet ned, 
inden vi nåede den lave bro :) 
 

 
Kaptajnen på MS Leonora 

  



 

Side 24 

 
Skibet var hollandsk, så sproget med personalet var engelsk, men vi var 3 danske 
rejseselskaber, så alt andet foregik på dansk. Det ene rejseselskab (fra Sjælland) 
havde en bus, der fulgte os, og det blev en stor fordel for vores rejseselskab, for vi 
kunne komme med bussen på nogle udflugter rundt omkring, så vi så også lidt 
mere af det omliggende landskab. Det endte med, at vi faktisk kun var et stort 
rejseselskab, og vi snakkede alle med hinanden. Vi havde jo bestemte pladser, 
når vi skulle spise, og vi kom til at sidde ved et par fra Tebstrup. De var nogle 
hyggelige mennesker og vi fik nogle gode snakke. Så er der forplejningen ombord 
- og sikke en forplejning. Det startede med et morgenbord med alt hvad hjertet kan 
begære - yoghurt æg, bacon, pølser, pålæg, ost marmelade, altså en rigtig English 
breakfast. Frokost 4 retter - salatbar, suppe, hovedret og dessert - og det samme 
gjaldt middagen. Der var fisk på menuen hver dag, og vi fik ikke den samme fisk to 
gange. Til sidst var vi dog så forædte, at vi var nødt til at takke nej til en af retterne, 
ved enten frokosten eller middagen, bare ærgerligt. Service og rengøring ombord 
var der heller ikke noget at udsætte på - alt var pinlig rent og hele personalet stod 
på pinde for os. 
 
Og hvad oplevede vi så? Vi så en masse skønne gamle bygninger, slotte, klostre 
og kirker. Der var arrangeret en tur i land ved hvert sted, vi lagde til. Vi fandt dog 
hurtigt ud af, at vi ikke kunne følge med rejselederens tempo, så inden vi gik i land, 
tog vi et bykort, fik ham til at sætte et kryds, hvor skibet lå, så vi altid kunne finde 
hjem igen. Vi fulgte med så langt vi kunne og så gik vi ellers på opdagelse på egen 
hånd. Hyggede os og fik en kop kaffe på en eller anden hyggelig cafe. I Nürnberg  
 
så vi om formiddagen stedet - Zeppelinerfeld, et stort stadion, hvor Hitler holdt sine 
mange taler for op til 200.000 mennesker. De er i gang med at renovere det. Om 
eftermiddagen var der gåtur i byen, men vi fandt et lille tog, som kørte en 
sightseeingtur rundt i byen, så det hoppede vi på. I Frankfurt gik vi med 
rejselederen op i byen, men ikke så langt. På torvet hoppede vi på en to-dækker 
sightseeing bus, og fik set noget af byen ad den vej. En dag blev vi på skibet og 
nød solen. Vi havde en lille sjov oplevelse i Wetheim, en lille landsby. Der var  
selvfølgelig en lille kirke vi skulle se, men den var lukket for offentligheden, da der 
skulle - troede vi - være et bryllup. Vi stillede os op foran kirken for at vente på 
bruden. Poul satte sig udenfor en lille cafe og værten kom ud for at snakke. De var 
også enige om, at det var et bryllup, og på et tidspunkt spurgte værten en af 
gæsterne, der kom gående, hvornår bruden kom. Det viste sig imidlertid, at det slet 
ikke var bryllup men en dimissionsfest for årets studenter. Så vi blev snydt for et 
bryllup.  
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Vi skulle naturligvis også sejle forbi Lorelei - en berømt stejl klippe. Lorelei er blevet 
personificeret som en fortryllende og forførende kvinde. Romantiske kunsteventyr 
og sagn (Clemens Brentano, ca. 1800) og Heinrich Heines digt "Ich weiss nicht 
was soll es bedeuten" (1823) har i fællesskab opbygget myten om, hvordan hun 
leder søfolk i ulykke, fordi hun bedårer dem og derved afleder deres 
opmærksomhed fra de farlige klipper. Det skete kl. 07.00 om morgenen, og vi blev 
alle vækket, så vi kunne gå på øverste dæk og se hende. 
I den anledning blev der serveret juice med champagne til tonerne af den berømte 
Lorelei sang på tysk, men Poul og jeg nøjedes nu med juicen. 
Vi blev ikke ledt i ulykke og kom helskinnet forbi. 
 
