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Redaktionelt Fra bestyrelsen 

Den 4. november var bestyrel-
sen samlet. 
 
Mødet var først og fremmest 
præget af en omhyggelig gen-
nemgang af de kommende ar-
rangementer i klubben. 
 
Vi startede dog med at byde 
Morten Drejer velkommen i be-
styrelsen, hvor han indtræder på 
den plads, der blev ledig efter 
Gert Bandholtz’s al for tidlige 
død. 
 
SEMINAR 
Under evalueringen af det nys 
afholdte seminar i Kolding havde 
vi en længere debat om vor re-
serveringspolitik. Vi oplevede i 
Kolding, at vi skulle betale et 
større beløb for værelser, der 
ikke blev benyttet.  
 
Vi skal jo, når vi indgår kontrak-
ten – ofte et år før arrangemen-
tet – beslutte, hvor mange værel-
ser, vi vil få behov for. Er vi i be-
styrelsen optimistiske med hen-
syn til, hvor mange medlemme, 
der ønsker at deltage og vi der-
for kommer til at bestille for man-
ge værelser, kommer det let til at 
koste os penge. 
 
Vi besluttede derfor, at vi frem-
over strammer op og bestiller ca. 
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10% færre værelser end vi umid-
delbart tror, vi får brug for. Det vil 
i praksis være nemmere at få 
flere værelser end færre. For jer 
som medlemmer vil det betyde, 
at det bliver endnu vigtigere at 
overholde de tidsfrister, som vi 
desværre er nødt til at sætte i 
forbindelse med tilmelding til vo-
re arrangementer. 
 
Det blev besluttet, at Jørgen 
Drensgaard, Ulla Hansen og 
Morten Drejer skulle tage fat på 
planlægningen af det næste se-
minar – 2012 i Rebild. 
 
VINTERMØDE  OG  GENERAL-
FORSAMLING 
Indbydelse til vintermøde og ind-
kalde til generalforsamling skal 
optages i førstkommende num-
mer af Rytmeboxen. Følgende er 
på valg: Thorbjørn Neve, Anneli-
se Hattesen og Jørgen Drens-
gaard. Jørgen ønsker ikke læn-
gere at deltage i arbejdet i besty-
relsen. Endvidere skal Morten 
Drejer – for at kunne indgå i den 
normale rytme med valget af be-
styrelsesmedlemmer – vælges 
for et år. Vi kunne endvidere 
konstatere, at der skal findes en 
suppleant i det nordjyske. 
 
Næste bestyrelsesmøde afhol-
des d. 2. marts 2012. Husk, at 
du som medlem har muligt for at 

få punkter optaget til behandling 
i bestyrelsen. Send dem til for-
manden. 
/sek 

Julefreden sænker sig nu over 
landet og Nytåret nærmer sig. 
Året 2011 har givet os alle man-
ge nye indtryk og vi har opdaget 
at verdenen, både i vort eget 
land, men også udenfor vore 
grænser bidrager med påvirknin-
ger. 
 
Vi har opdaget at vi er medlem 
af det der sker, både langt borte, 
men også hvad der hænder tæt 
på os selv. 
 
Vi har vel alle sammen vor op-
fattelse af, hvad der er godt og 
hvad vi bryder os mindre om. 
Men vi ser, at uanset religion og 
politik, vil der ske store ændrin-
ger. 
 
Vi føler med de mennesker der 
bliver ramt af sorg og ulykker, 
men vi glæder os over de man-
ge, der også ser lyspunkter i til-
værelsen. 
 
I vor egen forening tæller vi nu 
over 1200 medlemmer, og vi har 
vor egen livsnerve, vor ICD at 
leve med og glæde os over. Det 
er den der bringer os videre til 
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julen hvert år og det er den der 
sikrer, at vi og vore pårørende, 
kan glæde os over denne hjælp. 
Som verden udenfor ændrer sig 
til det gode, så oplever vi også 
at teknikken, i vor kreds, bliver 
bedre og mere anvendelig. 
 
Vi er også opmærksomme på at 
den tilhørende IT-teknik vil gøre 
os til en del af verdenen udenfor 
vor forening. 
 
Det vil vi følge op på og tage del 
i. 
 
Kære medlemmer i ICD-klubben 
og kære medlemmer i bl.a. FA-
CEBOOK. 
 
I ønskes alle en Glædelig Jul og 
et Godt Nytår. 
 
Thorbjørn 

Nyt bestyrelsesmedlem. 
 
Som nyt bestyrelsesmedlem er 
jeg blevet bedt om at præsente-
re mig selv, hvilket jeg selvføl-
gelig gerne gør: 
 
Jeg er 74 år og nysproglig stu-
dent fra Randers Statsskole. 
Læste medicin og økonomi på 
Århus Universitet, men arbejde-
de desværre med alt for mange 
tilfældige jobs for at få råd til at 

studere. For eksempel: Natpor-
tier på sømandshjemmet i År-
hus, gratis værelse på Kirkens 
Korshærs Herberge mod at va-
ske badeværelser hver morgen 
+ vaske op efter aftenkaffen. 
(Det var et herberge for vaga-
bonder og sprittere). Fotografe-
ring af skoleelever, prøveleder 
ved 4. Udskrivningskreds intelli-
genstest for vordende soldater,  
Statistisk Kontor, Århus Rådhus 
med udarbejdelse af Statistisk 
Årbog. -  -  -  Så mange jobs og 
for lidt studier ! 
 
