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Lige på falderebet af dette under-
lige år 2020, hvor næsten alt er sat 
på vågeblus.

Vi har ikke kunnet afholde 
hverken 20 års jubilæums-
fest, generalforsamling eller 
andre tiltag. Derfor har besty-
relsen besluttet at udlodde 20 
gevinster à 250 kr. til vores 
medlemmer. Lodtrækningen sker 
elektronisk blandt alle vores medlem-
mer via DHFs hovedkontor. Bestyrel-
sen deltager ikke.

Hilsen AKs bestyrelse

VÅGEBLUS

Vi håber, at I trods COVID-19, 
vil få en god jul og et godt nytår.

AMPUTATIONSKREDSENS MEDLEMSBLAD

ANSVARSHAVENDE  Ove Knudsen

BLADUDVALG  Søren Andersen og Solveig Hansen (redaktør) 
Artikler og andet kan sendes på oveknudsen@hotmail.com 

DEADLINE FOR NÆSTE BLAD  9. februar 2021

FORSIDEFOTO  På Generalforsamlingen i 2018 underholdt Niels Kristian Brinth Nielsen fra Odin-
teatret i Holstebro. Niels var blandt de første danske soldater, der blev sendt til Helmandprovinsen i 
Afghanistan. Få måneder senere vendte han retur i dyb narkose. Et granatfragment havde banet sig 
vej til rygmarven, revet den over fem centimeter under navlen og gjort Niels lam fra navlen og ned. 
Ud over at arbejde som teaterskrædder udfører han frivilligopgaver og tager på ”eventyr”, og har 
bl.a. som den første militære kørestolsbruger (overkonstabel) fra Jydske Dragonregiment i Holstebro 
deltaget i Nijmegenmarch i Holland.
På generalforsamlingen demonstrerede Niels nogle af sine færdigheder i og med kørestolen og lok-
kede bl.a. Lisbeth Mortensen på gulvet, på ryggen – og op igen. Fotograf: Arne Hansen.

ANNONCER  Annonceekspeditionen • Agerbakken 21 • 8362 Hørning • Tlf. 8793 3786 
• dhf@handicapinfo.dk
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Kære medlem, kære læser

Du sidder med sidste nummer af bladet med Solveig som redaktør. Vi håber/ved, 
du har været tilfreds med de blade, du har modtaget, mens Solveig har været 

redaktør. Hun var frisk til at træde til, da vi stod uden blad.

Vi har indledt forhandlinger med en ny redaktør, så vi kan få bladet på gaden igen. 
Disse forhandlinger skulle gerne være afsluttet, når du sidder med dette blad.

Kære Solveig

Vi i bestyrelsen vil sige stort tak for det store arbejde, som du har lagt igennem 
årene for vores blade. Vi har været glade og stolte over dit engagement.

Vi ønsker dig god bedring med helbredet og håber, vi ser dig igen til vores møder, 
når vi kan genoptage - og håber at kunne trække på din ekspertise fremover

På bestyrelsen vegne 
Ove Knudsen

formand

KÆRE ALLE



Det er med stort vemod, vi læser, du 
vil stoppe med ”Amputationskredsens 
medlemsblad”. Man sidder lidt med følel-
sen af, at ”nu hører vi nok aldrig mere nyt 
fra AK”. Det har heller ikke været meget 
pip fra AK i bladene, og bestyrelsen har 
sikkert også været tryg ved, at du lavede 
hele arbejdet selv.

Selv om AK burde kunne leve videre 
uden dig, har vi på fornemmelsen, den 
efterhånden går helt i glemmebogen. 
Den eneste gang, den nuværende for-
mand har været lidt vaks, var medium 
marts, da han i ly af coronaen kunne 
meddele, at generalforsamlingen, 20 års 
jubilæet mm blev udsat til 2021.

