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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, 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 
• 15. december 

Rytmeboxen udsendes på mail til alle medlemmer af ICD klubben der er 
interesseret og lægges umiddelbart efter på klubbens hjemmeside. 
 

… Medlemskab af ICD klubben 
Det er gratis at være medlem af ICD klubben, men det kræver 
medlemskab af Hjerteforeningen. 
Indmeldelse kan ske i Hjerteforeningen på tlf.: 70 25 00 00 eller på mail til 
ICD klubben: kontakt@icdklubben.dk 
 

… ICD klubben 
ICD klubben er en klub under Hjerteforeningen for patienter og pårørende. 

www.icdklubben.dk 
www.facebook.com/icdklubben/ 

  

mailto:jan@icdklubben.dk
mailto:judy@icdklubben.dk
mailto:bente@icdklubben.dk
mailto:kontakt@icdklubben.dk
http://www.icdklubben.dk/
http://www.facebook.com/icdklubben/
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Fra formanden 
 

… Bliv frivillig i Hjerteforeningen 
 
Som medlem af Hjerteforeningen har du sikkert opdaget, at der den 
sidste tid er blevet talt og skrevet meget om frivillige. 
Hjerteforeningen lægger i sine lokale aktiviteter meget vægt på, at langt 
den største indsats skal udføres af frivillige organiseret i 
lokalforeningerne eller klubber. 
Denne udvikling er helt i tråd med, hvad der pågår i mange organisationer 
i øjeblikket. Der lægges i stigende udstrækning vægt på den indsats, som 
civilsamfundet kan og vil yde i opretholdelse af et velfungerende 
samfund. 
Som frivillig i Hjerteforeningen er du sammen med andre en del af et 
netværk af aktive mennesker. Du er sammen med andre foreningens 
øjne, ører og talerør i lokalsamfundet, og du er med til at støtte og oplyse, 
der hvor der er behov for støtte. 
ICD klubben, som du har valgt at være medlem af, bygger helt og alene på 
frivilliges indsats. Alle ved godt, at vore arrangementer ikke kommer af 
sig selv. De er dog kun den ene side af vort eksistensgrundlag. Din aktive 
og positive omtale af ICD klubben betyder meget ikke mindst i kontakten 
med andre medlemmer af klubben og Hjerteforeningen. 
Hjerteforeningen har følgende definition på frivillig indsats: 
• En ulønnet indsats 
• En indsats af fri vilje og dermed uden fysisk, retslig eller økonomisk 
tvang 
• En indsats, også til gavn for andre end en selv og ens nære 
• En indsats, der er formelt organiseret i en bestyrelse, aktivitetsgruppe, 
et rådgivningscenter eller tilknyttet et projekt/event 
• En indsats, der er aktiv. 
 
 
 



 

Side 4 

 
Jeg vil derfor opfordre dig til på dit niveau og på din måde at medvirke til, 
at såvel ICD klubben som Hjerteforeningen kan arbejde hen imod: 
”Sammen vinder vi et sundere og bedre liv for alle.” 
 
                                                                                             Svenn Erik Kristensen 

Formand 

 
 

 
Bliv medlem 
… Hver 4. dansker dør af en hjerte-kar-sygdom – 
hvis ikke vi gør noget 
 452.000 danskere lever 
med en hjerte-kar-sygdom 
og ca. 1 million danskere 
lider af forhøjet blodtryk. 
Der er hårdt brug for 
Hjerteforeningens arbejde. 
Vi forsker i hjerte-kar-
sygdomme, forebygger og 
rådgiver hjertepatienterne 
og deres pårørende. 

 Og det nytter. Takket være forskningens mange resultater lever flere og 
flere hjerte-kar-patienter i dag et godt liv. Men du kan også hjælpe! Jo flere 
medlemmer vi er, jo flere liv kan vi redde! Meld dig ind i Hjerteforeningen i 
dag!  

