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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. 
Modtager du ikke Rytmeboxen i din mailboks og ønsker dette, så kontakt 
Sanne Krogh, på mail sanne@icdklubben.dk 
 

… Medlemskab af ICD klubben 
Det er gratis at være medlem af ICD klubben, det kræver dog 
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 landsdækkende klub under Hjerteforeningen, for 
patienter og pårørende. 

www.icdklubben.dk 
www.facebook.com/icdklubben/ 
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En hilsen… 
 
Regn, blæst og mørke – ja det er lidt vanskeligt at komme i julestemning 
her først i december måned. 
Nok kan man ikke åbne radioen, se i en avis eller se fjernsyn uden at der 
råbes ud til en – jul, jul, jul! Der er også mange indbydelser til 
juleafslutninger i de aktiviteter som man deltager i. 
 
Året 2019 har på mange punkter været et godt år for den gruppe, vi 
tilhører. Udviklingen går stadig fremad og der er ikke en uge, hvor ikke der 
omtale nye fremskridt. Overlevelsesmuligheder bliver stadig bedre og 
bedre for de, der rammes af hjertestop udenfor hospitalerne. Her er der de 
sidste år sket en rivende udvikling, der ikke mindst skyldes et stærkt og 
stigende engagement i civilsamfundet. Mange har tilmeldt sig f.eks 
hjerteløberne. Denne ordning er på vej til at blive landsdækkende. 
 
På mange punkter har det hospitalssystem, der står til rådighed, når 
hjertet ikke helt vil fungere, som vi vil, en meget høj standard og er parat 
med dygtighed og kompetence til at hjælpe. 
 
For ICD klubben har 2019 også været et meget aktivt år. Vi har i 
bestyrelsen prøver at leve op til de forventninger og ønsker, I som 
medlemmer har. Vi har fastholdt traditionerne, men også prøvet et par nye 
ting. En medlemsaktivitet i København er det blevet til. 
ICD klubbens bestyrelse vil her gerne bringe en stor og hjertevarm hilsen 
til alle medlemmer og håbe på gensyn flere gange i 2020 og alle ønskes: 
En glædelig jul og et lykkebringende nytår  
 

 

En glædelig jul og et lykkebringende nytår  

 

 

Svenn Erik Kristensen 
Formand 
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MEDLEMSAKTIVITET… 
… JERNBANEMUSEET i Odense. 
 

Som det efterhånden er blevet fortalt nogle gange, har bestyrelsen 
besluttet at tage en gammel tradition op. Det drejer sig om 
medlemsaktiviteter udover vintermøde og seminar. 
Aktiviteten i 2020 bliver et besøg (med rundvisning) på 
 

JERNBANEMUSEET i Odense. 
Frokosten søges gennemført på Seniorhuset. Det hele planlægges i et tæt 
samarbejde med Palle Møller Nielsen. 
Der er foreløbig planlagt, at besøget finder sted en hverdag i uge 22. 
(25. – 29. maj 2020) 
Program med alle oplysningen kommer i næste nummer af Rytmeboxen. 
 

 

 
 

Svenn Erik Kristensen 
Formand 
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GENERALFORSAMLING 
2020 

 
I henhold til klubbens vedtægter § 4 indkaldes hermed til 
generalforsamling 2020 
  
Lørdag, den 14. marts 2020 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 15. februar 2020)   
Ad 5:  Følgende er på valg: 
Svenn Erik Kristensen, Søren Rasmussen, Annelise Hattesen 
Suppleant: Sanne Krogh  
Alle har på bestyrelsesmødet den 16. august 2019 givet udtryk for, at de 
gerne vil fortsætte i bestyrelsen.  
Du kan deltage i generalforsamlingen uden at deltage i den efterfølgende 
frokost og vintermøde.  
 

/ bestyrelsen 
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Vintermøde 2020 
… ICD klubbens vintermøde lørdag, den 14. 
marts 2020 
 

Mødested:  
Severin kursuscenter   
Skovsvinget 25   
5500 Middelfart  

Tidspunkt: lørdag, den 14. marts 2020 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 225,00 kr. pr. person  

 Betaling:  Til klubbens konto:  reg. nr. 5328 konto nr. 0249608  

Senest lørdag den 29. februar 2020 Husk venligst at oplyse dit navn og by 
i feltet: oplysning til modtageren  

Tilmelding er absolut nødvendigt.  

På ICD klubbens hjemmeside: http://www.icdklubben.dk  

Eller på tilmeldingsblanketten:  

https://icdklubben.hjerteforeningen.dk/begivenhed/vintermoede-2020/ 

Stort velkommen til alle medlemmer. 

/ bestyrelsen 

 
 

http://www.icdklubben.dk/
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Opera tur til Verona  

… Vi har lige været på en dejlig tur til Verona 
 
Turen startede i Billund lufthavn kl. 6.20 med en gruppe på 39 personer 
incl. rejseleder Christian Friis. 
Vi landede i Milano hvor en bus holdt klar og kørte os til Bergamo - en 
smuk gammel by hvor vi blev kørt op med sejlbane til det antikke 
Bergamo. 
Vi var kørt fra Aabenraa kl.03.00 om natten og sluttede dagen med 
middag på hotellet og en Aperol. 
2. dag var halvdelen på Amarone vintur og resten fik set Verona på egen 
hånd. 
 