Vi kan ikke lade være at mindes de man-
ge, gode medlemsweekender, der blev 
holdt på Skt. Knudsborg. Da var der altid 
mange bolde i luften, og der blev arran-

geret mange foredrag, underholdning 
og festlige indlæg, for ikke at snakke om 
selve festaftenerne med ”The Dogs”, så 
kom der gang i træbenet!

Du var selv formand, da det gik rigtig 
godt, et år eller to, men selv om du er en 
fremtrædende pige, er du nok en, der 
helst arbejder i baggrunden med plan-
lægning, - og du gør mange ting for at 
fornøje andre.
Den sidste, store oplevelse du gjorde 
for foreningens medlemmer, var med-
lemsweekend til Slettestrand, en helt 
fantastisk weekend.

Tusind tak for alle dine fine medlemsbla-
de, og tak for din dejlige måde at være 
på, altid positiv, glad og smilende.

På Foreningen for Amputeredes vegne/
Hanne og Frede

KÆRE SOLVEIG
FOTOS: FREDE RASMUSSEN OG ARNE HANSEN

Generalforsamlingsweekend 
på Slettestrand efterår 2018

En sommerdag på 
Sct. Knudsborg 2011
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BORNHOLMERTUR 2020
AF ANNELISE HANSEN
FOTOS ARNE HANSEN

Turen gik igen i år til Bornholm, vores 
normale septemberferie. I år var det 
desværre blevet lidt anderledes end 
normalt. Jeg faldt fem minutter før vi 
skulle køre hjemmefra, og det viste sig, at 
jeg havde brækket håndleddet og skulle 
have armen i gips i fire uger. Jeg havde 
fem dage forinden fået en ny, fantastisk, 
myoelektrisk armprotese, som jeg skulle 
træne i fred og ro i ferien. Men nej, det 
må vente til senere.

Vi nød freden, en tur til Hammershus, en 
gåtur til Hammerodde Fyr, en lang tur 
til Døndalen med de meget specielle og 
megahøje træer; vidunderlig, anderledes 
natur. En tur til Bornholms kunstmuseum, 
dejligt sted med varierende kunst, men 
desværre var elevatoren gået i stykker, 
og da jeg ikke tør gå på stejle trapper i 
øjeblikket, måtte vi undvære de nederste 
etager. 



Elevatoren på Bornholmertårnet ved 
Dueodde fik os helt op til toppen, så vi 
kunne se ud over hele sydøen. I godt vejr 
kan man normalt se helt til Østtyskland - 
og vi blev ”superspioner” grundet vores 
viden mht. Anden Verdenskrig og tiden 
derefter. 

Sejlture langs kysterne og til Christiansø 
kom vi ikke på i år, da der var rigtig man-
ge turister på klippeøen, og alle afgange 
var stuvende fulde, så i coronatiden 
fandt vi det lidt for risikabelt. Det blev i 
stedet til mange køreture, flere gange til 
Chr. X Vej, hvor vi mange gange har set 

bisonokser, men ikke i år. De lokale me-
ner, at alt for mange turister har stresset 
dyrene, så de er gået i ”flyverskjul” dybt 
inde i skoven.

Vi nød naturligvis røgede sild i lange 
baner. Vi har et favoritrøgeri lidt udenfor 
Nexø, mums!

Bornholm er et vidunderligt sted at be-
søge, og selvom der er mange steder, 
man ikke kan komme i kørestol, er der 
flere og flere steder, hvor der er gjort 
store indsatser for ”tilgængelighed for 
alle”.
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”VEDRØRENDE 
AK-MEDLEMSBLAD”

ET LÆSERINDLÆG
Der kom et brev, tre sider håndskrevet brev fra Søren Hansen i Ny-
købing Falster, som han beder mig dele med andre, og han indleder:

Søren, der er forholdsvis nyamputeret, 
faldt over to indlæg i vores efterårsblad, 
det ene indlæg er omtale af forsknings-
forsøg, hvor forskere fra Køben-
havns Universitet foreløbig har 
opnået smertelindring på mus og 
hvor næste skridt er kliniske for-
søg på at lindre kroniske smerter. 
Det andet indlæg er en præsenta-
tion af virksomheden ”Livet som 
senior”, der bl.a. forhandler hjæl-
pemidler og har et samarbejde 
med Ældre Sagen, hvis medlem-
mer derfor kan opnå rabat, hvis 
de handler i webshoppen, der 
både har ”need-to-have”- og 
”nice-to-have”-hjælpemidler 
og dermed rækker ud over, 
hvad kommunen per tradition 
bevilger.