Apropos rejseleder: Vi havde alletiders rejseleder - Anders. Han var uddannet 
historiker med Tyskland som speciale, og hvad han ikke vidste, er ikke værd at 
vide. Han holdt nogle foredrag ombord om det, vi skulle se næste dag. Han var 
simpelthen et unikum på sit felt. Det var hans første tur med Sørens rejser, men 
han havde været rejseleder i nogle år, og også selv arrangeret historiske rejser til 
bl.a. Irland og Skotland. Han forstod at holde sammen på gruppen, og havde stor 
forståelse for, hvis vi gik for os selv. Vi fik hans telefonnummer, så vi kunne ringe til 
ham, hvis vi havde brug for det. Så kunne han også synge, og i bussen på vej 
hjem fra Amsterdam fik vi nogle gode irske og skotske sange. Han var i det hele 
taget en meget sympatisk og hjælpsom person. 
 
Den helt store oplevelse på turen var André Rieu koncerten i Marstricht, som er 
André Rieus hjemby.  
Der var ca. 11.000 tilskuere. Vi sad godt og kunne se det meste, men det var 
alligevel dejligt, at der var storskærme. Der stod en flaske vand på hver stol og en 
lille lygte på hver anden. I betragtning af de mange mennesker fungerede alt som 
det skulle. Der var en stemning, som man ikke kan beskrive, den skal opleves. Der 
var liv og glade dage, både på scenen og blandt tilskuerne. 
 
Pludselig kom der omkring 100 dansere - ens klædt - og dansede vals på scenen 
og i gangene mellem stolene. Og nogle tilskuere begyndte også at danse. Der var 
folk fra mange lande - nogle klædt i deres lands farver. Nogle var i ekstase, andre 
mere rolige. 
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André Rieu koncert 

 

Efter knap 3 timer sluttede det hele med et fyrværkeri. Vi var tilbage på skibet ved 
01.30 tiden, og da var der servering af sandwich og forfriskning, så vi kom ikke i  
seng før ved 02.30 tiden.  
Vi sejlede fra Köln til Amsterdam om natten og ankom hen på eftermiddagen, hvor 
vi så var på en havnerundfart. Derefter var det bare med at komme i gang med at 
pakke kuffert. Vi skulle nemlig have morgenmad allerede kl. 06.00 næste morgen, 
og forlade skibet kl. 07.00 for at køre med bussen hjem. Det var en rigtig god bus, 
og vi holdt nogle pauser undervejs, men det var alligevel en lidt hård og lang tur. Vi 
var i Kjellerup kl. 19.30 om aftenen. Vi var i Langå, så vi kunne nå at handle lidt, så 
vi havde noget morgenmad til næste dag. Heldigvis havde vi nogle tarteletter og 
noget Beauvais tarteletfyld, og vi fik lige en tartelet, inden det var på hovedet i 
seng. 

Poul Hvid Jensen og Tove Pedersen, Langå. 
Medlem af ICD klubben 
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Canada - tre generationer på 
fisketur i Canada 
… Bedstefar vil du med på fisketur?   
 
Spørgsmålet kommer fra vores ældste barnebarn, det er ikke et 
ualmindeligt spørgsmål, så jeg siger hvorhen? Skal vi til Tange Sø, eller 
… efter flere spørgsmål som bliver besvaret negativt, spørger jeg hvor så? 
Til Canada efter laks!! 
Det viser sig at min svigersøn og de to børnebørn, sammen med vores 
datter har aftalt med Tove, at jeg skulle med, hvis jeg ville. Først troede 
jeg ikke jeg kunne holde til sådan en tur, men de bedyrede, at om de så 
skulle bære mig til fiskepladserne, så skulle jeg med. Skejby og SOS 
Danmark sagde god for turen, og så måtte jeg jo til at have pas, Visa osv. 
Nåh ja, der var jo også et par forretninger med fiskegrej, som beredvilligt 
ville sælge mig noget grej, jeg absolut ikke kunne undvære. 
Den 12.oktober 2018 startede turen fra Billund via Amsterdam til 
Vancouver, hvor vi måtte vente en times tid på at blive afhentet af 
rejselederen fra firmaet Fiskeeventyr, som stod for rejsen. Efter ca. 1 1/2 
times kørsel ankom vi til Chilliwack floden, hvor vi boede i et skønt 
”sommerhus”, der lå mindre end 20 m. fra floden, her var i forvejen tre 
andre, som vi skulle bo sammen 
med den første uge. 
Efter en tiltrængt nattesøvn kørte 
rejselederen os omkring i området 
hvor vi skulle fiske, blandt andet så 
vi et opdrætscenter, hvor man ledte 
nogle af de laks der gik op på 
gydevandring fra havet, ind i nogle 
fælder, så man kunne se, hvilke af 
de fem stilehavslakse arter der gik 
op, og stryge dem for rogn og sæd 
til opdræt. Der var meget stærk 
kontrol fra biologernes og  
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fiskerikontrollens side, med opgangen, og lige pludselig kunne de lukke for 
alt fiskeri i bestemte områder. Vi så hver dag helikoptere over floderne, de  
 
talte fiskere og dirigerede fiskerikontrollen på tilsyn hvor der var mange, 
der var strenge regler for hvad man må fiske med.  
Vi ankom fredag, og søndag var der arrangeret en tur efter stør i Fraser 