I 1962 blev jeg gift med Liss og 
besluttede at droppe studierne 
og tog i stedet lærereksamen fra 
Marselisborg Seminarium i 1966.  
 
Var derefter lærer i folkeskolen i 
6 år, hvorefter jeg,  med bag-
grund i medicinstudiet,  blev kon-
sulent i medicinalindustrien. Har 
specielt arbejdet meget med in-
formation til læger omkring der-
matologi, psykiatri og antibiotika 
– både her i landet og på Island. 
 
1980: Akut myocardie infarkt 
som 43 årig. Lægerne sagde 
dengang til mig, at jeg sikkert 
kun havde    ét år tilbage at leve 
i, men de er alle sammen døde 
nu. 
 
Arbejdede 13 år mere inden for 
medicinalindustrien, hvorefter 
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Den ny teknologi 
 
Her er et link fra en nylig udsen-
delse fra TV2 Fyn, der viser de 
sidste landvindinger med teknik-
ken til hjerteoperationer. 
 
http://www.tv2fyn.dk/
arkiv/2011/10/28?
video_id=45505&autoplay=1 
 
Stereotaxisudstyret koster  
15 millioner kr., 
 
Jeg haft den udsøgte fornøjelse 
at være i dets centrum 2 x 6½ 
time den 22/4 2010 og 21/9 
2011, - forhåbentlig sidste gang. 
Men som kardiologen udtaler til 
journalen efter indgrebene, - er 
der gode chancer for reablation, 
- hvis nødvendigt! 
 
Jeg håber og tror på, at dette ik-
ke bliver tilfældet. 
 
Jørgen Dalhøj som er medvir-
kende i udsendelsen indoperere-
de min ICD nr.2 den 6. novem-
ber 2008. 
 
Esben Brage 
Middelfart 

lægerne i Skejby stærkt tilskyn-
dede mig til at holde op med at 
arbejde. I 2005 fik jeg hjertestop 
i flyvemaskinen på vej til Anta-
lya i Tyrkiet. Takket være min 
kone, Liss, der gav mig hjerte-
massage i flyet, overlevede jeg 
og fik, da jeg kom hjem, straks 
indopereret min første ICD på 
Skejby Sygehus. 
 
Min første deltagelse i ICD klub-
ben var ved Seminar 2005 i 
Svendborg, og det er siden ble-
vet til mange hyggelige træf  i  
ICD klubbens regie.. 
 
Mine interesser er mange. En 
god ven fik mig med til Alperne 
efter min blodprop i 1980. Her 
lærte han mig alpint skiløb og 
jeg har siden 1981 hvert år væ-
ret af sted på skitur i Alperne. 
 
Sejlsport, svømning og kajak 
hører også med til min form for 
motion. Musik fylder også me-
get i mit liv - både den klassiske 
musik men også i høj grad jaz-
zen. Man kan finde mig hvert år 
ved Copenhagen Jazz Festival.  
 
Sidst men ikke mindst er jeg en 
ivrig skakspiller. 
  
Morten Drejer 
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En ferie med oplevelser. 
 
I september 2009 skulle min hu-
stru og jeg afsted på 12 dages 
ferie først på Sardinien og der-
efter på Corsica.  
 
Dagen før afgang følte jeg 
smerter under brystbenet og 
besøgte min læge, der under-
søgte mig, men ikke fandt noget 
graverende.  
 
Det var mandag den 1. septem-
ber. Om fredagen følte jeg 
smerter i underarmene og hav-
de nogen feber. Jeg ringede 
hjem til lægen, der bad mig sø-
ge læge - ikke noget om, hvad 
han kunne forestille sig af ska-
vanker. Nu var det lige op til 
weekend og vi skulle mandag 
videre til Corsica, derfor søgte 
jeg først læge mandag. Denne 
læge sagde "virusangreb" og 
ordinerede medicin. 
 
Vi drog videre nordpå på øen, 
stadig med feber, somme tider 
tæt på 40 grader, og jeg havde 
svært ved at få vejret, når jeg lå 
helt ned i sengen. Vi skulle 
hjem med fly fra Alghero på 
Sardinien søndag aften, og fre-
dag morgen havde jeg det 
egentlig bedre med faldende 
feber, men stadig vejrtræk-
ningsproblemer. Jeg aner ikke 

hvorfra det kom, men jeg insiste-
rede på at søge læge igen. Vi 
boede ved Ile Rousse og hotel-
værten anviste os at søge hans 
egen læge i byen. Det gjorde vi 
så tidligt på dagen. Han under-
søgte mig, og jeg blev sendt 
først til en klinik i byen, der kun-
ne tage blodprøver, og dernæst 
til en anden klinik, der tog rønt-
genbillder af lungerne. Begge 
rapporter skulle vi komme tilba-
ge med sidst på eftermiddagen, 
når han havde eftermiddagskon-
sultation. 
 
