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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. 

Stof til bladet 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  

 

… Klubbens hjemmeside 

www.icdklubben.dk 

 

… Klubbens mailadresse 

kontakt@icdklubben.dk 

 

… Webmaster 

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

  

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


Side 3 

Fra formanden 
… citater fra beretningen 

 

På den nys afholdte generalforsamling kom formanden – Svenn Erik 
Kristensen – med en beretning om klubbens virke i 2016. 

Fra beretningen citeres følgende: 

 

… En 2016 – krønike 

Generelt er året i ICD klubben forløbet som alle de andre. Vi har i 
bestyrelsen sørget for at medlemmerne fik mulighed for at deltage i 
Vintermøde, Seminar og har modtaget 4 numre af Rytmeboxen. Samtidig 
udføres der et stort arbejde med at vedligeholde både vor hjemmeside og 
som noget nyt en Facebook-profil. Her yder vor web-master - Sanne -  en 
meget stor indsats.  

Er disse aktiviteter nok, vil man måske kunne spørge. Ja, det er jo på 
afgørende visen noget, som I som generalforsamling skal afgøre. 
Bestyrelsen hører igennem året meget gerne fra jer. 

Bestyrelsen. 

Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling. 
Vi mener i bestyrelsen, at det er et fornuftigt antal møder, idet det giver os 
mulighed for dels at arbejde for en stadig udvikling af dels de traditionelle 
aktiviteter og dels til stadighed at kunne tage nye initiativer til gavn for 
medlemmerne.  

 

Vi har i bestyrelsen erkendt, at vi hele tiden må arbejde med en 
planlægningshorisont på op til et år. For dels at kunne få gode 
oplægsholdere og dels lokaliteter til en fornuftig pris. Samtidig tilstræber vi 
at kunne informere jer alle i rigtig god tid, således at I kan tage vore 
arrangementer ind i jeres egen planlægning.  

Det er muligt både for redaktionsudvalget og den / de arbejdsgrupper, der 
nedsættes af bestyrelsen at holde de nødvendige møder for at løse, deres 
opgaver. 

 
 



Side 4 

Fra formanden, fortsat … 
 

Mellem møderne holdes kontakten i bestyrelsen ved mails og 
telefonsamtaler. 

… Økonomi 
 
ICD-klubben modtager hvert år et tilskud fra Hjerteforeningen til drift. Dette 
skal dække de udgifter, der er forbunden med at holde klubben i gang 
herunder kontakt til medlemmerne.  

Der er de sidste par år vist en vis velvilje fra Hjerteforeningens side 

således, at vort budget er blevet tilpasset den økonomiske udvikling, der 

er sket i samfundet. Vi skal dog stadig vise en vis tilbageholdenhed, så 

meget mere som der er tale om betroede midler. 

Vi er derfor i bestyrelsen nødt til en løbende prioritering. Det nuværende 

aktivitetsniveau er, hvad der er økonomi til. Evt. nye tiltag vil i al 

væsentlighed komme til at hvile i sig selv – altså dækket af deltagerne. 

 

… Kommunikation 

Langt de fleste af ICD klubbens medlemmer har reageret positivt på vort 
ønske om at kunne kommunikere ad elektronisk vej. 

Vi har nu de fleste medlemmers e-mail adresse og kan på den måde 
hurtigt komme i kontakt med jer. 
Vi er som bestyrelse stadig i træningsfasen på dette område, men vi 
prøver at dygtiggøre os. 
 
… Rytmeboxen 
 
Rytmeboxen, der jo er udkommet lige fra klubbens start, udkommer nu 
fast 4 gange om året – marts, juni, september og december.” 

 

 
 

Svenn Erik Kristensen 
Formand 
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Referat fra 
Generalforsamling 2017 
… På Severin Kursuscenter i Middelfart, lørdag d. 11 marts 

 

Dagsordenen var følgende: 

1. Valg af dirigent. 

 Bestyrelsen foreslog Sanne Krogh som dirigent, hvilket blev vedtaget 

2. Bestyrelsens beretning. 

 Formanden Svenn Erik Kristensen aflagde beretningen.

3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering. 

Kasserer Flemming Krogh gennemgik regnskabet. Regnskabet blev 

godkendt.

