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Fra Formanden 

Det er en glad formand, der sætter sig til PC-en for at skrive en kort 
leder til dette nummer af Rytmeboxen. 
 
Glæden ligger i den store opbakning, der har været til ICD-klubben 
arrangementer i 2015. Over hundrede medlemmer har deltaget i så-
vel vintermøde / generalforsamling som seminar.  
 
Begge steder oplevede jeg en utrolig aktiv medleven og medvirken i 
mødet. Alle benyttede mulighederne for at tale dels med gamle ven-
ner og dels med de mange nye medlemmer, der deltog for første 
gang. Det er sådanne oplevelser, der gør – kan jeg vist godt sige på 
hele bestyrelsens vegne – får os til bagefter at sige: ”Vi tager en tørn 
til!” 
 
Vi havde som en nyskabelse på seminaret i august lagt en periode 
ind, som vi kalde ”egen tid”. Det var vort indtryk, at I alle fandt en for 
jer god måde at bruge de par timer på. Nogle fik tid til at tale med an-
dre deltagere, nogle gik tur og nogle tog ”en morfar” for at være klar 
til aftenens festivitas. 
 
For bestyrelsen venter der frem til generalforsamlingen nogle store 
arbejdsopgaver. Der har blandt medlemmerne været stor interesse 
for den måde, vi kommunikere på. Vi skal derfor bruge tid til at fin-
pudse dette område. Vi skal også forholde os til den udvikling, der er 
i gang i Hjerteforeningen herunder den forestående landsindsamling. 
Endelig ser det ud til, at vi endnu en gang skal til at arbejde med vore 
vedtægter med udgangspunkt i Hjerteforeningens nye vedtægter, der 
blev behandlet på Repræsentantskabsmødet i maj 2015. 
 
For at styrke vor klub opfordres alle medlemmer til at komme med 
ideer og forslag til fremtiden. Send en mail til et medlem af bestyrel-
sen. 
 
Svenn Erik Kristensen 
formand 
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TAK 
- fra bestyrelsen 
Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke alle 105 deltager 
ved årets sommerseminar, for en fortræffelig dejlig og hyggelig week-
end. 
 
Hvor er det livsbekræftende at se jeres glæde og entusiasme. Det giver 
os styrket energi til at fortsætte vores arbejde for ICD-klubben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                   Foto: Flemming Krogh 
 

Hotel Scandic i Silkeborg lagde rammerne til seminaret og vi nød alle 
den storslået natur omkring Silkeborg Søerne. 
 
Vi mødtes til en lækker frokostbuffet der blev efterfulgt af et foredrag af 
helikopterlæge Poul Lenler-Petersen fra en af de 3 Akutlægehelikoptere 
vi har i Danmark. 
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                                                                                            Foto: Flemming Krogh 
 

Ved eftermiddags tid nød vi en frisk kop kaffe med lidt frugt og kage til for 
derefter at gå en tur ved hotellet  
 
Lørdag aften var der dækket op til middag med efterfølgende underhold-
ning af Stig Nørregård der gav en musikalsk rundrejse med Osvald Hel-
muth. 
 
Søndag stod vi op til et veldækket morgenbord og blev afhentet i busser 
og kørt ind til Silkeborg, hvor vi sejlede på Silkeborg Søerne et par timer 
med ”Mågen”. 
 
Alt i alt har dette års seminar givet rig mulighed for at knytte bånd på 
tværs af landet og det er også vores indtryk at der blev udvekslet erfarin-
ger på kryds og tværs. 
 
Vi afsluttede denne pragtfulde weekend med en frokost sammen inden vi 
hver især drog hjem igen, rig på oplevelser, bekendtskaber og minder.  
 

 
Sanne Krogh 

Webmaster 
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AKUTLÆGEN 
- fra helikoptertjenesten 
 
Sommerens seminar ved Silkeborgsøerne bød bl.a. på et spænde fore-
drag af helikopterlæge Poul Lenler-Petersen. 
 