Efter en tur først til stranden og 
derefter op til en bjerglandsby, 
en tur jeg ikke fik meget ud af, 
ankom vi igen til lægen. Han fik 
papirer og billeder og reagerede 
ret heftigt da han kiggede på sa-
gerne. Han tørrede sig hurtigt 
over panden med bagsiden af 
hånden og smækkede bagen i 
stolen med et svup. Så faldt 
hans første bemærkning: "Du 
skal ikke hjem med flyveren på 
søndag. Det vil være den visse 
død!"-- Så dikterede han et brev 
til sygehuset i Bastia, hvor jeg 
skulle indlægges - det brev af-
sluttede han med "nu overlader 
jeg Andreas til Jeres væretægt!", 
så vidste vi også det. Derefter 
ringede han efter en ambulance. 
Imidlertid blev der også tid til at 
ringe til den forrige læge, der 
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havde undersøgt mig, så han 
kunne få en ordentlig skideballe 
for forkert håndtering af mig. 
Det var en ret autokratisk og 
handlekraftig praksislæge vi var 
løbet ind i. 
 
Vi blev sat ud på trappen på et 
par stole i afventning på ambu-
lancen, for man frygtede også, 
at jeg kunne have fået svinein-
fluenza i den periode, hvor jeg 
havde været meget modtagelig 
for infektion. 
 
Ambulancen ankom og det før-
ste de ville var, at have 350 Eu-
ro for transporten, så fruen måt-
te ile hen til et par banker for at 
hæve kontanter. 
 
På Bastia blev jeg isoleret på en 
skyllerum i det første døgn, der-
efter overflytning til intensivaf-
snittet. Så kom fruen også til 
stede og fandt et hotelværelse 
til sit eget brug. På grund af in-
flammation i blodet kunne jeg 
ikke behandles straks, betæn-
delsen skulle dæmpes først, el-
lers kunne der opstå alvorlige 
blødninger.  
 
Tirsdag bad jeg fruen om at ta-
ge tilbage først til Alghero - vi 
skulle jo ikke købe bilen, og det 
var ikke muligt at aflevere den i 
Frankrig, når den var lejet i Itali-

en - og dagen efter tilbage til 
Danmark. Jeg skulle opereres 
onsdag efter planen. 
 
Fruen ringede så onsdag aften 
for at høre, hvordan det gik med 
mig, men i stedet for mig fik hun 
fat i overlægen, dr. Faure, der 
fortalte hende, at jeg i venteti-
den havde haft hjertestop, så de 
havde hurtigt sat gang i reparati-
onen - ballon og stens - og det 
var forløbet OK, så jeg havde 
det fint. Jeg nåede at få 3 hjerte-
stop. - Diagnosen var, at jeg 
havde fået en virusinfektion på 
hjerte-/lungesystemet, som gav 
blodpropper i hjertet og kvæste-
de alle tre kranspulsårer. 
 
Dagen efter ankom vores søn 
fra Milano for at holde sin far i 
hånden. Han blev der 8 dage 
indtil jeg skulle videre. I den tid 
fandt han diverse lækkerier fra 
torvhandlere og bager, som vi 
kunne muntre os med, men da 
han en dag stillede med tørret, 
salt skinke fik vi at vide af syge-
plejerskerne, at det var ikke så 
godt det. Madforsyningen på 
Bastia vil jeg ikke give mange 
stjerner. 
 
På hjerteafdelingen, der lå på 6. 
sal, lå der adskillige andre pati-
enter, og overraskende for mig 
var de ca. 2/3 kvinder. Prægtig 
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udsigt fra det højtliggende hos-
pital ud mod øen Skt. Helena 
og i det helt fjerne Italien i klart 
vejr. Desuden udsigt nedover 
byen og havnen samt lufthav-
nen 15 km sydfor byen. Glenter 
og ørnevåger samt ambulance-
helikoptere sværmede lige for-
an vore vinduer. Jeg havde og-
så tit besøg af Jonathan Li-
vingstone Havmåge på gesim-
sen. 
 
Dygtige folk på Bastia, og bl.a. 
en meget sød sygeplejerske, 
Pauline, der var så sød, at det 
faktisk var for meget, ren sirup. 
Jeg fik lov til at fotografere hen-
de da jeg ventede på ambulan-
cefolkene, som skulle bringe 
mig videre. 
 
Da fruen kontaktede vores læ-
ge i DK, sagde han, at jeg skul-
le se at blive i Frankrig så læn-
ge som muligt, fordi deres efter-
behandling var mange gange 
bedre end det, der kunne leve-
res i Danmark. Imidlertid havde 
Bastia ikke rehabilitering, så 
efter knap 2 uger der blev jeg 
sat i en lille ambulanceflyver, 
udlånt af en kendt fransk san-
ger, for overførsel til lufthavnen 
i Nice og derefter med ambu-
lance til et privathospital, St. 
Basile nord for Cannes. 
 

