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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/ 

 

 

mailto:rytmeboxen@outlook.com
mailto:sanne@icdklubben.dk
https://hjerteforeningen.dk/stoet-os/bliv-medlem/
http://www.icdklubben.dk/
http://www.facebook.com/icdklubben/
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”Vi skal holde sammen,  
 ved at holde afstand!” 
… ICD klubben og Corona virus. 
 
”Vi skal holde sammen ved at holde afstand” udtalte landets statsminister 
– Mette Frederiksen - onsdag aften.  Denne udtalelse dækker for mig helt 
den stemning, som jeg har været i næsten hele marts måned. 
For alle har det været et chok, men også en øjenåbner, hvor sårbar og 
sammenhængende verden egentlig er. Det er jo tydeligt, at vi ikke i dette 
land – vor lille rare andedam – kan klare os og forvente, at blot vi reagere 
vil ”den hellige grav været velbevaret” Nok kan vi gøre noget hver for sig, 
og det håber jeg så sandelig de fleste af jer har gjort, men samtidig er vi 
på flere og flere områder afhængig af mange andre. Det gælder 
udbredelsen af Coronasmitten, som nok startede i Kina, men det var 
danske skiturister, der bragte den til landet. Dette ikke en kritik af at rejser, 
men blot en tydeliggørelse af, hvor sårbar vi er i et moderne kompliceret 
land. Men – det store MEN - er jo samtidig, at vi også er afhængig af hele 
verden for at et sådan udbrud kan stoppes. 
”Pas på de sårbare grupper” har parolen lydt igen og igen. Vi skal sørge 
for, at landets sundhedsvæsen ikke bryder sammen, at der ud over 
Coronasmittede også bliver tid og plads til de, der har andre alvorlige 
sygdomme.  
Alt dette skrives på baggrund af situationen d. 12. marts. Meget kan have 
ændret sig, når I læser dette! 
Jeg håber, at alle medlemmer er kommet godt igennem denne periode og 
er klar til at nyde det forår, der forhåbentlig snart er på vej. 
Til sidst: - vær omhyggelig og tag vare på dig selv! 
 
 

Svenn Erik Kristensen 
formand 
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Generalforsamling 2020 
… ICD klubben har måtte aflyse. 
 
Vi har vist alle måtte sande, at det gælder om at følgende med og hele 
tiden være opmærksom på, hvad der sker omkring en. Jeg sidder her få 
timer før hele landet lukkes ned. Ligesom mange af os gennem vort 
efterhånden lange liv har oplevet nogle skelsættende hændelser, tror jeg 
at disse dage også vil blive husket. Ligesom vi sommetider taler om de 
benzinfrie søndage, dagene omkring murens fald, tvilling-tårnene i New 
York, vil vi sikkert også tale om den gang, da landet blev lukket ned 
Nå, det var nu egentlig ikke denne historiske udredning, jeg vil ind på, 
men mere at vi for første gang i ICD klubbens historie var nødt til at aflyse 
både vintermøde og generalforsamling.  
Omkring d. 6. -7. marts blev det klart, at der var noget på vej. 
Planlægningsgruppen kontaktede hinanden og vi drøftede, hvad vi skulle 
gøre – aflyse eller gemmeføre. Som formand kontaktede jeg 
Hjerteforeningen, som efter en intern drøftelse ikke så noget til hinder for, 
at vi gennemføre mødet. Der blev sendt en mail ud til dem, der havde 
meldt sig til. ”Vi gennemfører …” 
Allerede mandag (9. marts) blev jeg tidligt om morgenen kontaktet af 
Hjerteforeningen. Der havde været afholdt et ledermøde med det resultat, 
at al aktivitet i Hjerteforeningens navn skulle aflyses. Foreløbig de næste 
14 dage. 
Sagen var afgjort og vi skred til en aflysning. Der blev sendt en nye mail 
ud til dem, der havde meldt sig til og det fornødne skete i forbindelse med 
det sted, hvor mødet skulle afholdes. En senere skrivelse fra 
hjerteforeningen har nu lukket alt ned til efter påske. 
Vi har ikke et overblik over, hvornår generalforsamlingen kan holdes, men 
både planlægningsgruppen og bestyrelsen følger udviklingen. Da der er 
tale om force majeure fortsætter den nuværende bestyrelse sit virke. Vi 
håber, at der blandt jer alle er forståelse for dette. 
 