4. Orientering om nye vedtægter. 

 Svenn Erik Kristensen gennemgik de nye vedtægter.

5. Indkomne forslag. 

 Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen. 

På valg er Ulla Hansen -blev genvalgt

På valg er Flemming Krogh – blev genvalgt

På valg er Morten Drejer – blev genvalgt

På valg er Jan Gottschalk – blev genvalgt

På valg er Judy Johansen – blev genvalgt

På valg er Bente Damgaard Thomsen – blev genvalgt 

På valg er Sanne Krog – blev genvalgt
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Referat fortsat … 



7. Eventuelt. 

Der efterlyses ICD-foldere på sygehuse og i lægehuse. Enkelte 

medlemmer fik foldere med til uddeling. 

Et medlem roste bestyrelsen for det store arbejde de udfører. 

Seminar 2017 afholdes på Hotel Opus i Horsens. 

Formanden hilser de nye medlemmer velkommen 

Formanden takker for god ro og orden. 

 

 

 

Annelise Hattesen 

Sekretær 

Bestyrelsen 2017 Foto: Bendt Ørskov Larsen 
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Generalforsamling 2017 
… Billeder under generalforsamlingen 

 
 

 

 

Fotos: Bendt Ørskov Larsen 
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Vintermøde 2017 
 

Traditionen tro blev vintermødet afholdt efter vores generalforsamling. 

Efter generalforsamlingen var der en dejlig frokostbuffet med kolde og 

lune retter og lækre kager og oste. Her kunne nye og gamle medlemmer 

udveksle erfaringer inden vi skulle ind til foredrag. Vi havde ”kun” 1 time til 

at spise og tale sammen, samtidig skulle vi jo forsyne os med mad. 

 

 

 

Fotos: Bendt Ørskov Larsen 
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Vintermøde, fortsat … 
… Foredrag  

 

Programmet for foredragsholdere var følgende: 

Foredrag af overlæge og lægeansvarlig konsulent, Steffen Ulrich Friis, 

Europæiske rejseforsikring med emnet:  

ICD og forskning – at rejse med hjertesygdomme. 

Foredrag af farmaceuterne, Katrine Garbrecht & Cecilia Hansen fra 
Middelfart Apotek, med emnet: 

Husk din medicin 

 

 

 

Steffen fortæller her om hvor vigtigt det er med rejseforsikring i lande i EU 

og udenfor EU. 

 

Overlæge og lægeansvarlig konsulent, Steffen Ulrich Friis 

Foto: Bendt Ørskov Larsen 
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Vintermøde, fortsat … 
… oplysning om rejseforsikring 
 

Vi fik en grundig oplysning om hvad det blå EU-sygesikringskort dækker. 

Her er nogle eksempler: Det blå EU sygesikringskort dækker i EU-lande 

og Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz. Og dækker udgifterne til 

nødvendig læge- og sygehusbehandling, men husk på at du er ligestillet 

med borgerne i de lande du eventuelt får brug for lægehjælp. Behandling 

på private hospitaler og klinikker er ikke dækket. Det blå EU-

sygesikringskort dækker ikke hjemtransport. 

 

 

 

Husk også på at i nogle lande er der egenbetaling, og det kan være svært 

at få tilbagebetalt beløbet når man kommer hjem. Dette kan man udgå ved 

at tegne en rejseforsikring med dækning for akut sygdom, og 

hjemtransporten er dækket. 

Overlæge og lægeansvarlig konsulent, Steffen Ulrich Friis 

Foto: Bendt Ørskov Larsen 
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Vintermøde, fortsat … 
 

I nogle EU-lande der ikke har en fornuftig sygehusbehandling og 
sundhedsvæsen som vi kender til, kan man med fordel bare undlade at 
fremvise sit blå EU-sygesikringskort, og henvise til rejseforsikringen. 
Denne giver en bedre og mere professionel behandling. 

Med en rejseforsikring får du adgang til 24 timers gratis lægevagt, 
sygeledsagelse, bagageforsikring, og hjemtransport. Her har du et 
konstant sikkerhedsnet under dig.  

Det er også en god ide at tage kopi eller foto af pas, rejsedokumenter, 
forhåndsgodkendelse, rejseforsikringsoplysninger, Samt telefonnummer 
på SOS International, Falck TravelCare. 