Der blev jeg i et par uger indtil 
SOS ikke ville betale længere for 
mit ophold på St. Basile. Men 
det var et skønt ophold under 
Provences sol, med gode træ-
ningsforhold, dygtige læger og 
herlige medpatienter samt selv-
følgelig lækker spise i spisestu-
en. En af medpatienterne havde 
hver dag en stor taske med ned 
til måltiderne. Fra den taske kun-
ne han altid fremdrage alle muli-
ge lækkerier, syltede løg af flere 
slags, krydderier en masse 
m.m.m. Og han var heldigvis 
ganske delsom, der manglede 
ikke noget. Vi måtte også gerne 
selv medbringe diverse drikke-
varer til spisningen, så der kun-
ne suppleres til det "restau-
ranten" ellers var leveringsdygtig 
med. 
 
Min hustru kom til Nice lufthavn 
for at hente mig hjem. Jeg tog 
selv en taxa til lufthavnen, forin-
den havde jeg dog fået besked 
om, at kufferten måtte jeg altså 
ikke selv løfte rundt på. 
 
Efterskriftet er så følgende. --- 
Jeg så jo ikke meget til Corsica i 
2009, derfor ville jeg gerne gen-
se øen, men også gerne hilse på 
dem, der dengang hjalp mig. 
Derfor drog vi afsted igen i år. 
Og det var en succes uden lige. 
Vi oplevede en kontakt med folk 
overalt, i supermarkeder, bus-
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ser, på restaurationer, hoteller 
helt udenfor nummer, det var ba-
re eventyrligt. En ældre fyr jeg 
sad ved siden af på en bænk for-
talte bare løs om sin familie, sin 
have, sit hus og det arbejde, der 
var engang. Sådan var det hele 
vejen igennem. En mand vi hav-
de mødt i lufthavnen spurgte om, 
hvilket hotel vi skulle bo på, så 
fik han buschaufføren til at køre 
den vej! Sig ikke, at franskmæn-
dene ikke kan være hjælpsom-
me og imødekommende. 
 
Vi besøgte selvfølgelig også sy-
gehuset. Da jeg spurgte efter 
Pauline var der ingen, der kend-
te noget til hende, men da jeg 
viste dem de billeder jeg gerne 
ville give til hende, så sagde kol-
legerne "ååh---Poliiiine!", så var 
de med. Men Pauline var på fe-
rie og dr. Faure kom først til se-
nere på dagen, så han fik den 
skrevne hilsen og redegørelse, 
som jeg havde forberedt. 
 
Den indlæggende læge ville jeg 
også gerne hilse på. Jeg opsøg-
te klinikken og venteværelset. 
Jeg kunne høre, at der var en 
kvindelig patient inde hos ham, 
så jeg lyttede diskret ved døren 
for at finde ud af, hvornår kon-
sultationen var overstået. Men 
lægen havde ikke tid, så jeg prø-
vede ganske hurtigt at ridse situ-

ationen op da jeg fangede ham i 
døren til. Det kunne han slet ik-
ke tage, det var bare for meget, 
at jeg kom og takkede for at han 
havde reddet mit liv. Han kigge-
de fortvivlet efter hjælp hos sin 
klinikassistent, men hun støtte-
de ham ikke! Det var også en 
oplevelse. 
 
Men Corsica var skøn at 
"gense". Imidlertid ret underligt, 
at jeg tydeligt kunne huske en 
hel del steder, men kun i gan-
ske korte glimt. Nærmest lige-
som spredte klip fra en gammel 
stumfilm. 
 
Venlig hilsen 
Andreas Christiansen,  
civiling. civiløkonom HD 
Kokkehavevej 6,  
Svindinge 
5853 Ørbæk 
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GENERALFORSAMLING 
 
I henhold til klubbens vedtægter § 8 indkaldes hermed til generalfor-
samling 2012. 

Lørdag, d. 24. marts 2012 kl. 11.00 -12.00  

 

DALUM LANDBRUGSSKOLE.  
LANDBRUGSVEJ 65 
5260 ODENSE S 
 

DAGSORDEN: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Kassereren fremlægger regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Valg til bestyrelsen 
6. Eventuelt 
 
Ad 4 – Indkomne forslag. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 
være skriftligt udformet og formanden i hænde senest 4 
uger før generalforsamlingen. ( 25. februar 2012) 
 
Ad 5: 
Følgende er på valg: 
Thorbjørn Neve 
Jørgen Drensgaard (ønsker ikke at opstille for en ny perio-
de) 
Annelise Hattesen 
Morten Drejer (vælges for et år) 
 
Suppleanter: 
Jan Gotschalk, Carl Hülsen, en vacant plads 
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Vintermøde 
 
Denne gang skal vi til Odense, til den gamle Dalum Højskole fra 1862, 
grundlagt af Christian Kold, nu Dalum Landbrugsskole. 
 
