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”ICD-klubbens seminar Hotel Comwell i Sønderborg” 
Foto: Bendt Ørskov Larsen 



Side 2 

Redaktionelt 
 

Bladudvalget vil meget gerne modtage materiale fra medlemmerne til 

Rytmeboxen. Det kan være alt fra hjerteoplevelser, rejser eller gode idéer. 

Stof til blades skal være os i hænde senest den 15. i måned før udgivelse. 

 

… Bladudvalget 

 Jan Gottschalk, E-mail: jan@icdklubben.dk 

 Judy Johansen, E-mail: judy@icdklubben.dk 

 Bente Damgaard Thomsen, E-mail: bente@icdklubben.dk 

 

… Rytmeboxen udkommer 

15. marts, 15. juni, 15. september og 15. december. 

Rytmeboxen udsendes på mail til alle medlemmer af ICD-klubben og 

lægges umiddelbart efter på klubbens hjemmeside. 

 

… Medlemskab 

For at blive medlem af ICD-klubben skal du ringe til Hjerteforeningen på 

tlf.: 70 25 00 00  

 

… Webmaster 

 Sanne Krogh, E-mail: sanne@icdklubben.dk 

 

… Klubbens hjemmeside 

www.icdklubben.dk 

 

… Klubbens Facebook side 

www.facebook.com/icdklubben/ 

 

… Klubbens mailadresse 

kontakt@icdklubben.dk 

mailto:jan@icdklubben.dk
mailto:judy@icdklubben.dk
mailto:bente@icdklubben.dk
mailto:sanne@icdklubben.dk
http://www.icdklubben.dk/
mailto:kontakt@icdklubben.dk


Side 3 

Formandens side 
 

… Tak for sidst 

100 medlemmer var her midt i august måned samlet i Sønderborg til  

ICD-klubbens årlige seminar. 

Som en del af den gruppe, der gennem forholdsvis lang tid har arbejdet 

med planlægningen, er det altid spændende at se jeres reaktion.  

Er rammerne i orden, er indholdet som det skal være, hvad med 

stemningen – jo, der er nok at tænke over. 

Igen i år oplevede vi et professionelt hotel, der let og smertefrit løste den 

opgave, der var deres. Vi oplevede også en foredragsholder, der på en 

yderst professionel måde satte os ind i nogle af de psykologiske kræfter, 

der kan rejses i forbindelse med en sygdom. 

Der var også en lille afart af det traditionelle sønderjyske kaffe- og 

kagebord. En god afbrydelse, der gav os alle noget at tale om. Skulle det 

have været spelt og frugt i stedet? 

Sluttelig søndag et besøg på museet på Sønderborg Slot med to meget 

vidende og engagerede rundvisere. Jo, vi kunne med rette tage fra 

Sønderborg og årets seminar med gode oplevelser i rygsækken. 

 

Bestyrelsen er allerede i gang med planlægningen af næste års seminar, 

så til alle: 

På gensyn den 12. - 13. august 2017 i Horsens 

 

 

 

 

 

Svenn Erik Kristensen 
Formand 

  



Side 4 

Berlinturen 
 

… Vi arbejder på højtryk 

Under arbejdet med planlægning og arrangering af turen til Berlin i april 

2017, er vi stødt på nogle udfordringer som vi skal have løst, inden vi kan 

gå videre med projektet. Derfor udskydes den planlagte tilmelding og 

detaljer om programmet i dette nummer af Rytmeboksen og sendes ud 

særskilt i en nyhedsmail når vi er klar. 

 

Morten Drejer 
Bestyrelsesmedlem 

 

 

 

 

 

”Buddy Bear Berlin” 
Foto: Flemming Krogh 



Side 5 

Foredrag på seminaret… 
 

… Psykolog Anne Mose fortalte om at være patient og pårørende når 

man får alvorlig sygdom tæt på livet. 

Anne har delt sine plancher med os, fra seminaret, på vores hjemmeside. 

 

 

 

 

Du kommer nemmest dertil ved at trykke på nedenstående link: 

http://icdklubben.hjerteforeningen.dk/seminar-i-icd-klubben/det-er-

livsglaeden-det-gaelder/ 

Hjerteforeningen har på sin hjemmeside også taget emnet op. Du kan 

læse mere her: 

http://hjerteforeningen.dk/det-goer-vi/nyheder/2016/ondt-i-psyken-hos-

hjertepatienter-overses/ 

Svenn Erik Kristensen 
Formand 

  

Foredrag med Anne Hvarregaard Mose 
Foto: Bendt Ørskov Larsen 

http://icdklubben.hjerteforeningen.dk/seminar-i-icd-klubben/det-er-livsglaeden-det-gaelder/
http://icdklubben.hjerteforeningen.dk/seminar-i-icd-klubben/det-er-livsglaeden-det-gaelder/
http://hjerteforeningen.dk/det-goer-vi/nyheder/2016/ondt-i-psyken-hos-hjertepatienter-overses/
http://hjerteforeningen.dk/det-goer-vi/nyheder/2016/ondt-i-psyken-hos-hjertepatienter-overses/


Side 6 

Seminaret i Sønderborg 
 

…  På Hotel Comwell Sønderborg 

 

Annelise og Sanne tager i mod medlemmerne som ankommer til hotellet 
og får udleveret navneskilte og nøgler til værelserne. 