 

  

 

 

Flemming Krogh og Svenn Erik Kristensen siger tak for et godt indlæg til 
Steffen Ulrich Friis 
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Vintermøde, fortsat … 
… Kaffepause 

 
 

 

 

 

 

Vi fik kaffe og kage, inden vi skulle til foredrag med Farmaceuterne. 

Fotos: Bendt Ørskov Larsen 
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Vintermøde, fortsat … 
… Foredrag  

 

Foredrag af Farmaceuterne: Katrine Garbrecht & Cecilie Hansen fra 
Middelfart Apotek. 

 

 

 

 

 

Katrine og Cecilia fortalt om de ting man skal huske på, når man rejser 
med medicin.  

Det anbefales at have den originale emballage med, så myndighederne i 
de lande man besøger, ved hvad det er for medicin. 

Medicin uden euforiserende virkning, kan frit medbringes til eget forbrug. 
Det kan være hovedpinepiller, hjertemedicin, antibiotika. 

Rejser du med medicin der indeholder euforiserende virkning, skal du 
have en Schengen-attest. Pillepas. 

 

Farmaceut Katrine Garbrecht 

Foto: Bendt Ørskov Larsen 
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Vintermøde, fortsat … 
 

Du kan få lavet et pillepas på apoteket, du skal medbringe recept og dit 

pas. Pasnummeret skal stå i pillepasset. Rejser du med flere typer 

euforiserende lægemidler, skal du have et pillepas til hver type. 

Pillepasset er gyldigt i 30 dage. 

 

 

 

 

Rejser du uden for Schengen-området, gælder der særlige regler. Her 

skal du oplyse dit navn, fødselsdato og pasnummer. 

Hvad du behandles for, og hvad medicin og styrke du tager, og antal pr. 

dag.  

Her skal attesten skrives på engelsk. Rejser du til andre lande hvor 

engelsk ikke tales, bør du kontakte det lands ambassade her i Danmark 

om attesten skal oversættes, og hvilke regler de har. 

 

 

Farmaceut Cecilia Hansen 

Foto: Bendt Ørskov Larsen 
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Vintermøde, fortsat … 
 

Nogle apoteker udsteder medicinattester, og fastsætter selv gebyret for en 

attest. 

Skal du flyve, så er det altid en god ide at have din medicin i 

håndbagagen, hvis din bagage skulle blive væk eller forsinket. 

Husk på at kulde og trykforhold kan være skadelig for nogle typer medicin. 

 

 

 

Flemming Krogh siger tak for et godt indlæg af farmaceuterne, Katrine og 
Cecilia fra Middelfart Apotek. 

 

Dagens program for i dag er slut.  

 

Svenn Erik Kristensen siger tak for deltagelse af generalforsamlingen og 
vintermødet, og på gensyn på seminaret i Horsens. 

 

Farmaceuterne: Katrine Garbrecht og Cecilia Hansen 

Foto: Bendt Ørskov Larsen 
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Blog 
…  Af Mikkel Thorslund Rosendahl 

 

 

Kære alle 

Jeg er en ung mand på 26 år, som til dagligt lever med min ICD. Jeg har 
netop startet min egen blog, hvor jeg vil skrive om mit liv med ICD. Jeg vil 
på min blog skrive om både dagligdags oplevelser, udfordringer og tanker 
i forbindelse med at leve med en ICD. Men min blog skal også handle om 
tanker omkring det at have en arvelig hjertesygdom, uden at have en 

diagnose (hvilket er tilfældet for mig).  

Jeg faldt om første gang i 2013 under en håndboldkamp, herefter fik jeg 
indopereret min ICD. Jeg er tilknyttet afdelingen for arvelige 
hjertesygdomme på rigshospitalet, da min biologiske far døde af 
hjertestop da jeg var tre måneder gammel.  

I marts måned 2016 faldt jeg endnu engang om, denne gang under en 
hygge-volleyball kamp, her nåede jeg ikke at besvime, hvorfor jeg 
mærkede hvordan jeg fik stød fra min ICD.  