MØDESTED: DALUM LANDBRUGSSKOLE 
  LANDBRUGSVEJ 65 
  5260 ODENSE S 
 
TIDSPUNKT: 24.03.2012 kl. 10.30—16.00 
 
KL. 10.30—11.00 Indskrivning, betaling og kaffe med brød. 
KL. 11.00—12.00 Generalforsamling 
KL. 12.00—13.00 Frokost (for deltagere i Vintermødet) 
KL. 13.00—14.00 Fagligt indlæg 
KL. 14.00—15.00 ”ER DER VILJE ER DER VEJ” Om udbryderkon-

gen Carl August Lorentzens liv i Horsens Stats-
fængsel, fortalt af Niels Ole Frederiksen, født i 
Horsens Statsfængsel i 1946 

KL. 15.00 - 16.00 Afslutning, Kaffe med brød 
 
Prisen for at deltage i vintermødet er 175,- kr. 
 
Der vil komme yderligere oplysninger i februar-nummeret, herun-
der oplysning om tilmelding, busforbindelser fra banegården 
m.m. 
 
HUSK: Alle i travle mennesker allerede nu at sætte kryds i kalenderen 

 
Yderligere oplysninger vil kunne fremkomme I Rytmeboxen 
I februar. 
 
I forlængelse af generalforsamlingen afholder klubben sit 
traditionelle VINTERMØDE  
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Billeder fra Hjertestien i Kolding 
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Turdus Merula. 
 
Forår April 2008, første havear-
bejde! Befriende, jorden har lig-
get og ventet på menneskenes 
hænder siden Oktober, sidste 
år! 
 
Sammen med dette forår, vort 
sekstende på Kvægenbjerg 
(Danmarks top Ca. 160 oh.)  
kom også for os en særdeles 
pudsig oplevelse, der i øvrigt 
strakte sig over hele sommeren 
og ud på efteråret, Jytte kaldte 
på mig, jeg var i baghaven, langt 
fra hende, "kom og se noget 
sjovt"  vær stille og forsigtig!  Ja 
Ja;  så jeg gik om i forhaven, og 
ned til dammen, hvor Jytte var 
ved at  "mudre op" samt at luge 
og plante forårsblomster, alt 
sammen på en gang, (som hun 
har for vane)  sæt dig lidt ned, 
så skal du se!   
 
Det varede ikke længe, før der 
kom en Turdus Merula løbende, 
da den så mig bremsede den 
op, drejede sit hoved så den 
kunne se på mig med det ven-
stre øje, hvorefter jeg blev un-
derlagt inspektion! øjet var sort 
med en tydelig og flot gul ring 
omkring, fjerdragten  lidt gråbrun 
og kedelig, men praktisk, når 
man ikke vi vække opmærksom-
hed,  (og det ønskede denne lille 

repræsentant for det feminine 
køn, givet vis ikke!)  Det var en 
Solsort, vor kendteste Drossel 
art! 25-30 cm stor, og lever mest 
ved jorden; af orme &  insekter 
mm, samt i efteråret af frugt af 
enhver art. 
 
Denne lille Solsorte hun, var for-
pjusket, så lidt  "sølle" ud, men 
havde tydeligvis meget travlt, 
næsten nøgen på brystet, (tyder 
på stort kuld unger i rede fasen)  
og her var nok forklaringen på 
det Jytte syntes jeg skulle se!!  
 
Når Jytte lugede og flyttede 
rundt på jord og planter, så var 
fru Solsort der næsten med det 
samme, for at se om der kom 
insekter og orme frem, så det 
kunne give et  " nemt " måltid til 
hendes "rede - plage - ånder"  
 
Fru Solsort ventede knapt på at 
Jytte kom lidt væk, før hun " 
støvsugede " nærområdet for 
føde; inden foråret var slut, var 
hun fast makker med Jytte, så 
uanset hvor på grunden (5500 
m2.)  Jytte befandt Solsorte mor 
sig lige i nærheden af hende, og 
hvis Jytte ikke beskæftigede sig 
med noget der gav gevinst for 
Droslen, så vankede der skæld-
ud, og ballade, så måtte Jytte 
igang med lidt lugen og jordar-
bejde for Fru Solsorts skyld, så 
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vi lavede sjov med at Jytte og 
fru Solsort havde en redefuld 
unger sammen!!! 
 
Til sidst var hun (Solsorten) så 
tam, at den bogstaveligt sad på 
Jyttes redskaber, og tog orme 
og insekter, efterhånden som de 
dukkede op af jorden (sikke et 
team) 
 
Ind imellem når vi sad på en af 
terrasserne, i øvre eller nedre 
del af haven, kom fru Solsort for 
at skælde ud over at Jytte ikke 
gjorde sin del af arbejdet, med 
fødesøgning, ihærdig var den 
lille Drossel, hele sommeren og 
et stykke ind i efteråret, blev det-
te ved, og vi kunne til stadighed 
kende hende, på grund af hen-
des frygtløshed, tillid til at Jytte 
var fredelig at omgås, og på 
hendes fjerdragt, der var mere 
pjusket og forsømt, end de an-
dres; ikke at det hindrede at hun 
var både effektiv og dygtig til sit 
hverv! 
 