 
                                                                                                               Foto: Flemming Krogh 

 

 
Foto: www.akutlaegehelikopter.dk 
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                                                                                                                Foto: Flemming Krogh 

 
 
Det er Norsk Luftambulanse A/S, som er leverandør af de tre lands- og 
døgndækkede akutlægehelikoptere. Helikopterne har baser i Ringsted, 
Billund og Skive 
 

 
Grafik: www.akutlaegehelikopter.dk 
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Den Landsdækkende Akutlægehelikopter har eksisteret siden 1. oktober 
2014 med tre akutlægehelikoptere som er på vagt over Danmark døgnet 
rundt De tre akutlægehelikoptere drives af de fem regioner i fællesskab. 
 

 
                                                                                                                Foto: Flemming Krogh 

 
Før denne permanente ordning trådte i kraft i 2014, var der forsøgsord-
ninger med akutlægehelikoptere i både Region Nordjylland, Region 
Midtjylland og Region Sjælland. Også Region Syddanmark disponerede 
hjælp fra en nordtysk akutlægehelikopter. 
 

 
                                                                                                              Foto: Flemming Krogh 
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Helikopterne 
De tre danske akutlægehelikoptere er af typen EC 135 P2e der bliver 
bygget af Airbus Helicopters og er produceret i juni 2014. 
Akutlægehelikopterne flyver 240 km/t. ved maksimum vægt. Det svarer 
til ca. 4 km per minut, fra det tidspunkt helikopterne er kommet op i fart. 
Akutlægehelikopterne kan løse opgaver alene eller i samarbejde med 
andre. 
Størrelsen er god, i forhold til de opgaver, helikopteren skal løse. De 
eksterne dimensioner muliggør sikker landing tæt på patienten hvorved 
der kan spares værdifuld tid. Jo mindre helikopteren vejer, jo mindre risi-
ko er der for gennemsynkning på blødt underlag. 
Kabinestørrelsen giver et godt ergonomisk arbejdsmiljø for lægen, som 
kan nå alt medicinsk udstyr og udføre alle behandlingsscenarier fra sin 
fastspændte position. 
 

 
 
Billedet er taget i Ringkøbing, hvor Falck personale blev introduceret i 
samarbejdet med Akutlægehelikopteren. (Foto: www.akutlaegehelikopter.dk) 
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Besætning 
Helikopternes besætning består af en navigatør og en pilot ud over læ-
gen. Navigatøren er bl.a. uddannet til at kunne varetage opgaven som 
co pilot og når helikopteren er på jorden, hjælper navigatøren lægen. 
 

 
                                                                                       Foto: www.akutlaegehelikopter.dk 

 
Gennemsnitpiloten som flyver akutlægehelikopterne for de danske regio-
ner, har mere end tre års erfaring fra akut lægehelikoptertjenester, ca. 
7700 timers flyvetid, ca. 4500 timers instrumentflyvning og ca. 50 timers 
natbrille-flyvetid. 

 
Foto: www.rn.dk (Region Nordjylland) 
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                                                                                            Foto: www.akutlaegehelikopter.dk 

 
Samtlige piloter arbejder fuldtid og kommerciel flyvning for andre selska-
ber tillades ikke. 
 

 
                                        Foto: www.akutlaegehelikopter.dk 
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                                                                                                              Foto: Flemming Krogh 

 
 
Lægerne 
Der er tilknyttet 35 læger til akutlægehelikopterne. De er alle erfarne 
speciallæger i anæstesiologi som indbefatter anæstesi (bedøvelse), in-
tensiv behandling og akut præhospital indsats. 
 

 
                                                                                                       Foto: Flemming Krogh 
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Lægerne har særlig interesse i det præhospitale arbejde og har taget 
supplerende efteruddannelse i behandling af svært tilskadekomne og 
svært syge patienter uden for hospitalet. 
 

 
Cheflæge hos regionernes akutlægehelikoptere Troels Martin Hansen briefer besætningerne. 

Foto: Regionernes akutlægehelikopter/Lasse Hyldager 

 
 
Helikopterlægerne medbringer udstyr og medicin således at de kan star-
tes avanceret behandling af livstruende sygdomme og store skader efter 
ulykker. 
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Grafik: www.akutlaegehelikopter.dk 

 
De har mulighed for at lægge patienter i kunstig koma og respirator samt 
give blodtransfusion under transport til hospitalet. 
 