 
 

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. 

Besøget er udsat på grund af 

Coronavirus 
 

 
 
 
 
 

Svenn Erik Kristensen 
Formand 
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Her kan du læse mere 
… Hjerteforeningen hjemmeside om Corona 
virus. 

 
• Der oprettes en side (www.hjerteforeningen.dk/corona) til 

hjemmesiden, der løbende opdateres med information til 
hjertepatienter og borgere om situationen, herunder lægefaglige 
anbefalinger specielt rettet til hjertepatienter, generelle 
forholdsregler samt retningslinjer for afholdelse af arrangementer 
mv. 

• Hjertelinjen fortsætter som hidtil med at besvare spørgsmål fra 

patienter og pårørende. Drejer det sig om faktuelle spørgsmål om 

Corona virus ift. hjertepatienter, kan der henvises til ovennævnte 

hjemmeside. Har man spørgsmål eller bekymringer af mere 

personlig karakter, er man som altid meget velkommen til at ringe 

til Hjertelinjen – 70250000. Åben alle hverdage fra 10 – 16. 

 
 
 

 

 

  

 
 

www.coronasmitte.dk 

 
 
 
 

 

https://hjerteforeningen.us10.list-manage.com/track/click?u=01b116ae9e6b3cac63d0363d0&id=35720fd550&e=92b8c119e6
file:///C:/Users/Jan%20Gottschalk/Desktop/www.coronasmitte.dk
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Padre Pio…  

… en rejsefortælling 
 
 
Vi er ivrige italiensfarere og skal 
helst der ned mindst to gange om 
året og den ene gang til Rom. 
En del af det spændende ved Italien 
er de mange kirker, der på hver sin 
vis fortæller en historie om tro, kultur 
og om dem, der havde penge til at 
sætte et minde om sig selv. 
Efter utallige gange at være stødt på 
billeder m.v. af en halvskaldet 
skægget herre Padre Pio, besluttede 
jeg at finde ud af, hvorfor han på 
den ene eller anden måden er til 
stede i næsten alle kirker. 
 

 
For at komme til begyndelsen skal vi til en lille landsby Pietrelcina 50 km 
nordøst for Napoli den 25. maj 1887, hvor Maria Giuseppa Di Nunzio og 
Grazio Forgione fik en søn, som blev døbt Francesco Forgione. 
Egnen var et fattigt landbrugsområde, og hjemmet var også fattigt. 
Faderen var i flere omgange i lange perioder i USA for at kunne forsørge 
familien. Forældrene meget troende.  
Lille Francesco var meget svagelig, og forældrene troede flere gange, at 
de skulle miste ham. 
Troen greb allerede Francesco som barn, og som tiårig vidste han, at han 
ville være munk.  
16 år gammel kunne han indtræde som novice i kapucinerklosteret i 
Morcone, 20 km fra hjemmet. 
Kapucinerordenen blev stiftet i 1525 som en franciskansk orden af 
strengeste observans. 
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Padre Pio, fortsat…  

 
Noviceåret var en prøvelse for Francesco, der flere gange var ved at 
opgive, men han stod igennem prøvelserne og blev indviet munk og fik 
navnet Pio. 
Svageligheden forfulgte Pio, som ekstraordinært flere gange fik lov til at 
slippe for det strenge klosterliv og komme på rekreation i hjemmet og til 
sidst at måtte bo udenfor klosteret. 
I 1908 blev han præsteviet og blev så tituleret som vi ser det i dag: Padre 
Pio (da Pietrelcina). 
I efteråret var vi igen i Rom. Hver den 23. i måneden fejrer kirken San 
Salvatore in Lauro Padre Pio, så vi benyttede lejligheden til at deltage i 
messen kl. 18.00, som afsluttes med at menigheden ærer Padre Pio.  
Alle i den fyldte kirke fik en plastic rosenkrans, lyserød, blå eller grøn, som 
blev velsignet. 
 