For øvrigt lykkedes det aldrig at 
finde hendes reddested; gad 
vidst, om hun i stedet havde en 
Solsorte Restaurant, med speci-
aliteter fra Kvægenbjerg og om-
egn?  med Jytte som tyende, og 
fast skaffer???  
 
Vi håber at træffe fru Solsorte-
sen igen til foråret!  

12 April 2009:  
 
Hele vinteren har hun været 
væk, men nu rumsterer hun 
igen; Jyttes (veninde) klædt i 
mørkebrunt og gråt!  
 
Fru Solsort har igen indtaget ha-
ven og lagt beslag på Jytte og 
hendes ydelser, mht. til at finde 
de fedeste orme og stankelbens 
larver, som jo er fulde af protein; 
til Jytte og Fru Solsorts kuld af 
evigt hungrende unger. 
  
Hele sommeren har det stået 
på, og igen i år har vi moret os 
over denne lille Drossel og hen-
des behændighed og evige jagt 
på og samarbejde med Juttas 
Greb og Spade, samt hvad der 
kommer frem ved ligning i bede-
ne og ved den evige deling af og 
flytten rundt på planter. 
 
Tænk at en sådan lille skabning 
kan tilføje os mennesker så stor 
glæde, samtidig med den blot 
gør hvad den er skabt til; nemlig 
at opretholde slægten. Og dog; 
der er en vidunderlig forskellig-
hed i dyrenes adfærd, som vi 
mennesker kan være supergla-
de for, ellers ville denne Fru Sol-
sorte historie jo aldrig være op-
levet “og skrevet”    
Ps. Vi har ikke set eller hørt vor 
Solsorte veninde endnu i år! 
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(2010) Hvor gammel hun kan 
være ved ingen, men en vildtle-
vende Solsort bliver i gennem-
snit 2-4 år; men i beskyttede 
omgivelser har men eksempler 
på et enkelte individer er blevet 
over 20 år gamle.  
 
De findes over hele Europa, og  
der er i gennemsnit Ca. 4,5 Mio. 
i Danmark på årsbasis, (op til 10 
Mio. i højsommeren)  
            
Skønt ICD bærer: Er livet her-
ligt, og oplevelserne store, bare 
man ikke gror fast i sit eget syg-
domsforløb. 
 
JY / KU 
Kurt Bøgel P. 

Vær opmærksom på nøg-
leløse biler 
 
Biler, der kan låses op og kø-
res uden nøgle, kan udgøre en 
risiko for pacemaker-bærere 
 
Ifølge flere bilfabrikanter er der 
en risiko for pacemaker-bærere 
ved at bruge den såkaldte key-
less-funktion (hvor bilen kan kø-
res uden nøgle).  
 
Problemet er bare, at man som 
forbruger i bedste fald først ser 

advarslen, når man har købt en 
ny bil og læser instruktionsbo-
gen.  
 
Hjerteforeningen har derfor i et 
brev opfordret De Danske Bilim-
portører til at sikre, at de dan-
ske forhandlere fremover infor-
merer bilkøbere om risikoen, 
inden de køber en bil. 
 
I en 298 sider lang instruktions-
bog til et af de populære bil-
mærker på markedet hedder 
det eksempelvis på side 46: 
”Personer med indopereret 
pacemaker bør ikke komme 
nærmere keyless-systemets 
antenner end 22 cm med pace-
makeren. Dette for at udelukke 
forstyrrelser mellem pacemake-
ren og keyless-systemet.” 
 
Morten Bonde Pedersen.  
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Motion er godt …. 
 
Vi ved det jo godt og ellers bliver vi mindet om det, hver gang vi læ-
ser i en af Hjerteforeningens publikationer. Ja, eller når vi når vi er til 
kontrol hos egen læge eller på hjertecentret. 
 
På vort seminar i Kolding blev der heldigvis også tid til at motionere 
en lille smule. Det blev til at par organiserede gåture, den ene på 
hjertestien og den anden ned til Koldinghus. 
 
På midtersiderne er der et par billeder fra turen på hjertestien. 
/sek 
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Minister: Muligt at red-
de flere efter hjertestop 
 
Af Morten Bonde Pedersen. Ud-
givet mandag den 7. november 
2011 
 
Brug af hjertestartere kan væ-
re forskellen mellem liv og 
død, sagde sundhedsministe-
ren på hjertestop-konference  
 
Redning af danskere, der falder 
om med hjertestop uden for sy-
gehus, er et af de områder, hvor 
der er rum for markante forbed-
ringer. Det sagde sundhedsmini-
ster Astrid Krag (SF), da hun fre-
dag åbnede den såkaldte hjerte-
starterkonference, der var arran-
geret af Sundhedsstyrelsen, 
TrygFonden og Dansk Råd for 
Genoplivning.  
 