Sørens indlæg giver stof til 
eftertanke og vækker be-
kymring. Føler vi os ikke set 
og hørt i sundhedsvæsenet 
og i vore nære omgivelser, 
gør det ondt – og føler vi 
os snydt i forhold til, hvad 
andre stiller os i udsigt, gør 
det ondt. Og er vi presset 
på helbred og funktion, kan 
det gøre extra ondt.

Er der blandt læsere nogen, der har lyst 
at besøge Søren og måske også give 
ham et skub, så formidler jeg gerne kon-
takten. Solveig: 41 17 29 45. 

Tak for læsning af jeres lille (nyttige, kan jeg se) blad



Søren skriver:

Jeres evt. samarbejde med Ældre Sagen (omtalt side 25 i anden spalte) er da en 
OK-idé, men mit indtryk er, at når man er folkepensionist (65  ?, er selv 70) da 
er man nedprioriteret i sin kommune!! Jeg benytter Movia Handicaptransport 
(Er OK, men kun fra A  B  A, altså ét ærinde og så hjem igen). Dog har jeg 
nu ved et tilfælde fået kontakt til en dame (75 år med diabetes 1 – superfrisk og 
omsorgsfuld – lukker bærepose og holder døre for mig). Ældre Sagen havde 
to ældre herrer ”i kikkerten” som ”skubbere” inde i byen (Nykøbing Falster), 
men deres ”ryg” kunne nok ikke klare opgaven! Ældre Sagen slår vist ”et større 
brød op, end de kan bage”.

På plejehjemmet Oasen, her skulle der være to aktive fra Ældre Sagen, men de 
må jo være meget anonyme! Jeg har ikke hørt fra dem. I de tre store plejehjem 
(egentlig fire) nævner Ældre Sagen, at der vil være 75 ”aktive” fra ÆS, hvor er 
de? (på hygge/motionshold)

Jeg har brug for en-to skubbere/”besøgsven” inde i byen, så jeg kan besøge 
forretninger etc.

Et røveri (overfald bagfra  krøllet venstre hånd, så jeg ikke kan køre en manuel 
stol). Selvfølgelig har jeg ”fantomsmerter”, som ”lever deres eget liv” – dog 
lettere milde, men jeg har bedt om tre gange to gabapentin-piller per dag, 
men lægen (flere) siger, at to gange to er nok(!) (Skader de egentlig noget? 
– leveren?). Ligeledes har jeg tre gange bedt om en MR-skanning af venstre 
ben, som jeg er lidt bekymret for. Hver gang er det blevet slåen hen = ikke-svar!

I en tidligere brochure så jeg en omtale af et firma/en service ”Focus People” 
som med kommunal støtte kan skubbe en kørestol i to timer (max) for ca. 
385,- kr. Det er vist for yngre (20  60-årige), som man vil give noget ”liv” 
som handicappet. Er du 70+ og frisk, så er der ingen hjælp, ej heller til at få 
afleveret breve i en postkasse (nogle få gange lykkes det dog). Andre breve, 
fx i dag har i kuvert, fotokopieret og med porto, ligget i 14 dage+! Sådan et 
plejehjem er ikke livsbekræftende, kun et TV i timevis muntrer nogen op som 
en slags narkotrip/tidsfordriv!!!

Et plejehjem skulle nødigt være en ”celle” (som i et fængsel = kukkasse!)

Vedrørende jeres blad side 21-22 om et muligt lægemiddel Tat-P4-(C5)2 er da 
”drømme-interessant”. Mon det kunne blive bedre/et supplement med gaba-
pentin (egentlig epilepsi-medicin…) mod fantomsmerter?