 

Min blog kan findes på:  

 

www.livetmedicd.dk 

 

Såfremt I har spørgsmål, forslag, kommentarer eller andet, kan jeg 
kontaktes på: Mail: mikkelthorslund@hotmail.comeller 
mikkel@livetmedicd.dk 

Facebook: Mikkel Thorslund Rosendahl 

Hjerteforeningen lavede en film om dengang jeg fik 
hjertestop: www.youtube.com/watch?v=-bP_UMVAjTY 

 

 

Mikkel Thorslund Rosendahl 

http://www.livetmedicd.dk/
mailto:mikkelthorslund@hotmail.com
file:///C:/Users/Jan%20Gottschalk/Downloads/mikkel@livetmedicd.dk
http://www.youtube.com/watch?v=-bP_UMVAjTY
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Facebook  

… 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
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Hjerteforeningens 

islagkage 
8 personer 

Ingredienser 
200 g frosne bær fx 
jordbær eller hindbær 
1 l Dream yoghurt ice 
cream vanilla 
100 g makroner 
100 g mørk 
chokolade 
1½ dl sødmælk 
sukker 
Tilbehør 
eventuelt frisk frugt 
mynte eller 
citronmelisse 
Tilberedning 
Purer bærrene i en foodprocessor til en ensartet konsistens. Tilsæt 200 g 
is og kør, til is og bær er blandet. Beklæd en springform med bagepapir. 
Fordel bærisen i et jævnt lag, og stil formen i fryseren. Knus makronerne, 
enten i hånden eller i en plasticpose, eventuelt med en kagerulle. Bland 
makronerne i resten af isen, til massen er ensartet, tag formen med is ud 
af fryseren og fordel makronisen ovenpå bærisen. Sæt formen tilbage i 
fryseren i mindst 2 timer. 
Smelt chokoladen i et vandbad. Varm mælken op og rør gradvist mælken i 
chokoladen. Smag eventuelt sovsen til med sukker. Chokoladesovsen kan 
serveres både lun og afkølet. Kom eventuelt lidt mere mælk i, hvis den 

skal serveres kold, så flyder sovsen nemmere. 
Servér isen med chokoladesovs og pynt eventuelt med mynte eller 
citronmelisse og frisk frugt. 
TIP 
Sørg for at isen ikke når at smelte under tilberedningen. Friske bær kan 
bruges, det skal bare gå lidt hurtigere. Mos dem med en gaffel og bland 
dem i isen, som i makronisen. 

 
Kilde og foto: https://hjerteforeningen.dk/opskrifter/hjerteforeningens-islagkage/ 

https://hjerteforeningen.dk/opskrifter/hjerteforeningens-islagkage/
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Nyt medlem  
… Beretning om baggrunden for mit medlemskab 

 

Jeg er 76 år, og en af landets ca. 200 legitimerede schweisshundeførere, 
der eftersøger trafikskadet og jagtskadet klovbærende vildt. Læs evt. om 
vores arbejde på www.schweiss.dk og www.schweisshunden.dk. 

 

 

 
 

Billedet hører ikke til beretningen, men viser hundens sporing af en ulv i 

området syd for Randers, hvor både jeg og ulven eftersøgte de samme 

påkørte rådyr. 

 

 

http://www.schweiss.dk/
http://www.schweisshunden.dk/
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Nyt medlem, fortsat … 
 

Den 18. december 2016 havde jeg en lang og fysisk anstrengende 
eftersøgning efter et anskudt rådyr, som endte noget dramatisk med, at 
jeg pludselig følte en slaphedsfornemmelse, og intet andet, og da jeg slog 
øjnene op, kikkede jeg op på den unge jæger, som havde fulgt mig på 
sporingen. Han var i gang med at sikre frie luftveje og lægge an til 
hjertemassage; men heldigvis vågnede jeg af mig selv. 

Jeg kom hurtigt til hægterne, og da vi var kommet tilbage til jagtstuen, fik 
jeg nogle æbleskiver og et par colaer, og var så klar til at assistere en 
tilkaldt kollega med at fortsætte sporingen. Alt tydede på, at jeg blot var 
gået sukkerkold efter hverken at have fået vådt eller tørt siden min 
morgenmad. Vi fortsatte sporingen til det blev mørkt, og også næste dag, 
uden fysiske problemer. 

Jeg kontaktede min læge, og efter at være blevet tjekket, blev vi enige om, 
at jeg måtte være gået sukkerkold. Men jeg var alligevel lidt i tvivl, og ville 
gerne have svar på, om det var mig eller mit hjerte, der havde været 
årsagen. 