- De fleste, som falder om med 
hjertestop uden for hospital, dør, 
selvom der er 15.000 hjertestar-
tere i Danmark. Ét problem er, at 
de er tilfældigt og ukoordineret 
placeret. Hvad nytte gør en hjer-
testarter, hvis den er låst inde 
efter kl. 17 i en offentlig myndig-
hed eller en virksomhed? Jeg 
må indrømme, at i mit eget mini-
sterium er hjertestarteren trygt 
og godt placeret inden for i re-
ceptionen. Men nu har vi fået en 
ny af Hjerteforeningen, og den 

bliver placeret udenfor, sagde 
ministeren. 
Astrid Krag tilføjede dog, at hun 
som minister er stolt over, at der 
sker fremskridt på genopliv-
ningsområdet. Ikke mindst er 
overlevelsen blandt danskere, 
der falder om med hjertestop 
uden for hospital, fordoblet fra 
fire procent i 2001 til 10 procent 
2010. Samtidig er andelen af til-
fælde, hvor der ydes livreddende 
førstehjælp, også godt og vel 
fordoblet – fra 20 procent i 2001 
til 44 procent i 2010. 
 
Værst i yderområder 
 
Det fremgår af nye tal fra Dansk 
Hjertestopregister, der blev frem-
lagt på konferencen af professor 
i hjertemedicin ved Københavns 
Universitet, Christian Torp-
Pedersen, overlæge på hjerte-
medicinsk afdeling P på Gentof-
te hospital. 
 
Christian Torp-Pedersen beteg-
nede på konferencen overlevel-
sestallene for 2001 som 
”beskæmmende” og glæder sig 
derfor over den positive udvik-
ling. Han understreger dog, at 
man i Danmark bør kunne nå op 
på, at omkring 70 procent af de, 
der falder om med hjertestop, 
bliver hjulpet af forbipasserende. 
Det forudsætter, at flere danske-
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re lærer livreddende førstehjælp, 
at der kommer flere hjertestarte-
re landet over og, at de placeres 
mere hensigtsmæssigt.  
 
Det er Hjerteforeningens direk-
tør Inge Vestbo enig i. 
- Det gælder især i tyndere be-
folkede områder, hvor ambulan-
cen typisk er lang tid om at nå 
frem. Her vil almindelige forbi-
passerende danskeres hjælp 
næsten altid være afgørende 
for, om en person overlever hjer-
testop, tilføjer hun. 

Jul med børnene 
 
Juleaften kan være langt væk 
- uanset om det er den 1. eller 
den 23. december. I hvert fald 
for de små. Brug en ledig 
stund i december sammen 
med dine børn eller børne-
børn, og lav sød og sprød ju-
leguf til både børn og voksne 
 
I den søde ventetid er det ren 
hygge at fordrive et par timer 
med at lave guf og konfekt med 
familiens yngste. Prøv disse sjo-
ve og sunde opskrifter fra Rum-
lerikkerne - Det er sjovt at være 
sundt 
 
Allbran-rosin-guf (ca. 10 stk.) 
 
25 g bran flakes 
25 g rosiner 
50 g mørk chokolade 70% 
Små konfektforme 
 
Hak chokoladen groft og smelt 
den ved svag varme over vand-
bad. Knus branflakes og bland 
dem sammen med rosiner og 
den smeltede chokolade. Fordel 
massen i små konfektforme og 
lad dem størkne. 
 
Se flere opskrifter på: 
http://www.hjerteforeningen.dk/
opskrifter 
Klik på Tema: juleguf. 
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Alkohol beskytter mot 
hjertesykdom 
 
De som drikker alkohol mer enn 
e´n gang i uken har lavere risiko 
for å dø av hjerte-karsykdom en 
dem som aldri drikker alkohol. 
 
Der viser en norsk studie publi-
seret i anarkjente Circulation 
nylig. Men de norske artikkelfor-
fatterne gjorde også et ammet 
kanskje mer oversraskende 
funn: 
 
Stikk i strid med hva forskere 
har trodd, er det ikke et økt HDL
-kolesterol, som følger av alko-
holforbruk, som er forklaringen. 
 
Vi tror at det kan være annet 
høyt HDL-koleterol, som knytter 
lavere risiko for hjerte- og kar-
sykdom til alkoholkonsum, og 
som derfor forklare reduksjonen 
av koronarsykdom. Hvilke fakto-
rer dette kan være. Sier vår stu-
die ikke noe om, udtaler med-
forfatter Jørg Mørland ved Fol-
kehelseinstuttet til Dagens 
Medisin. 
 
KJØNNSFORSKJELLER 
 
Studien viser at mann som drik-
ker alkohol mer enn én gang i 
uken har relativ risikoredukjon 
på 48 procent for å dø av hjerte-

oh karsykdom i forhold til mann 
som aldri drikker alkohol. 
 
Risikoreduksjonen endre seg 
svært lite ( 45 procent ) når der 
justeres for HDL-kolosterolnivå. 
Den relative risikoredukjonen for 
kvinner var omkring 10 procent-
poeng lavere. 
 
Menn som drakk alkohol en 
gang i ken eller oftere hadde 
reduseret sin risiko for at dø av 
hjerteinfakt med 45 procent 
sammenlignet med menn som 
ikke drakk. For kvinner var det 
en mindre klar tendens, en re-
dusjon på 32 procent, siger før-
steforfatter Per Magnus,forsker 
og divisjonsdirektør ved Folke-
helseinstuttet. 
 