 
                                                                                                      Foto: www.akutlaegehelikopter.dk 

 
 
Vil du læse mere om Regionernes Akutlægehelikopter kan du besøge 
deres hjemmeside: 
 
www.akutlaegehelikopter.dk 
 

 
Sanne Krogh 

Webmaster 
Kilde: www.akutlaegehelikopter.dk 
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Silkeborg Søerne 
- en sejltur med MÅGEN 
 
Aktieselskabet Hjejlen ejer 9 turbåde, hvoraf de 7 af bådene til dagligt er 
hjemmehørende i Silkeborg og 2 både er hjemmehørende i Ry. 
Flagskibet i flåden er dampskibet "Hjejlen", der blev bygget på Baumgar-
ten & Burmeister i 1861. "Hjejlen" er et helt enestående stykke maritimt 
historie.  
 

 
                                                                                                        Foto: Flemming Krogh 

 
 
I flåden er der flere både, der er mere end 100 år gamle, blandt andre 
"Ternen" fra 1896 og selskabets største båd, "Hejren", der er bygget i 
1909.  
"Mågen" er bygget på Hvide Sande Skibs- og Bådebyggeri i 1995-96, 

sejlede herfra, via Limfjorden, til Horsens, hvorfra den fragtedes på  
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blokvogn til Silkeborg, hvortil den ankom den 10. maj 1996. Købesum-
men var 4,2 millioner kr. 
 

 
                                                                                                                    Foto: Flemming Krogh 

 
Båden er 23 meter lang, 6 meter bred ig stikker en dybte på 1,3 meter. 
"Mågen" drives af en 6 cylinder Iveco dieselmotor på 190 hk. hvilket gi-
ver en fart på ca. 8 knob.  
"Mågen" har siddepladser til 123 passagerer på 2 dæk og båden er op-
varmet. ”Mågen” må som den eneste af flådens skibe sejle hele året. 
 

 
                                                                                                                    Foto: Flemming Krogh 
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Turen på Silkeborg Søerne udsprang fra Silkeborg havn (flodhavn). 
 

 
                                                                                                              Foto: Flemming Krogh 

 
Hjejleselskabets kontor har til huse i havnes gamle bygning fra 1911. 
Herfra er ca. 5 minutters gang til centrum eller til Museum Silkeborg 
hvor det velbevaret mose lig, Tollundmanden ligger til skue. 
 
 

 
                                                                                         Foto: Flemming Krogh 
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Foto: Flemming Krogh 

                                                                                                                  
Foto: Flemming Krogh 
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Foto: Flemming Krogh 

                                                                                                                  
Foto: Flemming Krogh 
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Foto: Flemming Krogh 

                                                                                                                  
Foto: Flemming Krogh 
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Sanne Krogh 
Webmaster 

Kilde: www.hjejlen.com 

                                                                                                                  
Foto: Flemming Krogh 

                                                                                                                  
Foto: Flemming Krogh 
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Arvid Nilssons fond 
- ekstraordinære store legater i år 
 
Søg om legat til ferie, psykologhjælp, rekreation eller andet. Hjerte-
foreningen støtter børn og voksne med hjerte- og kredsløbssyg-
domme 
 
I år har Arvid Nilssons Fond i samarbejde med Hjerteforeningen besluttet 
at uddele et ekstraordinært stort beløb til hjerte-kar-patienter. Det vil si-
ge, at vi i år uddeler legater a 10.000 kr. til hjerte-kar-patienter, der opfyl-
der betingelserne for udbetaling af patientstøtte. Betingelser og kriterier 
fremgår af ansøgningsskemaet. 
 
Der gives økonomisk støtte til medlemmer, som er diagnosticeret med 
en hjerte-kar-sygdom. Hjerte-kar-sygdomme omfatter alle hjertesygdom-
me og kredsløbssygdomme med symptomer i ben, hjerte, hjerne og/eller 
andre steder på kroppen. 
 