Jeg mener i øvrigt, at statens bloktilskud skal overfor kommunerne låses fast 
til hele handicapområdet & ældresektoren og ikke bruges på andre områder.

Med venlig hilsen 
Søren Hansen
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STÅ STÆRKT, NÅR DU GÅR
AF CHRISTIAN LANGHORN
FYSIOTERAPEUT - SAHVA ORTOPÆDI

GANGCYKLUS
Når vi kigger på, hvordan vi går, kigger 
vi på det, vi kalder for en gangcyklus. 
Gangcyklus er delt ind i en standfase 
og en svingfase.  Dvs. én gangcyklus for 
et ben er én svingfase og én standfase. 
Mens det ene ben er i svingfasen, er det 
andet i standfasen og omvendt. For at 
man kan gennemføre en svingfase med 
det ene ben, kræver det, at man står sta-
bilt i standfasen med det andet. Ellers bli-
ver svingfasen for det ene ben forkortet.
Vi ser ofte forkortet standfase på prote-
sebenet (hvilket typisk udmønter sig i et 
kortere skridt med det intakte ben). 
I denne skrivelse vil jeg derfor komme 
med baggrund og inspiration til, hvordan 
du får din standfase til at være stabil og 
ikke mindst stabil i slutningen af stand-
fasen – inden protesebenet går over til 
svingfase.

STANDFASE PÅ PROTESEN MED 
STØTTE
Hvis man er usikker, når man står på 
protesen, kan det tit hjælpe at anvende 
et ganghjælpemiddel, fx håndstok, al-
buestok, rollator etc. Der kan være flere 
årsager til, at du har behov for støtte i 
armene. 

GØR PROTESEN ONDT? 
Oplever du, at du ikke kan holde balan-
cen, når du står på et ben på protesen (i 
den tid, det tager at svinge det intakte 
ben frem – altså standfasen)? 
Eller synes du ikke, du kan holde din krop 
stabil, når du står på et ben på protesen 
(i standfasen)? 
Hvis du bruger et ganghjælpemiddel 
og har et ønske om på et tidspunkt at 
komme til at undvære det, er det derfor 

afgørende, at du bliver afklaret omkring, 
hvorfor du har behov for dit hjælpemid-
del, når du går med protesen. Tal evt. 
med din bandagist eller fysioterapeut 
om det.

EN FORKORTET HOFTEBØJER-
MUSKEL
Ofte ser vi, at hoftebøjeren er blevet kort. 
Har man haft en lang periode, hvor man 
ikke har strukket hoften bagud (eksem-
pelvis hvis man har siddet i kørestol i en 
periode), vil længden på selve musklen 
blive kortere. Det betyder i praksis, at 
det amputerede ben ikke kan komme til 
at pege bagud (eller sågar bare nedad), 
men vil ”stritte” lidt fremad.
Hvis ikke protesebenet kan komme til 
at pege lidt bagud (pga. en kort hof-
tebøjer), medfører det i gangcyklus, at 
svinget med det intakte ben ikke kan 
komme helt lige så langt frem. Samtidig 
vil afviklingen på protesefoden aldrig nå 
frem til forfoden. 
En forkortet hoftebøjer-muskel, som 
bandagisten ikke har kompenseret for, 
vil derfor typisk betyde, at protesebru-
geren sjældent står godt på flad fod, 
men foretrækker at stå på hælen. Og står 
man kun på hælen, står man formentlig 
hverken stærkt eller stabilt. Det gør 
ikke-amputerede heller ikke. Og derfor 
vil man formentlig have svært ved at 
undvære ganghjælpemidler.

HOFTEBØJEREN: 
Den muskel, der bruges til at føre benet 
frem. Musklen sidder fast på de neder-
ste ryghvirvler og hæfter på forsiden af 
lårbenet. Den latinske betegnelse er m. 
iliopsoas.