                                                                            Kilde: www.hjerteforeningen.dk 

http://www.hjerteforeningen.dk/
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Sommerens seminar  
 
Dette års sommerseminar afholdes fra lørdag den 12. august til søndag 
den 13. august 2017. 
Vi skal til Østjylland og byen er Horsens, Danmarks 8. største by ifølge 
Wikipedia. 
Hotel Opus vil sørge for de ydre rammer omkring vores seminar. Hotellet 
er fra 2007, tegnet af Kim Utzon Arkitekter, og designer Mikael Mammen 
har stået for indretningen. Resultatet er en kombination af rene, 
skandinaviske linjer og en varm, international elegance, der skaber lækre 
kontraster. Hotellet har pæne store værelser med elevator til alle etager. 
Med sin placering tæt på bymidten, Fængslet, og samtidig med let 
adgang til motorvejen ligger Hotel Opus Horsens optimalt. Hotellet har en 
stor parkeringsplads og hertil en overvåget p-kælder med elevator. 
Udenfor hotellet ligger nærmeste busstoppested og rundt om hjørnet det 
næste stoppested med forbindelse til Horsens Trafikterminal. 

 
Gengivet med tilladelse fra Hotel Opus Horsens 

Hotellets adresse er: 
Hotel Opus Horsens 
Egebjergvej 1, 8700 Horsens 
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Program - seminar i Horsens 
 
Det foreløbige program til sommerens seminar er sammensat således: 
 
LØRDAG 

• 10:00 - 11:00 Ankomst til Hotel Opus 
• 11:00 Velkommen og praktiske informationer 
• 11:30 Frokost 
• 12:30 På kanten af livet - Per Larsen  
• 13:15 Pause 
• 13:30 På kanten af livet - Per Larsen 
• 14:15 Pause med kaffe og sødt 
• 14:45 Det mekaniske hjerte - Steen Hvitfeldt Poulsen 
• 15:30 Pause 
• 15:45 Det mekaniske hjerte - Steen Hvitfeldt Poulsen 
• 16:30 Information 
• 18:30 Festmiddag med underholdning til kaffen - syng med 

Birgitte Lykke Steiner 
SØNDAG 

• 7:00 Morgenmad og tjek ud fra værelserne  
• 9:30 Mødes ved hovedindgangen 

- samkørsel til Horsens Statsfængsel 
• 10:00 Horsens Statsfængsel 
• 12:00 Mødes ved hovedindgangen - samkørsel til Hotel Opus 
• 12:30 Frokost på hotellet, tak for denne gang og på gensyn 

 
Gengivet med tilladelse fra © 2017 Pixabay 
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Tilmelding til sommerseminar 
 
Du kan tilmelde dig sommeren seminar på vores hjemmeside: 
www.icdklubben.dk 
 

… Tilmelding 
HUSK: At udfylde rubrikken ”Evt. bemærkninger” med: 
Alle tilmeldtes navn og adresse 

• Tilbyder kørelejlighed til andre deltagere på min rute 
• Ønsker samkørsel hvis muligt (husk at påskønne evt. 

kørelejlighed) 
• Særlige hensyn ifm. allergier og værelses fordeling. 
• Ønske om tilkøb af ekstra dage på hotellet. 

 
  

http://www.icdklubben.dk/


 

Side 8 

… Priser 
For deltagelse i seminaret 2017 betales en pris af 750 kr. pr. person i delt 
dobbeltværelse og 750 kr. pr. person i enkeltværelse, for medlemmer af 
Hjerteforeningen og ICD klubben. 
 
Prisen for ikke medlemmer af Hjerteforeningen er 2.000 kr. pr. person. 
 
Medlemmer der kun ønsker af deltage lørdag uden overnatning er prisen 
600 kr. pr. person. 
 
Det er muligt at tilkøbe overnatninger før og efter seminaret til en pris af 
895 kr. for dobbeltværelse og 795 kr. for enkeltværelse. 
Ønskes der tilkøb af ekstra overnatning, skal dette oplyses ved tilmelding 
og indbetales til ICD klubben, således at vi har mulighed for at reservere 
værelse til dig til specialprisen. 
 
Deltagerbetaling og evt. tilkøb af ekstra nætter, bedes indbetalt senest 
tirsdag den 25. juli 2017, med oplysninger om navn og by på deltagere 
som reference. 
 
ICD klubbens bankoplysninger: 
Arbejdernes Landsbank 
Reg. nr.: 5328 
Konto nr.: 024 96 08 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gengivet med tilladelse fra © 2017 Pixabay 
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… Det med småt 
Der vil blive serveret kaffe og vand under seminaret og 
vin til middagen lørdag aften. Alle andre drikkevarer er 
for egen regning. 
 

… Afbestilling 
Alt for ofte er vi udsat for, at medlemmerne melder sig til seminar eller 
andet arrangement og så umiddelbart før arrangementet løber af stablen 
melder afbud eller bliver helt væk. 
Vi har enkelte gange måtte betale for ”de udeblevne” og det har vi ikke 
råd til, derfor har klubben følgende afbestillingsregler: 

 Ved afbud inden 45 dage før,  
tilbageholdes 15 % af prisen pr. deltager. 