River, vi startede i en lækker motorbåd 
med at sejle ud til en ø og fiske 
madding, det bestod af 5 laks på ca. 
8 kg stykket, dem fangede vi i løbet 
af formiddagen, dog ikke uden 
besvær. Så tog vi ud på floden, vores 

guide som hedder Lang, er 
Vietnameser, og en af de bedste i 
området, forankrede båden, satte 4 
specialbyggede stænger i 
stangholderne, agnede med 
laksestykker og fiskeriet begyndte, vi 
havde fået tildelt hver sin stang, og 
pludselig var der bid på min stang, jeg var klar over, at jeg ikke har kræfter 
til sådan en fisk, så jeg bad det yngste barnebarn, der stod nærmest om at 
tage stangen, et kraftigt modhug, og en lang sej kamp begyndte, han er af 
naturen rødhåret, og efter en god halv times kamp, var han mindst lige så 
rød i hovedet af anstrengelse, til slut kom fisken op fra 17 meters dybde i 
strømvand, og blev ledt ind til bredden, sikke en fisk der lå der, det var en 
stør på 2,72 meters længde og en vægt på ca. 185 kg, med en anslået 
alder på 80 år. Da fisken er fredet og skal genudsættes, foretages disse 
data ved hjælp af et målebånd og tabeller. Det blev til yderligere to stør 
men de var mindre, dog over 90 kg. 
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Den følgende uge fiskede vi i 
Chilliwach floden og fangede 
mange laks af typen Hundelaks 
(Chum), Sølvlaks (Coho) og den 
største af dem alle Kongelaksen 
(Chinook) som kan blive op til 40 
kg.  Vi fangede dem op til 12 kg, 
mens rejselederen mistede en langt 
større efter 20 minutter, hvor 
forfanget blev slidt i stykker på de 

mange sten i floden. 
På et af stederne hvor vi fiskede, og hvor jeg kunne komme til, var der en 
stor gydebanke, hvor laksene efter den lange vandring gød deres rogn, 
hvorefter de bogstavelig vis døde for fødderne af os, og på den måde blev 
til føde for deres afkom og for ulve, bjørne og de store havørne. Så hvis I 
har set på TV hvordan laksene kommer op i stimer, yngler og dør, kan jeg 
sige at det er sket mellem mine waders, hvad man ikke kan mærke på TV, 
er lugten af døde og døende fisk, der ligger over floden. 
 
 
2018 var kendt som den uendelige 
tørre sommer, således også i 
Canada, hvor floderne manglede 
meget vand, det blev da også stillet 
os i udsigt, at fangsterne ikke ville 
blive store, men vi skal ikke klage, vi 
fik ret gode fisk på især flue, hvor vi 
brugte fluer der lignede de rognkorn, 
som hunlaksen gød i floden. Vejret 
var sol fra morgen til aften, vi fik først 
regn de sidste to dage vi var der. At vi 
var i oktober var ikke til at fatte, vi rendte 
rundt i T- shirts, og nogle i shorts. Jeg aflæste positionen på den 
håndholdte GPS, og ved lidt opslag, opdagede jeg at vi var på ca. samme 
breddegrad som Paris 48,5 N, vi var på 49,04 N.  
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Fangsten af den store Stør 
havde sat fangstinstinktet i 
højeste potens, så den følgende 
søndag hyrede vi en ekstra tur. 
Den formiddag lå tågen tæt over 
floden, så vi sejlede meget 
forsigtigt, skipperen sejlede hen 
til nogle store mængder af 
tømmer, der var lagret i floden, 
her lå der en del sæler, som på 

grund af tågen, gav nogle 
specielle billeder. Den dag fangede vi 6 stør fra 80-90 kg og opefter, men 
ingen så store som ugen før. 
At jeg ikke kunne fiske stør, 
blev rigelig opvejet af en 
aften, hvor vi sad på 
terrassen foran huset, der 
kom en hvidhoved havørn og 
satte sig i et udgået træ lige 
på den anden side af floden. 
Jeg listede ind og hentede 
mit kamera med en 600 mm. 
tele, støttede det til en stolpe 
og fik en del billeder af 
denne, det nordamerikanske 
kontinents ikoniske symbol. 
Det var et stort ønske der gik i opfyldelse. 
 