 
Foto: Annelise Hattesen 
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Operaturen fortsat … 
 
 

 
Foto: Annelise Hattesen 

 
 
 
Om aftenen kl. 20.45 så vi “La Traviata” - vi sad på stentrappen i den store 
arena - i den lune aften. 
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Operaturen fortsat … 
 

 
Foto: Annelise Hattesen 

 

 
Foto: Annelise Hattesen 
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Operaturen fortsat … 
 
 

 
Foto: Annelise Hattesen 

 
 
 
En fantastisk skøn oplevelse som sluttede ved midnat. 
3. dag kørte vi først til en lille by Borghetto - og derefter til Sirmione ved 
Gardasøen. 
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Operaturen fortsat …  
 
 

 
Foto: Annelise Hattesen 

 
Om aftenen regnede det, så aftenens operaforestilling Tosca blev udsat til 
kl. 21.30 - det var en aften med lange bukser og regnslag, men heldigvis 
blev forestillingen gennemført og sluttede kl. 0.30. 
4. dag kørte vi til en stor osteproducent - hvor der var rundvisning og 
smagsprøver - derefter til Italiens 3. største sø - Como søen - et smukt 
syn da vi kørte ned mod søen - her spiste vi en sen frokost (var blevet 
forsinket, da en af de medrejsende havde fået stjålet tasken med pas, 
penge osv - det gav en masse “bøvl” for hende og rejselederen. 
Så gik turen til Milano og via Frankfurt landede vi i Billund kl. 22.40 fyldt op 
af dejlig musik og skønne oplevelser (og fuldstændig trætte her dagen 
efter) 

Annelise og Poul Erik Hattesen 
Bestyrelsesmedlem/medlem af ICD klubben 
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Team my heart – active 
living 
  
… Mandagscykling 
 
Mandag den 7. april 2014 var Team My Heart på første cykeltur – 
Mandagscykling – i Odense. På turen var vi 7 deltagere, og nu 5 ½ år 
senere, er 5 stadig aktive af de 33, der nu udgør temaet.  
 
Baggrunden for min etablering af Team My Heart – Active Living var en 
akut blodprop 6 måneder tidligere, søndag den 6. oktober 2013, da jeg var 
ude at cykle på min racercykel. Turen blev aldrig afsluttet, da jeg på den 
sidste bakke 2 km fra mit hjem blev ramt af en blodprop i hjertet.  
På operationsbordet de følgende 2 dage viste det sig, at udover 
blodproppen var min ene kranspulsåre på hjertet total lukket. Så efter 3 
dage på OUH blev jeg udskrevet med 5 ballons/stents. 
  
Teknisk set var jeg nu hjemsendt med et hjerte med en ”hovedreparation”, 
MEN det som lægerne ikke kunne klare, var alle de tanker, som nu kørte i 
mit hoved – hvad havde jeg overset af advarsler? og en tanke der igen og 
igen kom tilbage – hvornår kunne det tidligere være gået galt – altså min 
død? En samtale med overlægen, der havde opereret mig bragte lidt 
hjælp. Overlægen fortalte mig, at mit liv med megen motion og god 
kondition havde gjort, at mit hjerte havde lavet sin egen BYPASS, og at 
det bedste jeg kunne gøre var, at fortsætte et aktivt liv med megen motion.  
Så efter samtaler med min hustru, besluttede jeg at starte et cykelhold for 
mennesker med en hjertediagnose i Odense. Så 6 måneder efter min 
blodprop startede vi op med MANDAGSCYKLING.  
 
Vi cykler hver mandag formiddag, med en tur på 37 km. Princippet er, at 
hver deltager cykler den distance, som passer den enkelte deltager. Det 
vigtigste er, at vi cykler sammen og passer på hinanden.   
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Team my heart fortsat … 

 

 
Team my hearts første cykeltur april 2014 

Foto: Ole Klæstrup 

 
 
Siden starten i Odense er der startet teams i Haderslev og Aarhus, der 
cykler efter samme princip – Vi cykler sammen og vi passer på hinanden. I 
alt er vi nu 66, med 12 i Haderslev, 21 i Aarhus og 33 i Odense. På de 2 
hjemmesider – www.mandagscykling.dk og www.teammyheart.dk kan de 
3 teams aktiviteter følges, og mange gode fotos fra ture m.v. Aktuelt har 
de 2 websider nu haft mere end 127.000 besøg. Med et forløb over mere 
end 5 år, er det også sådan, at flere diagnoser end hjertediagnoser er 
kommet til.  
 
I Odense har jeg aktive med KOL, sclerose, knogleskørhed m.v. Jeg siger, 
at jeg på teamet har alle hjertediagnoser bortset fra en deltager med et nyt 
hjerte, vedkommende mangler endnu.  
 



 

Side 14 

Team my heart fortsat … 

 
På Odense teamet er der flere med ICD samt flere, der har haft hjertestop, 
dog ikke under MANDAGSCYKLING. Alle er kommet godt tilbage, og er 
stadig aktive.  
 
Som nævnt er der siden starten startet flere teams, bl.a. i Aarhus, hvor 8 
deltagere den 29. juni i år gennemførte 45 km af det legendariske 
HÆRVEJSLØBET – en super præstation på el-cykler. 
 
 

 
Hærvejsløbet juni 2019  

Foto: Ole Klæstrup 
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Team my heart fortsat … 

 
Når du har læst denne lille beretning, og har lyst til at cykle og starte dit 
Team My Heart – Active Living er du velkommen til at kontakte mig, se 
kontaktinfo på hjemmesiden.  
 

 
 

 
Ole Klæstrup, teamudvikler http://www.mandagscykling.dk 

Foto: Ole Klæstrup 

 
 

 
Foto: Gengivelse med tilladelse af www.pixabay.com 

 
  

http://www.mandagscykling.dk/
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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 
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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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