 Ved afbud inden 30 dage før,  
tilbageholdes 50 % af prisen pr. deltager. 

 Ved afbud inden 8 dage før,  
tilbageholdes 75 % pr. deltager. 

 Ved afbud eller udeblivelse senere end 8 dage før,  
tilbageholdes hele beløbet. 

Ovenstående gælder selvfølgelig ikke, såfremt der pludselig opstår 
sygdom. 

 
Gengivet med tilladelse fra Hotel Opus Horsens 
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… Ankomst 
Hotellet er beliggende på Egebjergvej 1, 8700 Horsens. 
Hvordan ankommer du til Hotel Opus i Horsens? 
 
Bil: Er du kørende i bil, kan du benytte hotellets gratis parkeringskælder 
med elevator direkte til lobbyen. I parkeringskælderen finder du også 
oplader til elbil. Der er også udendørs parkeringsplads udenfor hotellet. 
 
Tog: Lyntoget stopper i Horsens - det tager kun 2 timer fra Høje Tåstrup. 
 
Bus: Der går bus til Hotel Opus Horsens fra Horsens Banegård 2 gange i 
timen dagligt. 
 
Taxa: Taxa fra Horsens Banegård til Hotel Opus Horsens på få minutter. 
 
Cykel: På cykel fra Horsens Banegård til Hotel Opus Horsens er der 2 km. 
 

 
Gengivet med tilladelse fra © 2017 Pixabay 

… Kontakt 
Har du yderligere spørgsmål eller ønsker til seminaret, så kontakt straks 
Flemming Krogh på mail: flemming@icdklubben.dk  

Sanne Krogh 
Webmaster 

mailto:flemming@icdklubben.dk


 

Side 11 

Kørsel til seminaret i Horsens 
 
Har du en plads eller to tilovers i bilen på vej til og fra seminaret i 
Horsens opfordrer bestyrelsen dig til at tilmelde dig til samkørsel. 
 
Judy Johansen fra bestyrelsen modtager tilmeldinger til samkørsel, både 
for passagerer og for chauffører. 
 
Kontakt Judy på mail: judy@icdklubben.dk eller seminar@icdklubben.dk 
 

 
Gengivet med tilladelse fra © 2017 Pixabay 

 
Der er gratis overvåget parkeringskælder under hotellet, med elevator til 
alle etager, så bagagen kan med fordel blive i bilen til værelset er klart. 
  

mailto:judy@icdklubben.dk
mailto:seminar@icdklubben.dk
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Per Larsen  
 
På seminaret vil vi få glæde af tidligere chefpolitiinspektør Per Larsen der 
efter frokost vil fortælle om sine oplevelser igennem livet. 
 

… På kanten af livet 
 
Per Larsen - tidligere chefpolitiinspektør, og nu rådgiver i 
kriminalitetsforebyggelse og bandekonflikt. Per Larsen er Københavner 
med stort K, der er glad for at kunne fortsætte med at arbejde for den by 
han holder af, selv om han nu er holdt ved politiet. 
 
Per Larsen har bl.a. stået i spidsen for 
efterforskningen 1988-91 af Blekingegade-
sagen og af kriminaliteten i forbindelse med 
rockerkrigen 1996-97. Per Larsen har ofte 
optrådt som talsmand for politiet i medierne. 
Snart 40 år blev det til i politiet, og vi kender 
bl.a. Per Larsen fra alle kampe mod f.eks. 
autonome og bandemedlemmer. Per Larsen 
vil også løfte sløret for nogle af politiets store 
opgaver, herunder gennembruddet i 
Blekingegade-bande sagen. Per Larsen blev 
således sammen med Ove Dahl for Københavns Politi hvad deres gode 
kollega Hans Jørgen Bonnichsen blev for PET og som Niels Brinch nu er 
for TV2, nemlig kompetente og populære offentlighedspersoner. 
 