 
 
 

Bendt Ørskov Larsen 
Medlem af ICD klubben 
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Fra bestyrelsen 
… Referat af bestyrelsesmødet d. 16. aug. 2019 
 
I forbindelse med det årlige seminar havde bestyrelsen besluttet at give 
sig selv god tid til at beskæftige sig med ICD klubben. Vi skulle 
selvfølgelig klare de løbende forretninger, men som sidste punkt på 
dagsordenen gav vi os selv god tid til at tale om fremtiden. Meget kom vi 
rundt om og mange gode ideer kom på bordet. 
 
Det, at vi er en landsdækkende klub, at vi har en økonomi, der dækker de 
nuværende forpligtelser og selvfølgelig også bestyrelsens 
sammensætning, gør, at vi har en række begrænsninger på mulighederne 
for at udfolde os. 
 
Det er bestyrelsens overbevisning, at medlemmerne stadig ønsker at 
bevare de gamle aktiviteter i form af vintermøde og seminar. Det giver 
mulighed for at mødes en gang hvert halve år – fint for os. 
 
Inspiration og ideer fra jer er en stor hjælp i planlægningen af disse to 
arrangementer. De to separate møder for henholdsvis pårørende og ICD 
bærere på det nys afholdte seminar var således en ideer fra medlemmer – 
et ønske, som vi heldigvis valgte at imødekomme. Det blev et godt indslag 
i seminaret – et indslag, som vi har besluttet at fortsætte med. 
Bestyrelsen var enige om at søge gennemført endnu et eller flere 
medlemsarrangementer i løbet af året. Vi var enige om give ideen endnu 
en chance. Vi vil som skrevet et andet sted i Rytmeboxen gerne have 
forslag fra jer. 
 
Vort smertensbarn – Rytmeboxen – blev der også tid til at drøfte. Skal det 
fortsætte i bladformatet eller skal det ændres i retning af et elektronisk 
nyhedsbrev, der skulle komme efter behov. Der var ikke enighed i 
bestyrelsen, så spørgsmålet er indtil videre skudt til hjørne. Rytmeboxen 
er som alle foreningsblade ramt af det evige problem – der mangler stof!  
HUSK – du er altid velkommen til at komme med et indlæg til 
Rytmeboxen. Du kan altid kontakte redaktionen. 
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Skal vi gå nye veje? Det var et af de spørgsmål bestyrelsen stillede sig 
selv. Skal vi erkende, at vi må tage alvorligt fat på de elektroniske sociale 
midler – Facebook og hvad de hedder alle sammen. Er det den vej, vi kan 
få yngre ICD bærere i tale? Vi er i bestyrelsen ikke afklaret på dette 
spørgsmål, men vi er åbne overfor de ”nye muligheder”. 
 
Lørdag formiddag havde kassereren og formanden et møde med 
Hjerteforeningens direktør – Anne Kaltoft. 

Vi fik her mulighed for at fremføre forskellige meninger og synspunkter 
omkring samarbejdet med Hjerteforeningen. Vi oplevede, at der blev lyttet 
og at der var en forståelse for det, der foregår i ICD klubben. 

 
Direktøren fik selvfølgelig også mulighed for at fremføre Hjerteforeningens 
ønsker og forventninger til ICD klubben. Her blev der især peget på 
behovet for muligheden for at lave møder eller lignende af mere lokal 
karakter. I den forbindelse måtte vi selvfølgelig fremhæve, at vi var en 
landsdækkende klub med begrænsede muligheder for at gennemføre 
lokale arrangementer. Vi påpegede, at Hjerteforeningens lokalafdelinger 
vil være det naturlige sted for afholdelse af disse aktiviteter, men at vi 
gerne i den udstrækning, det er muligt, vil kunne deltage med den indsigt 
som et liv levet med en ICD-er har givet den enkelte. 
 
Næste bestyrelsesmøde er den 11. november. Her skal vi først og 
fremmest pudse arrangementer i 2020 af. 
 

 
Svenn Erik Kristensen 

formand 
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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 
 

 

  
 

Rytmeboxen 
Ultimo december 2019 

udkommer Rytmeboxen nr. 125 
på ICD-klubbens hjemmeside 

   
 

Generalforsamling og 
vintermøde 2020 

Lørdag d. 14. marts 
På 

Severin i Middelfart 
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Rytmeboxen 

Ultimo marts 2020 udkommer 
Rytmeboxen nr.126 på ICD-

klubbens hjemmeside 

   
Rytmeboxen 

Ultimo juni 2020 udkommer 
Rytmeboxen nr. 127 på ICD-

klubbens hjemmeside 

 

 

 

MAR  JUN 

   

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  

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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