Den økonomiske støtte kan fx bruges til rekreation, ferie, anskaffelser 
med relation til sygdommen, psykologhjælp eller andre forhold, som kan 
være til opmuntring i en svær situation. 
 
For at komme i betragtning til patientstøtte skal du udfylde et ansøg-
ningsskema. Ansøgningen kan indsendes fra den 15. juli til den 15. no-
vember 2015. Ansøgninger modtaget uden for denne periode vil ikke 
komme i betragtning.  
Der udbetales legater i slutningen af september og i slutningen af de-
cember. 
 
Arvid Nilssons Fond og Hjerteforeningen kan desværre ikke love, at alle 
ansøgere modtager legater. Ansøgningerne bliver behandlet i den ræk-
kefølge, de kommer ind. I tilfælde af flere ansøgninger end vi kan imøde-
komme, prioriteres der efter først-til-mølle-princippet. 
Ansøgningsskemaet hentes på internetadressen: 
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http://www.hjerteforeningen.dk/files/Pdf-filer/Ansoegningsskema.pdf 
 
Obs. Se bort fra bemærkningen på skema om ansøgningsfrist den 
10. i hver måned. 
 
Ved spørgsmål kontakt Birgit Qvotrup i Hjerteforeningen 
på tlf. 33 67 00 48 eller e-mail bqvotrup@hjerteforeningen.dk  
og få tilsendt et ansøgningsskema. 
 

 
 

 
Foto: www.hjerteforeningen.dk 

 

mailto:bqvotrup@hjerteforeningen.dk
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Efterårssysler 
- når vejret er vådt og koldt 
 
For mig er det efterår når vinden suser uden for døren, regnen slår mod 
ruden, bladene gulner og hvirvler af sted på fortovet som små tornadoer. 
 
Så melder sig en trang til at putte sig i et lunt tæppe på sofaen, se Mata-
dor for 117. gang, nyde et krus varm hyldebærsaft med æbleskiver. 
 
Eller hjemmelavet chokolade med skumfiduser på og hjemmebagte kar-
demommeboller. 
 
 

 
                                                         ”Turning Torso” fra vest havnen i Malmø. Foto: Flemming Krogh 
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- Hjemmelavet varme chokolade 
 

 
Varm chokolade med skumfiduser 

 
Varm chokolade: 
2 spiseske kakao 
3 spiseske stødet melis 
1 liter sødmælk 
 
Pynt: 
1 deciliter piskefløde 
Ca. 16 mini marshmallows / skumfiduser 
1 spiseske kakao 
 
Bland kakao og sukker med lidt af mælken til chokoladen i en gryde, så 
den er en fri for klumper. Tilsæt resten af mælken under piskning og op-
varm chokoladen. 
 
Rul skumfiduserne i 1 spsk. kakao og pisk fløden til let skum. 
 
Hæld chokoladen op i 4 krus, kom lidt flødeskum på toppen og pynt med 
skumfiduser på toppen. 

Opskrift: Sanne Krogh 
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- Hjemmebagte kardemommeboller 
 
Kardemommeboller med rosiner, ca. 18 - 20 boller. 
 
Dej: 
50 gram gær 
75 gram smør 
1 teske salt 
1 spiseske kardemomme 
1 spiseske sukker 
3 deciliter mælk 
500 gram hvedemel 
1 deciliter rosiner 
 
Til pensling: 
1 helt æg, blomme og hvide piskes sammen. 
 
Bagetid: 
Omkring 12 til 15 minutter ved 220 grader i almindelig ovn. 
 
Gæren smuldres og røres ud i lidt af mælken i en stor skål. Smørret 
smeltes og resten af mælken lunes i det smeltede smør. 
Tilsæt salt, kardemomme, sukker og halvdelen af melet.  
Ælt dejen smidig med resten af melet. Dejen skal være ret løs og den 
skal klistre en lille smule. Drys lidt mel over dejen, dæk fadet til og lad 
den hæve til dobbelt størrelse, ca. 45 minutter. 
 