Per Larsen er jovial og oprigtig når han medlevende og med en altid 
positiv tilgang fortæller om sit liv og levned. Det er bestemt ikke kedelig, 
men der imod interessant, spændende og frem for alt et vedkommende 
og humoristisk foredrag. 
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I 2008 måtte chefpolitiinspektøren ud i en anderledes og ikke mindre hård 
kamp – nemlig kampen mod kræft. Per Larsen fik konstateret kræft i den 
ene nyre, og senere fik han så konstateret kræft i binyren. Han er begge 
gange blevet opereret, inden sygdommen har nået at sprede sig. Per 
Larsen kan således også fortælle om, hvordan han har tacklet sin kamp 
mod kræften og sit optimistiske syn på livet.  
 
I 2010 blev Per Larsen valgt til hovedbestyrelsen i Kræftens Bekæmpelse 
og i 2011 blev han vicepræsident, efter fodboldspilleren Ebbe Sand. I 
2012 blev Per Larsen også formand for Børneråddet. 
 
 

 
 
 

Sanne Krogh 
Webmaster 

Kilde: www.lykkemusic.dk 
  

http://www.lykkemusic.dk/
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Steen Hvitfeldt Poulsen  
 
Ved eftermiddagstid vil Steen Hvitfeldt Poulsen sammen med Mogens 
Lund Pedersen fortælle om det mekaniske hjerte på sommerens seminar. 
 

… Det mekaniske hjerte 
 
Specialist i hjerteklapsygdomme, overlæge, lektor, dr.med. Steen 
Hvitfeldt Poulsen, vil besøge os på seminaret. 
 
Steen Hvitfeldt Poulsen, er leder af Hjertemedicinsk ambulatorium, 
Aarhus Universitetshospital i Skejby, der er Skandinaviens største med 
25.000 undersøgelser årligt. 
 
Han blev uddannet læge fra Aarhus Universitet i 1992, speciallæge i 
hjertemedicin i 2004 og overlæge på Hjertemedicinsk Afdeling i 2006 
med speciale inden for ultralydsskanning og behandling af patienter med 
hjerteklapsygdom. 
 
De seneste år har Steen Hvitfeldt Poulsen bidraget til, at Aarhus 
Universitetshospital kan tilbyde patienterne den nyeste og bedste 
diagnostik og behandling for hjerteklapsygdom, herunder indsættelse af 
kunstige hjerteklapper via blodbanen. Dette sker i et samarbejde med 
andre hjertemedicinere, hjertekirurger og anæstesilæger. 
 
Steen Hvitfeldt Poulsen bestred i en periode formandskabet i Dansk 
Kardiologisk Selskabs arbejdsgruppe vedrørende ultralydsskanning og er 
en populær underviser i ultralydsskanning. 

Sanne Krogh 
Webmaster 

Kilde: Randers Amtsavis 
 
  



 

Side 15 

Mekanisk hjerte 

 
Et mekanisk hjerte er en pumpe, som indopereres, for at afløse eller 
aflaste dit eget svigtende hjerte. Det bruges, når der er behov for 
hjertetransplantation, 
og når behandling med 
medicin ikke er 
tilstrækkelig. 
 
Et mekanisk 
hjerte bruges, 
når dit eget 
hjerte er så sygt, at der 
er behov for 
hjertetransplantation. 
Det vil sige, at du skal 
have meget svært 
hjertesvigt med deraf 
følgende svær nedsat blodforsyning til kroppen. Formålet med det 
mekaniske hjerte er at aflaste eller overtage dit eget hjertes 
pumpefunktion. 
 
Det mekaniske hjerte indsættes i maveregionen, og det forbindes til 
hjertet med specielle rør. Batteri og styre-enhed tilsluttes til pumpen i 
maven ved hjælp af et kabel, der føres ud igennem huden. 
 
Med et mekanisk hjerte har du mulighed for at føre et normalt roligt liv – 
nogle kan endda gå på arbejde med det mekaniske hjerte. 
 
 
 

Kilde: www.hjerteforeningen.dk 
(https://hjerteforeningen.dk/alt-om-dit-hjerte/behandling/mekanisk-hjerte/) 

”Mekanisk hjerte” 
www.hjerteforeningen.dk 

http://www.hjerteforeningen.dk/
https://hjerteforeningen.dk/alt-om-dit-hjerte/behandling/mekanisk-hjerte/
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Horsens Statsfængsel 

 
Efter lørdagens spændende historier af Per Larsen, går søndagsturen i år 
til Horsens Statsfængsel, i dag kaldet Fængslet. 
 