STEP UP
Stå foran en kasse, et trin, en kogebog eller lig-
nende. Hvis du har behov for støtte, så hold ved 
med hånden. Kan du nøjes med én hånd, så hold 
med hånden i den side du bruger din benprotese.
Sæt din intakte fod op på kassen, og oplev, at du 
står stærkt på protesen. Flyt den intakte fod ned 
igen på gulvet. Gentag. Her træner du din evne 
til at lægge vægt i protesen, på samme vis, som 
det er nødvendigt under standfasen i gangcyklus. 

SIDELÆNS GANG
Stå foran dit køkkenbord og gå sidelæns fra side 
til side. Hold ved køkkenbordet i det omfang, 
du har behov for det. På denne måde træner du 
standfasen med to strakte knæ hele tiden. Du 
træner desuden evnen til at føre bækkenet hen-
over protesen, hvilket vil være en stor hjælp ift. 
at gå uden hjælpemidler, med en stabil overkrop. 

GÅ SOM EN STORK
Når du går, så prøv, når dit intakte ben er i 
svingfasen, at lave en høj knæløftning med dit 
intakte ben, i stedet for bare et fremsving. På den 
måde forlænger du tiden, du står på protesen, 
og træner dermed evnen til at stå stærkt sidst i 
standfasen.

TRÆD PÅ POST IT’S
Stå på begge ben, placer nogen post-it’s eller 
klistermærker i en vifteform på gulvet foran dig 
(eller brug knaster i gulvet el. lign). Træd frem 
på et klistermærke med den intakte fod, og før 
vægten frem på den intakte fod, uden at løfte 
protesefoden helt fri fra underlaget. Før den in-
takte fod tilbage ved siden af protesefoden, og 
gentag til et af de andre klistermærker. 

Øvelser
Nedenfor vil jeg komme med forslag til, hvordan du selv 
kan træne din sikkerhed i standfasen på protesen bedre.

God fornøjelse med træningen. Ønsker du sparring til din brug af protesen, kan du 
kontakte rehabiliteringsafdelingen i Sahva på rehabilitering@sahva.dk
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DOKUMENTAR - BRAGT FØRSTE GANG I RYK! NR.4 2020

RISING PHOENIX
DE PARALYMPISKE LEGE – HANDICAP, 
DIVERSITET OG MENNESKELIGT POTENTIALE
I Netflix-dokumentaren Rising Phonix beretter elitesportsfolk og insidere om De Pa-
ralympiske Lege og ser nærmere på, hvordan legene påvirker verdens opfattelse af 
handicap, mangfoldighed og storhed. Dokumentaren er medrivende og inspirerende.

AF BIRGITTE BJØRKMAN

Man behøver ikke at være idrætsnørd 
for at se Rising Phoenix. Netflix’ nye do-
kumentarfilm om De Paralympiske Lege 
(PL) rækker langt ud over parasportens 
univers og er en film, der bør ses af alle. 

EN VERDENSOMSPÆNDENDE 
BEVÆGELSE
Rising Phoenix handler om PL som en 
bevægelse, der tog sin start tilbage i 
1944, da hjemvendte engelske soldater 
med skudskader i ryggen blev indlagt 
under Sir Ludwig Guttmans kyndige 
ledelse på Stoke Mandeville. Her lagde 
den tyskfødte neurolog grundstenen 
til det, der senere blev PL parallelt med 
De Olympiske Lege. En global begiven-
hed, der ikke kun handler om at hylde 
atleter med handicap, men i lige så høj 
grad handler om at udfordre og ændre 
verdens opfattelse af mennesker med 
handicap. 
Og det er netop det, Rising Phonix kan. 
Den belyser kampen for rettigheder li-
geså meget som den skildrer atleternes 
kamp for medaljer. 