Ælt dejen igennem på et melet bord og tilsæt rosinerne under æltningen. 
Tril dejen ud i en lang pølse, der skæres ud i ca. 20 lige store stykker. 
Rul stykkerne til pæne, glatte boller med melet hænder.  
Sæt bollerne på en bageplade med bagepapir og lad dem efterhæve i ca. 
25 minutter. 
 
Bollerne pensles med det sammenpiskede æg og bages ved 220 grader i 
almindelig ovn, i omkring 12 til 15 minutter til de er gyldne på toppen og 
lyder hule når man banker i bunden af dem. 

Opskrift: Sanne Krogh 
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Allehelgensaften 
- eller i dagens Danmark, Halloween 
 
Allehelgensaften og allehelgensdag er stort set glemt i den danske kul-
tur, da den blev afskaffet ved helligdagsreformen af 1770. 
I dag fejres Halloween i Danmark efter den amerikanske model og altid 
den 31. oktober. 
 
Et udhulet græskar med udskårne huller, formet som et ansigt, er symbol 
på Halloween og der lægges vægt på gys og gru med hekse, spøgelser, 
spindelvæv, edderkopper, skrækfilm osv. 
 

 
Foto: Flemming Krogh 

 
Halloween kan sammenlignes med fastelavn, børn klæder sig ud og går 
rundt og banker på naboernes døre for at få slik. Mens fastelavnen nu 
udelukkende er blevet en børnefest, fejres Halloween også af voksne. 
 

 
              Foto: Flemming Krogh 
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Heksefingre 
- af grys og gru, kan man f.eks. servere afrevne 
”Heksefingre” 
 
Dette er en forholdsvis nem opskrift så børn og barnlige sjæle kan være 
med i køkkenet og bage afreven ”Heksefingre”, der er navnet på disse 
sprøde småkager der bages med smør. 
 

 
                                                                                                                 Foto: Flemming Krogh 

 
 
Til dejen skal du bruger følgende: 
100 gram rørsukker 
375 gram hvedemel 
200 gram smør 
1 æg 
 
Til dekoration af småkagerne skal du bruge: 
40 - 50 mandler 
Hindbær syltetøj 
Stødt kanel 
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Fremgangsmåde: 
Afmål alle ingredienserne. Bland rørsukker og hvedemel i en skål og 
smuldre smørret heri. Saml dejen med det sammenpiskede æg og lad 
den hvile lidt i køleskabet. 
I mens forberedes dekorationen. 
Smut og aftør mandlerne og si kernerne fra hindbærsyltetøjet 
 
Tag dejen ud af køleskabet og del den op i mindre stykker. Hvert stykke 
rulles ud til aflange stænger i fingertykkelse. Nu deles stængerne i ca. en 
fingers lange stykker. 
Læg stykkerne på en bageplade med bagepapir og form dem så de lig-
ner en kroget finger. 
En lille klat hindbærsyltetøj lægges yderst på hver finger og der trykkes 
en mandel fast i syltetøjet, så det ligner en negl. 
Med en lille urtekniv ridses leddene/knoerne på fingrene og disse drys-
ses med en anelse kanel for at blive mere synlige. 
 

 
                                                                     Foto: Flemming Krogh 

 
De afrevne Hekse fingre bages ved 175 grader varmluft i ca. 10 minutter. 
Køles af på bageris inden de pakkes ned i lufttætte kagedåser eller ny-
des. 
 

Opskrift: Sanne Krogh 
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Oplevelse af seminaret i Silkeborg 
  
Det var første gang vi var med til seminar i ICD klubben. 
  
Det var en rigtig stor oplevelse at være med til. Det var en veltilrette-
lagt weekend som kørte på alle måder. 
En meget fin modtagelse fra bestyrelsen, da vi ankom til Scandic Ho-
tel og der var god stemning lige fra starten, man skal huske på, at vi 
var hel nye og havde aldrig været med før. 
  
Lørdag eftermiddag var der et godt foredrag med en medarbejder fra 
Ambulancehelikoptertjenesten hvordan de tilrettelægger deres arbej-
de som var vældig spændende at hører om. Vi ved jo ikke ret meget 
om den del af helikoptertjenesten. 
  