 

 

Camilla stod i boden hvor man kunne købe armbånd, bøger med 
opskrifter og meget mere. 

 
Foto: Bendt Ørskov Larsen 

Foto: Bendt Ørskov Larsen 



Side 7 

Seminaret, fortsat… 
 

 

Vi begyndte med en lækker frokost efter ankomst, inden vi skulle til 

foredrag.  

 

Der blev hyggesnakket under frokosten. 
 
 

Foto: Bendt Ørskov Larsen 

Foto: Bendt Ørskov Larsen 



Side 8 

Seminaret, fortsat… 
 

 

Foredrag af psykolog Anne Mose fra Hjerteforeningens Rådgivningscenter, 
Aarhus. 

 

 

Der blev stillet en masse spørgsmål fra salen, som Anne svarede på. 

 Foto: Bendt Ørskov Larsen 

Foto: Bendt Ørskov Larsen 



Side 9 

Seminaret, fortsat… 
 

 
 
Kokken præsenterede det Sønderjyske kagebord, og der var nok at vælge 
i mellem. 

 
Foto: Flemming Poulsen 



Side 10 

Seminaret, fortsat… 
 

 
Vi fik smagt de dejlige kager, jeg tror der var en vis tilbageholdenhed ved 
kagebordet, da vi om få timer skulle til vor traditionelle festmiddag med god 
mad og hyggemusik, og efterfølgende dans til god musik. 
 
 

 
 
 

Foto: Flemming Poulsen 

Foto: Bent Ørskov Larsen 



Side 11 

Seminaret, fortsat… 

 
Vi mødtes ved indgangen til festlokalet til en velkomstdrink … 
 
 

 
… og efterfølgende sang vi ”klubsangen” skrevet af Carl Hülsen. 
 
 

Foto: Flemming Poulsen 

Foto: Flemming Poulsen 



Side 12 

Seminaret, fortsat… 
 

Dejlig mad og god stemning ved bordene. 

 

 

 

 

Foto: Flemming Poulsen 

Foto: Flemming Poulsen 



Side 13 

Seminaret, fortsat… 
 

 

Søndag formiddag efter morgenmaden, besøgte vi Sønderborg Slot. 

 

 

Vi blev guidet igennem med professionelt personale. 

 

Jan Gottschalk 
Bestyrelsesmedlem 

Foto: Flemming Poulsen 

Foto: Flemming Poulsen 



Side 14 

ICD og kørselsforbud 
 

… En Ph.d. undersøgelse 

Jeg har som formand fået en henvendelse fra: 

Jenny Bjerre Ejstrup 

Læge, ph.d. studerende 

Hjertemedicinsk Forskning 

Gentofte Hospital 

Hun er i gang med en Ph.d. og skrevet følgende mail: 

”Jeg er uddannet læge, og arbejder på en ph.d. om kørselsbegrænsninger 

og trafiksikkerhed hos personer med en ICD. I den forbindelse, vil vi 

udføre en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse som omkring 

årsskiftet vil sendes til flere tusinde danskere med en ICD. 

For at spørgeskemaundersøgelsen bedst afspejler de danske ICD-

patienters erfaringer med kørselsbegrænsningerne, har vi behov for at tale 

med målgruppen! 

Vi søger derfor personer med en ICD i Hovedstadsområdet, som har tid 

og lyst til at deltage i et Fokusgruppeinterview. 

Fokusgruppeinterviewet vil foregå på Gentofte Hospital. Det eksakte 

tidspunkt er fleksibelt, og kan sagtens være om eftermiddagen efter 

arbejdstid. I alt skal vi bruge ca. 8 deltagere. 

For at deltage skal man: 

- kunne tale dansk 

- have haft kørekort ved ICD-implantation 

Derudover ser vi helst: 

- at man har fået ICD i 2010 eller senere 

- at man har fået stød fra sin ICD 

eller 

- at man har fået en ICD som følge af hjertestop/livsfarlig 

hjerterytmeforstyrrelse” 



Side 15 

ICD og kørselsforbud, 

fortsat… 
 

Opfylder du disse betingelser og har tid og lyst til at være et medlem af 

den omtalte fokus gruppe, opfordres du til at sende en mail til mig senest 

den 25. september 2016 på min mailadresse: 

svennerik@icdklubben.dk 

Svenn Erik Kristensen 
Formand 

 

 

 

 

Smukt, symbolsk og klassisk 

armbånd med to veninderinge.  

Ved låsen er vedhæftet en fin 

logo-charm, som giver armbåndet 

et eksklusivt og feminint look. 

 

Pris: 40,00 kr. 