 
Foto: Flemming Krogh 

 

… Fængslets historie 
Horsens Statsfængsel, tidligere kaldet Horsens Straffeanstalt, blev taget 
i brug i 1853. Horsens Statsfængsel var tiltænkt fanger som afsoner 
længere fængselsstraffe. Fangerne tilbragte kun nætterne i deres celler, 
om dagen arbejdede fangerne i fængslets værksteder og om aftenen 
måtte de frit bevæge sig rundt på afdelingerne.  
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Foto: Flemming Krogh 

 
Fængslet lukkede i 2006 og de daværende fangerne blev flyttet til 
Statsfængslet Østjylland på Enner Mark. Efter fængslet blev lukket i 2006 
har Horsens Statsfængsel været et kriminalitets- og fængselsmuseum, 
og været brugt til koncerter under navnet Fængslet. 
 
Efter at Det Slesvigske Kyrasserregiment blev nedlagt i 1842, mistede 
Horsens dens daværende status som garnisonsby. Det gav mange 
afskedigelser, og som en kompensation for dette anmodede bystyret om 
at få et planlagt jysk tugthus til byen. Opførelsen af dette startede i 1847, 
Horsens Statsfængsel dengang Horsens Tugthus, blev taget i brug i 
1853. Dette førte til nye statslige arbejdspladser, indtil 1857 var det dog 
soldater fra Fredericia der skulle passe på fangerne, herefter kom 
fængslets egne vagthold. 
 

 
Foto: Flemming Krogh 
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… Sidste halshugning i Danmark 
I 1892 var Horsens ramme for den sidste halshugning i Danmark og 
dermed den sidste henrettelse for forbrydelser begået i fredstid. Det var 
Jens Nielsen, der efter en kort mistrøstig tilværelse måtte lade livet i 
gården i Statsfængslet.  
 

 
Foto: Flemming Krogh 

 
Som syvårig kom han i 1870 på fattiggård, og inden han fyldte ti år endte 
han på opdragelsesanstalt på grund af nogle små-tyverier. Sin første 
straf, 25 slag ris for tyveri, fik han som femtenårig, og da han i 1879 
påsatte to alvorlige brande, medførte dette en dom på to års 
forbedringshus. Herefter blev han hjulpet til Canada, men vendte senere 
tilbage til Danmark. Senere blev han idømt 16 års tugthus for tyveri og 
anstiftelse af brand på fem gårde. 
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Jens Nielsen nærede et voldsomt had til myndighederne, og hans eneste 
ønske var at dø ved dødsstraf. I fængslet i Horsens overfaldt han i tre 
tilfælde fængselsbetjente for at blive straffet. De to første gange blev han 
dødsdømt, men straffen blev ændret til livstidsstraf. Tredje gang 
lykkedes hans forehavende, og 8. november 1892 kunne Danmarks sidste 
aktive bøddel Theodor Seistrup, hæve den tunge skarpretterøkse over 
hans hals. 
 

… Lorentzens fangeflugt 
Carl August Lorentzen flygtede fra Horsens statsfængsel i 1949. Han sad 
i sikkerhedsforvaring fordi han havde begået pengeskabstyverier. Han 
blev anbragt i kælderen i fængslet. Ved siden af hans celle lå en trappe. 
Han havde udregnet at der måtte være et rum mellem cellens væg og 
væggen ind til trappen. Han brød cellevæggen og ind til hulrummet og 
videre ind under trappen. Derefter begyndte han at grave ned under 
kælderen, og videre ud mod porthuset der er bygget sammen med 
ringmuren. 

 
Foto: Flemming Krogh 
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I begyndelsen gravede Lorentzen med en ske, og han fik snart brug for 
flere materialer. Hver nat kravlede han ind gennem sit skab og ind i 
hulrummet, og lagde jorden i hulrummet. Efterhånden skulle han også 
bruge noget til at stive loftet af med så det ikke styrtede sammen. Han 
brugte først noget fra sin seng, men fandt så ud af at løsne et trin på 
trappen over hulrummet. Han kunne nu komme op på trappen, og videre 
op på loftet, efter at have dirket låsen op med ståltråd. På loftet kunne 
han finde brædder og træstumper han kunne bruge til at stive af med. 
Da han ikke kunne have mere jord i hulrummet, bar han det op på loftet i 
store herresokker. Han bandt sokkerne fast i sit bælte og gik op på loftet 
og strøede jorden ud på gulvet. Lorentzen arbejdede på tunnelen i 1 år. Til 
sidst kom han ud under porthuset og kravlede op gennem inspektørens 
kældervindue og stak af. Man opdagede at Carl August Lorentzen ikke 
var i sin celle, og at der var et hul i cellemuren og over hullet var der en 
seddel hvor der stod: 

”Hvor der er en Vilje, der er der ogsaa en Vej” 

Carl August Lorentzen 
 
I mellemtiden havde Lorentzen 
gemt sig på et høloft, men blev 
opdaget af landmanden fordi han 
stjal fra spisekammeret. Lorentzen 
blev anholdt igen. Han døde 9 år 
senere i fængslet. Den 1. juni 1958, 
62 år gammel. 
 