Bestyrelsen havde gjort alt, vores indtryk var, at vi allesammen hygge-
de os både nye og gamle medlemmer og snakken gik fint, både ved 
frokosten og eftermiddagens kaffe med fine kager. 
  
En festmiddag med rigtig god stemning ved bordene lige fra starten, 
med veldækkede borde og dejlig mad og dessert og vine, der mangle-
de bestemt ikke noget og små sanghæfter var der lagt ved hver ku-
vert, jo det var en rigtig fest. 
  
Bestyrelsen havde sørget for underholdning, det var en musikalsk 
rundrejse med Osvald Helmuth sange.  
Udført af Stig Nørregård som er utrolig professionel. Det er en aften vi 
vil huske meget længe 
  
Men som skrevet havde vi en dejlig oplevelse og et veltilrettelagt Se-
minar i Silkeborg. Og en stor tak til bestyrelse for det kæmpe arbejde. 
 
Dette indlæg er indsendt af Anna-Lise og Niels Steffensen 
Sønderborg 
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Mød Hjerteforeningen på Facebook. 
Hjerteforeningen er nu også tilgængelig på Facebook.  
 
https://www.facebook.com/hjerteforeningen 
 
Du kan bl.a. her læse om nye tiltag i Hjerteforeningen.  
/sek 

A K T I V I T E T S K A L E N D E R 

Dato Arrangement Kontaktperson 

19 Marts 2016   Vintermøde/
Generalforsamling  

 

   

Nordjylland 
 
Er der mon et par af vore ICD venner i Nordjylland, der vil se efter og sør-
ge for at folderen fra ICD – Klubben altid er på de relevante afdelinger på 
Ålborg Sygehus? 
 
Lad os høre fra jer, så finder vi ud at sende brochurerne til jer. 

 
Skriv til ulla@icdklubben.dk 
Med venlig hilsen  Ulla Hansen 

https://www.facebook.com/hjerteforeningen
mailto:ulla@icdklubben.dk
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Formand: 
Svenn Erik Kristensen 
Fasanvej 12 
4683 Rønnede 
E-mail: 
svennerik@icdklubben.dk 
Tlf.: 5671 1058 
Mobil: 2298 6342 
  

  

 

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

  

 

  
Næstformand: 
Ulla Hansen 
Blomsterparken 13 
Stevnstrup 
8870 Langå 
E-mail: 
ulla@icdklubben.dk 
Tlf.: 8641 0535 

  

 

  
Bestyrelsesmedlem: 
Jan Gottschalk 
Marievej 53 
4300 Holbæk 
E-mail: 
jan@icdklubben.dk 
Tlf.: 5943 6778 
Mobil: 4078 6978 
  

  

 

  
Kasserer 
Flemming Krogh 
Amagerfælledvej 147, 1-5 
2300 København S 
E-mail: 
flemming@icdklubben.dk 
Mobil: 3160 2815 
  

  

 

  
Suppleant: 
Judy Johansen 
Violvej 273 
7800 Skive 
E-mail: 
judy@icdklubben.dk 
Mobil: 4088 6270 

  

 

  
Sekretær: 
Annelise Hattesen 
Sct. Nicolai Gade 19, 1.03 
6200 Aabenraa 
E-mail: 
annelise@icdklubben.dk 
Tlf.: 3514 2646 
Mobil: 4085 2646 

  

 

  
Suppleant: 
Bente Damgaard Thom-
sen 
Møllehaven 3 
4180 Sorø 
E-mail: 
bente@icdklubben.dk 
Tlf.: 5783 4817 
  

  

 

  
Bestyrelsesmedlem: 
Morten Drejer 
Fasanvej 6 C 
8500 Grenaa 
E-mail: 
morten@icdklubben.dk 
Tlf.: 8681 0185 
  

  

 

  
Webmaster og Supple-
ant: 
Sanne Krogh 
Amagerfælledvej 147, 1-5 
2300 København S 
E-mail: 
sanne@icdklubben.dk 
  

  

 

  
Hauser Plads 10 - 1127 København K 

Tlf: 3393 1788 - Fax 3393 1245 
www.hjerteforeningen.dk 
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