Købes på Hjerteforeningens 

webshop eller i Matas butikkerne. 

 

  

Dansk kørekort 
Foto: Flemming Krogh 

Kilde: Hjerteforeningen 
Foto: Hjerteforeningen 

mailto:svennerik@icdklubben.dk
https://shop.hjerteforeningen.dk/produkt/?productid=84706
https://shop.hjerteforeningen.dk/produkt/?productid=84706
https://shop.hjerteforeningen.dk/produkt/?productid=84706


Side 16 

Facebook  
 

… Nu kan du møde ICD-klubben på Facebook 

Vores Facebook side hedder ”Hjerteforeningens ICD klub” og kan ses på 

hjemmesiden: www.facebook.com/icdklubben/ 

 

 

Det er ICD-klubben der ligger indlæg på siden eller deler andres indlæg. 

Har du ønske eller ideer til oplæg på Facebook siden, så send mig endelig 

en mail på: sanne@icdklubben.dk 

Sanne Krogh 
Webmaster 

  

https://www.facebook.com/icdklubben/
mailto:sanne@icdklubben.dk


Side 17 

Hjerteforeningens 

Patientstøtter 
 

… Tidligere ”Rådgivende Patient” 

Formålet med Patientstøtter er, at give støtte fra patient til patient omkring 

livet med en hjerte-kar-sygdom samt synliggøre Hjerteforeningens tilbud i 

Hjerteforeningens Rådgivninger og lokalafdelinger. 

 

… Hospitaler 

Hjerteforeningen har på nuværende tidspunkt, Patientstøtter på følgende 

4 hospitaler rundt om i landet: 

 Bispebjerg Hospital 
 Herlev hospital 
 Odense Universitetshospital 
 Viborg/Skive sygehus 

Hver uge tilbyder Patientstøtter en fortrolig samtale med indlagte patienter 

og deres pårørende på hospitalerne. 

 

… Kontakt 

Ønsker du/I en fortrolig samtale med en Patientstøtter efter hjemsendelse 

fra hospitalet, enten som patient eller som pårørende, så kontakt 

Hjerteforeningen, der vil sørge for kontakten mellem dig og en 

Patientstøtter. 

 

… Hjerteforeningen 

 Telefon: 70 25 00 00 

Flemming Krogh 
Kasserer, ICD-klubben 

Patientstøtter, Bispebjerg Hospital 
 



Side 18 

Hjerteforeningens 

rådgivning 
… Aktivitetsplaner 2016 

 

Aktivitetsplaner 2016 

Folderne med en oversigt over tilbud til Hjerteforeningens medlemmer er 

nu klar. Der foreligger en for hvert rådgivningscenter (København, 

Odense, Aarhus) 

Du kan hente aktivitetsplanen i rådgivningscentrene eller på: 

Aktivitetskalender Syddanmark efterår 2016 

Aktivitetskalender Midt-og Nordjylland efterår 2016 

Aktivitetskalender Sjælland og Hovedstaden efterår 2016 

  Kilde: Hjerteforeningen 

https://www.hjerteforeningen.dk/files/Pdf-filer/Odense_efteraar_2016_FINAL.pdf
https://www.hjerteforeningen.dk/files/Pdf-filer/Odense_efteraar_2016_FINAL.pdf
https://www.hjerteforeningen.dk/files/Pdf-filer/Aarhus_efteraar_2016_FINAL.pdf
https://www.hjerteforeningen.dk/files/Pdf-filer/Koebenhavn_efteraar_2016_FINAL.pdf


Side 19 

Aktiviteter 
 

  

Rytmeboxen 

Torsdag, den 15. december 2016 

kl. 23:59 udkommer Rytmeboxen 

nr. 113 på ICD-klubbens 

hjemmeside 

   

Generalforsamling og 

Vintermøde 

Lørdag, den 11. marts 2017. 

Mere info kommer 

15 
 

11 

DEC  MAR 

   

  

Rytmeboxen 

Onsdag, den 15. marts 2017 kl. 

23:59 udkommer Rytmeboxen nr. 

114 på ICD-klubbens 

hjemmeside   

   

Rytmeboxen 

Torsdag, den 15. juni 2017 

kl.23:59 udkommer 

Rytmeboxen nr.115 på ICD-

klubbens hjemmeside 

15 
 

15 

MAR  JUN 

   

 

Se ICD-klubbens hjemmeside for yderligere information: 

www.icdklubben.dk 

 

og på Facebook 

www.facebook.com/icdklubben/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.icdklubben.dk/
https://www.facebook.com/icdklubben/


Side 20 

 

 

 

 

 
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 Thomsen 
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 
Suppleant: 
Sanne Krogh 
Amagerfælledvej 147,1-5 
2300 København S 
E-mail:  
sanne@icdklubben.dk 
 
 

 

 

 
Vognmagergade 7, 3. sal 
1120 København K 
Tlf.: 70 25 00 00 
www.hjerteforeningen.dk 

 

      BESTYRELSEN 2016 
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