                        Foto: Flemming Krogh 

Sanne Krogh 
Webmaster 

Kilde: Wikipedia / FÆNGSET 
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Sommerferien 
 
Så er sommeren godt i gang ifølge 
kalenderen. 
Hvor går ferien hen i år og er der særlige 
forhold du skal være opmærksom på? 
 
 

Gengivet med tilladelse fra © 2017 Pixabay 
 

På årets vintermøde var temaet ferie og vi fik mange nyttige tips og råd til 
hvordan ferien kan blive en god oplevelse. 
Du kan få genopfriskning en del af informationerne på Hjerteforeningens 
hjemmeside:  https://hjerteforeningen.dk/alt-om-dit-hjerte/livet-med-
hjerte-kar-sygdom/ferie-og-rejser-med-hjerte-kar-sygdom/ 

 
Gengivet med tilladelse fra © 2017 Pixabay 

 
Vi ønsker jer alle en god sommer 
 
De varmeste sommerhilsner 
Bestyrelsen 
  

https://hjerteforeningen.dk/alt-om-dit-hjerte/livet-med-hjerte-kar-sygdom/ferie-og-rejser-med-hjerte-kar-sygdom/
https://hjerteforeningen.dk/alt-om-dit-hjerte/livet-med-hjerte-kar-sygdom/ferie-og-rejser-med-hjerte-kar-sygdom/
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Konkurrence 
 
Send materiale til redaktionen og deltag i lodtrækning om en kompakt 
førstehjælpstaske. 
Alle indsendt forslag vil blive belønnet med en lille gave. 
 
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 Jan Gottschalk, E-mail: jan@icdklubben.dk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:jan@icdklubben.dk
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Hjerteforeningens Patientstøtter 
 
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 har Patientstøtter i alle regioner i landet. 
       Hjerteforeningen 

 Telefon: 70 25 00 00 
 www.raadgivning.hjerteforeningen.dk/patientstoetter/ 

 
 
 
 

Flemming Krogh 
Kasserer 

Patientstøtter, Bispebjerg Hospital 

http://www.raadgivning.hjerteforeningen.dk/patientstoetter/
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Aktiviteter 
  

Seminar 2017 i Horsens 
Fra lørdag, den 12. august til 
søndag den 13. august 2017 på 
Hotel Opus i Horsens 

   
Rytmeboxen 
Fredag, den 15. september 
2017 udkommer 
Rytmeboxen nr. 116 på ICD-
klubbens hjemmeside 

12 
 

15 

AUG  SEP 
   
  

Rytmeboxen 
Fredag, den 15. december 2017 
udkommer Rytmeboxen nr. 117 
på ICD-klubbens hjemmeside   

   
Vintermøde 2018 
Lørdag, den 10. marts 2018. 
På SEVERIN i Middelfart 

15 
 

10 

DEC  MAR 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

… Efterlysning  
Jeg søger følgende tidligere udgaver af Rytmeboxen. 
Ligger du inde med et eller flere af følgende numre, vil 
jeg meget gerne låne det/dem til vores hjemmeside. 
Rytmeboxen nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6,   10, 17, 19,   31, 38 og 43. 

Sanne Krogh 
Webmaster 

sanne@icdklubben.dk 

mailto:sanne@icdklubben.dk
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Bestyrelsen 2017 / 2018 
 

 

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

    

 

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

 

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

    

 

Suppleant: 
Bente Damgaard 
Thomsen 
Minervavej 23 
6960 Hvide Sande 
E-mail: 
bente@icdklubben.dk 
Mobil: 4017 5764 

 

Webmaster/Suppleant: 
Sanne Krogh 
Amagerfælledvej 147,1-5 
2300 København S 
E-mail:  
sanne@icdklubben.dk 
Mobil: 2854 8337 
 

    

WWW.ICDKLUBBEN.DK  KONTAKT@ICDKLUBBEN.DK 
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