 
Foto: Morten Gregers Berdiin 
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Padre Pio, fortsat…  

 
Så blev Padre Pios brune grove uldkappe båret frem for menigheden, der 
med korsets tegn kunne lægge kinden på relikviet.  
Efter Rom kørte vi på pilgrimsfærd i Padre Pios fodspor. Ja kørte, tiderne 
er skiftet, og vandrestier fra middelalderen eksisterer ikke til vores mål. 
 
Syd på ad E45, forbi Monte Cassino, Benediktinerordenens moderkloster, 
der under 2. verdenskrig blev bombet sønder og sammen i slaget mellem 
tyskerne og de fremrykkende allierede tropper. Videre gennem Caserta og 
hurtigt forbi slottet, som kongen af Napoli Carlo III byggede fra 1752.  
Med et værelse mere end det fætteren havde i Versailles. 
 
Egnen minder meget om Toscana. Meget kuperet og dyrket terræn med 
landsbyerne liggende på bakketoppene, og på en af dem ligger Pietrelcina 
med Padre Pios fødehjem.  
Små simple værelser i et hus, der klamrer sig til den stejle skråning. Byen 
er ikke længere fattig, idet søgningen til Padre Pios fødehjem giver mange 
besøgende. 
 
Derfra videre over det flade og lidt kedelige landbrugsområde omkring 
Foggia mod halvøen Gargano, der rejser sig ud i Adriaterhavet i en højde 
af 500 – 1000 m.  
Først på halvøen ligger byen San Giovanni Rotondo, der skulle blive 
rammen om Padre Pios liv.  
 
I 1915 gik Italien ind i første verdenskrig, og selv munke blev indkaldt for 
at aftjene værnepligten. Padre Pios helbred var stadig dårligt, og han blev 
flere gange sendt hjem, men endelig blev han kasseret som soldat. Den 
syditalienske hede var ikke sundt for Padre Pio, så hans nærmeste brødre 
i klosteret foreslog ham at tage ophold i kapucinerklosteret i San Giovanni 
Rotondo, i et lidt køligere og friskere klima i 800 meters højde. 
 

 



 

Side 10 

 
Padre Pio, fortsat…  

 
Padre Pio ankom til byen den 28. juli 1916, og blev der til sin død den 23. 
september 1968, og boede i den same simple celle. 
 
 
 

 
Foto: Morten Gregers Berdiin 

 
 
Padre Pio blev hurtigt en populær præst, og folk begyndte at komme 
tilrejsende for at deltage i hans messer og for at skrifte overfor ham. 
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Padre Pio, fortsat…  

 
Den 20. september 1918 bad han under krucifikset i den gamle kirke og 
pludselig fik han stigmata, sår som Kristus på hænder, fødder og i siden. 
Det rygtedes selvfølgeligt hurtigt og folk strømmede til. 
 

 
Foto: Morten Gregers Berdiin 
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Padre Pio, fortsat…  

 
 
Lige så begejstret var Vatikanet ikke, og der blev iværksat undersøgelser, 
hvor blandt andre både troende og ikke troende læger deltog, som 
konkluderede, at der ikke var naturlige årsager til sårene. 
Kirken blev dog ikke overbevist og mente, at det hele byggede på 
usandheder. I en periode på hen ved 10 år var det derefter Padre Pio 
forbudt at læse messe, give skrifte eller i det hele taget at tale med folk 
uden for klosteret. 
 
Men Padre Pio blev fortsat tilskrevet undere og mennesker langt fra San 
Giovanni Rotondo var overbeviste om, at de havde mødt Padre Pio, som i 
en vanskelig stund havde reddet deres barn, ægteskab eller hjulpet dem 
på en for os overnaturlig måde. Paderen var bilokal. 
 
Efter folkeligt pres besluttede den nyvalgte pave Pius XII i 1939 at 
ophæve begrænsningerne for Padre Pio og tilstrømningen til San 
Giovanni Rotondo tiltog. 
 
Selvom mange af de undere, der tilskrives Padre Pio, var uforklarlige 
helbredelser, var han klar over, at en mere sikker vej til helbredelse er et 
godt hospital. Under 2. verdenskrig allierede han sig med indflydelsesrige 
læger og mennesker, der havde og/eller kunne skaffe penge – mange 
penge. 
 