Jeg havde en pacemaker efter en hjerteoperation i 2014, som logger tid 
og hjertets tilstand, og min hund havde GPS-halsbånd, som logger tid og 
sted, så jeg fik den tanke, at man måtte kunne sammenholde dataene i 
pacemakeren med tidspunktet for mit ”dødsfald” i hundens halsbånd, der 
hvor hunden stoppede op. Jeg kontaktede derfor pacemaker-folkene på 
Viborg Sygehus, som var med på forsøget. Men da jeg højst sandsynlig 
kun var gået sukkerkold, var det jo ikke noget som hastede, så vi blev 
enige om at vente til den 2. januar. 

Jeg havde udskrevet hundens GPS-data, og havde det eksakte minut og 
sekund for min ”død”, og udlæsningen af pacemakeren viste da også 
noget unormalt ved mit forkammerflimmer (men det ”dør” man jo ikke af), 
så jeg blev sendt til blodprøvetagning med henblik på en skanning af 
kranspulsårerne. I mellemtiden fik pacemaker-lægen kikket mere på 
logningerne, og konstaterede, at pumpekammeret var gået amok, 
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Nyt medlem, fortsat… 
  

og hjertet ikke havde fungeret i 28 sekunder, og at jeg derfor faktisk havde 
været i livsfare. Og så blev jeg indlagt øjeblikkelig. 

Da jeg dagen efter sad og ventede på, at det skulle blive min tur til at blive 
skannet, følte jeg den samme slaphedsfornemmelse som ude på marken, 
og da jeg slog øjnene op, var det meste at personalet på hjerteafdelingen i 
gang med genoplivning ved hjertemassage og stød; og heldigvis fik de da 
liv i kadaveret. Når det nu skulle være, kunne jeg ikke havde valgt et 
bedre sted at ”dø” end på en hjerteafdeling. 

Jeg blev så kørt babu-babu til Skejby, hvor man først brugte godt en uge 
til få bugt med en alvorlig ”kold” lungebetændelse, og derefter skiftede min 
gamle overvågnings-pacemaker ud med en ICD. 

Efter at ICD’en er blevet finjusteret, er jeg nu blevet frigivet, og venter kun 
på at tiden skal gå til april, hvor jeg igen må køre bil. Det har ikke været 
muligt at få en dispensation; men heller ingen forklaring på hvorfor det 
netop skal være tre måneder. 

Jeg føler mig fuldstændig Fit For Fight både psykisk og fysisk, og ser med 
fortrøstning frem til den kommende jagtsæson, som starter med 
bukkejagten den 16. maj. 

Men jeg mangler stadig svar på HVORFOR, og har fået at vide, at det kan 
jeg ikke få. 

Det ord, som jeg synes passer bedst til mit forløb, er 
TAKNEMMELIGHED, men selvfølgelig parret med lidt held i begge 
situationer. 

 

  

     
 

 
 

Finn Møller 
Medlem af ICD klubben 
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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 
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Aktiviteter 
 

  

Hjerteforeningens 

landsindsamling 

Søndag, den 30. april 2017  

Mere info: www.1udaf4.dk 

   

Landsseminar og 

Repræsentantskabsmøde 

Lørdag, den 6. maj 2017. kl. 

11:00 – Søndag, den 7. maj 

2017 kl. 17:00 

Hotel Nyborg Strand 

30 
 

06 

APR  MAJ 

   

  

Rytmeboxen 

Torsdag, den 15. juni 2017 kl. 

23:59 udkommer Rytmeboxen nr. 

115 på ICD-klubbens 

hjemmeside   

   

Seminar 2017 

Fra lørdag, den 12. august til 

søndag den 13. august 2017 

på Hotel Opus i Horsens 

15 
 

12 

JUN  AUG 

   

 

 

Se ICD-klubbens hjemmeside for yderligere information: 

www.icdklubben.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.1udaf4.dk/
http://www.icdklubben.dk/
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Formand: 
Svenn Erik Kristensen 
Fasanvej 12 
4683 Rønnede 
E-mail: 
svennerik@icdklubben.dk 
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 
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 
Minervavej 23 
6960 Hvide Sande 
E-mail: 
bente@icdklubben.dk 
Mobil: 4017 5764 

 

 

 
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 
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