Resultaterne om beskyttende 
effekt av alkohol på hjerte- og 
karsykdom er ifølge Folkehel-
seinstutteti samsvar med funn i 
en lang rekke befolkningsunder-
søkelser i andre lande. 
 
UKJENTE MEKANISMER 
 
Ifølge rusekspert og divisjonsdi-
rektør JørnMørland i FHI er det 
rimelig godt etableret kunnskap 
at alkoholkonsum fører til økt 
nivå av HDL-koleterol. 
 
Vi har ingengrunn til å tvile på 
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dette. Men mekanismerne for 
denne økning er ikke godt klar-
lagt, sier Mørland. 
 
Han legger til at man trodd at 
denne økning av HDL-kolesterol 
har reduseret risikoen for koro-
nar hjertesykdom. 
 
IKKE GUNSTIG HOS UNGE 
 
Hos yngre personer er det ingen 
holswpunkter for at alkohol har 
gunstige helsevirkninger. For 
personer eldre enn 40 –50 år 
synes det mulig av jevnlig inntak 
av moderate mengder alkohol, 
for eksempel av den størrelses-
orden vår studie vier, kan være 
gunstig med tanke på utvikling 
av hjerte-karsykdom. 
 
Studien er et samarbeid mellom 
Folkehelseinstuttet og Universi-
tetet i Oslo. 
 
Kilde: Dagens Medisin, Oslo 
JD/nov. 2011 

Jeg vil her til slut i bladet gerne 
ønske en glædelig jul samt et 
godt og lykkebringende nytår til 
ICD-bladets læsere og deres 
familier.  
 
Vil lige benytte lejligheden til at  
takke for alle de gode indlæg til 
bladet.  
 
Jeg ser frem til at modtage fra 
jer næste år. Det kan være en 
historie, rejsebeskrivelse eller 
andet som i mener vil være af 
interesse eller være inspireren-
de for læserne.  
 
Julehilsen fra redaktøren 
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A K T I V I T E T S K A L E N D E R 

Dato Arrangement Kontaktperson 

10 jan 18:30-20:00 
24 april 15-16:30 
21 august 18:30-20:00 
23 oktober 15-16:30 

ICD-møder  i 2012 
 Rådgivningscenter 
Næstved 
Apotekerstræde 4A 
4700 Næstved 

Tilmelding nødvendig til  
 
naestved@hjerteforeningen.dk  
 
eller  
Tlf. 55735009. 
 

2 marts 2012 Bestyrelsesmøde  

24/ marts 2012 Generalforsamling og   
vintermøde 

Tilmelding i februar-nummeret af 
Rytmeboxen  

18-19 august 2012 Seminar i Rebild  

ICD-møde i København 
  
Er du hjertepatient, ung/ældre med en ICD enhed, kunne du måske 
have glæde af, at mødes med andre ICD bærere for at snakke og ud-
veksle erfaringer. Pårørende er også velkommen til at deltage. 
  
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til hjertesygeplejersker. 
  
Tid: 1/3 -2012 kl. 16-17.30 
  
Sted:  
Rådgivningscenter Kbh.  
Hauser Plads 20,  
1127 Kbh. K   
  
Tilmelding nødvendigt på 
 33110312 ! 
  
Venlig hilsen 
  
Charlotte Andersen 
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Sekretær: 
Annelise Hattesen 
Sct. Nicolai Gade 19, 1.03 
6200 Aabenraa 
 

E-mail: 
apehattesen@hotmail.com 
Tlf.: 35 14 26 46 

Formand: 
Thorbjørn Neve 
Rappendam Have 8 
3550 Slangerup 
 

E-mail: 
tneve@tiscali.dk 
Tlf.: 47 17 74 98 

Jørgen Drensgaard 
Strandvejen 1, Vesterø 
9940  Læsø 
 

E-mail: 
drensgaard@c.dk 
Tlf.:  98 49 98 59 

Kasserer 
Palle Møller Nielsen 
Fuglebakken 180 
5210 Odense NV 
 

E-mail: 
pam@nielsen.mail.dk 
Tlf.: 66 16 12 03 

Næstformand: 
Svenn Erik Kristensen 
Fasanvej 12 
4683 Rønnede 
 

E-mail: 
sek@sveka.dk 
Tlf.: 56 71 10 58 

Hauser Plads 10 · 1127 København K 

Tlf.: 3393 1788 · Fax 3393 1245 

post@hjerteforeningen.dk 

www.hjerteforeningen.dk 

 

Bestyrelsen 2011 

Ulla Hansen 
Blomsterparken 13 
Stevnstrup 
8870 Langå 
 

E-mail: 
http:ullaranders@lic-
mail.dk 
Tlf.: 86 41 05 35 

Morten Drejer,  
Bredgade 18A,  
8600 Silkeborg 
 
E-mail: 
Morten.Drejer@adr.dk 
Tlf.: 8681 0185 
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