I 1947 blev grundstenen lagt til hospitalet Casa Sollievo della Sofferenza – 
huset, hvor lidelser lindres.  
 
 
 
 
 
 
  



 

side 13 

 
Padre Pio, fortsat… 
 

  
Foto: Morten Gregers Berdiin 

 
 
 
I dag Syditaliens største og mest moderne hospital, der troner over San 
Giovanni Rotondos silhuet.  
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Padre Pio, fortsat… 
 
En ung pater Karol Wojtyla besøgte i 1947 Padre Pio, og i 1987 hans grav 
som pave Johannes Paul II.  
Der var ikke plads til de mange pilgrimme i den gamle kirke fra 1676, så i 
1956 påbegyndte man en større basilika Santa Maria delle Grazie, hvor 
Padre Pios grav i dag er i krypten. 
 

 
Foto: Morten Gregers Berdiin 

 
Den stejle og snoede vej fra lavlandet op til San Giovanni Rotondo går 
gennem Parco Nazionale del Grano. Et flot naturområde og klippekysten 
ud mod Adriaterhavet lever fuldt op til Amalfikysten (og kan gæstes en helt 
anden pris). 
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Padre Pio, fortsat… 
 
Men, det er Italien. Vejsider og rastepladser flyder med blå plasticposer 
med husholdningsaffald, så stanken gør det umuligt at nyde naturen, og 
fra enhver skrænt er der blevet læsset industri – og byggeaffald ud. 
 
Ankomsten til San Giovanni Rotondo afslørede en industriby. 
Pilgrimsindustri. 
 
Byen med 27.000 indbyggere siges at have ikke mindre end 400 
indkvarteringssteder. Der er i udkanten af byen 1.000 parkeringspladser til 
busser. Man regner med, at der hvert år kommer 10.000.000 pilgrimme – 
hovedsageligt italienere - til byen, der derved er Europas mest søgte 
pilgrimssted. 
Det hænger blandt andet sammen med, at Den Katolske Kirke efter nøje 
undersøgelser nedfældet på tusindvis af sider i 2002 besluttede at 
helgenkåre Padre Pio. Det gjorde pave Johannes Paul II den 16. juni på 
Peterspladsen foran 400.000 mennesker. 

 
 
Det stillede krav om en endnu større kirke. 
Det blev lagt i den berømte italienske arkitekt 
Piano Renzos’ hænder. Han blev 
internationalt kendt som arkitekt for Centre 
Georges Pompidou i Paris, og står nu for at 
tegne erstatningen for Monrandibroen i 
Genua, der kollapsede i 2018 og tog 43 
mennesker med i døden. 
 
En moderne kirke i jernbeton. Flotte buer 
giver plads til 7 – 8.000 mennesker i kirken, 
og pladsen foran giver plads til op til 30.000, 
når Padre Pios døds- og helgenkåringsdag 
mindes.  

                                                                                         Foto: Morten Gregers Berdiin 
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Padre Pio, fortsat… 
 
 
 
 

 
Foto: Morten Gregers Berdiin 

 
 
Vi boede på Hotel Centro Di Spiritualità Di Padre Pio. Der mødte vi et 
modent forældrepar, der var kørt de 750 km fra Milano til San Giovanni 
Rotondo sammen med deres fem dage gamle søn Paul, for at bede Padre 
Pio om at gå i forbøn for, at sønnen får et langt, sundt og troende liv. En 
lille familie, der illustrerer italienernes forhold til deres tro og tillid til Padre 
Pio. 
 
 

Morten Gregers Berdiin 

Medlem af ICD klubben 
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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 

 
 
 
 
 
 

  
 

Generalforsamling og 
vintermøde 2020 

På 
Severin i Middelfart 

 

   
 

Medlemsaktivitet 
Tur til  

Jernbanemuseet  
på Fyn 

 

   

Udsat 

 

Udsat 

 MAR  MAJ 

   

  
Rytmeboxen 

Ultimo juni 2020 udkommer 
Rytmeboxen nr.127 på ICD-

klubbens hjemmeside 

   
Rytmeboxen 

Ultimo september 2020 
udkommer Rytmeboxen nr. 

128 på ICD-klubbens 
hjemmeside 

 

 

 

JUN  SEP 

   

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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