SKARPT OG FLOT SKRUET SAMMEN
Dokumentaren veksler mellem klip hen-
tet fra de historiske arkiver, interviews 
med en række atleter, der fortæller 

deres historie med hjælp af filmopta-
gelser fra deres barndom og deltagelse 
i idrætsbegivenheder og interviews 
med nøglepersoner i den paralympiske 
komité. 
Og det er skruet flot sammen til en 
dokumentar, der ikke blot river én be-
gejstret med, når den italienske fægter, 
Vio Beatrice, der som barn fik amputeret 
både arme og ben, kæmper sig til guldet 
ved PL i Rio i 2016. Dokumentaren efter-
lader én ikke mindst med en forståelse 
af, hvor vigtig en rolle, De Paralympiske 
Lege spiller for den fortsatte, globale 
rettighedskamp for mennesker med 
handicap.

BEGYNDELSEN
Mange læsere af RYK! magasin har 
kendskab til Sir Ludwig Guttman, den 
tysk-jødiske læge, der under anden 
verdenskrig flygtede til England og blev 
ansat på Stoke Mandeville, hvor han re-
volutionerede behandlingen af patienter 
med rygmarvsskader. Men han fik ikke 
alene de hjemsendte, skadede soldater 
til at overleve. Hans mål med rehabilite-
ringen var såre enkelt: At gøre dem til 
gode skatteborgere med jobs og familie. 
Og her fandt Sir Ludwig Guttman hurtigt 
ud af, at sport kunne spille en væsent-



   >>

lig rolle for at opnå dette mål. Det var 
starten på Stoke Mandeville Games, der 
blev afholdt første gang i 1948. Samme 
år som OL blev afholdt i London. Senere 
blev det Handicap-OL, der havde sit før-
ste internationale stævne ved OL i Rom i 
1960. Først i 1984 blev De Paralympiske 
Lege officielt anerkendt af IOC, Interna-
tional Olympic Committee.
Dokumentaren dykker ned i de historiske 
arkiver og har fundet interessante klip 
med interviews, hvor Guttman fortæller 
om sit pionerarbejde. Guttman var visio-
nær – tak for det. Med simple midler for-
måede han ikke blot at indgyde håb om 
et værdigt liv hos de hjemvendte solda-
ter med rygmarvsskader, men gennem 
sporten bragte han kampen om rettig-
heder med ind i den omfattende, globale 
bevægelse; De Paralympiske Lege. Den 
mand fortjener sin egen dokumentar. 
De Paralympiske Lege vendte først til-
bage til England i 2012; længe efter 
Guttmans død. Men mon ikke den kære 
Ludwig ville have trukket på smilebån-
det, hvis han havde set de kæmpestore 
billboards i Londons gader få dage før 
PL med de printede ord: ”Thanks for the 
warm up!”. Frækt og genialt. 

LYDSIDEN
Lydspor til film og dokumentar skal 
ofte understrege og forstærke filmens 
budskab, og det gør det også i Rising 
Phonix. Lydsiden er energisk og drama-
tisk – eller som der står i parentes, hvis 
man vælger danske undertekster: ”Hero-
isk musik” – ”Medrivende musik”. Det er 
underlægning til de portrætter af atleter, 
vi møder i dokumentaren; atleter fra 
flere verdensdele, der fortæller om deres 
kamp for at overvinde modgang og for 
at nå til der, hvor de er i dag. Og det er 
til tider barske historier om forældres 
fravalg, adoptioner, mobning, diskrimina-

tion, negative forventninger og kampen 
for et værdigt liv. Alle vidnesbyrd om en 
verden, der ikke stiller mennesker med 
handicap lige. Den mest barske histo-
rie leverer den franske længdespringer 
Jean-Baptiste Alaize, der som treårig i 
1993 overværede drabet på sin mor i en 
machetemassakre under den burundiske 
borgerkrig. Selv mistede han sit venstre 
ben efter et machetehug. Efter flere år 
på børnehjem blev han adopteret af en 
fransk familie, men mareridtet forfølger 
ham. ”Derfor løber jeg. Jeg løber for at 
slippe væk”, fortæller Jean-Baptiste. 
Men portrætterne bringer forventeligt 
også et budskab om sejre og triumfer, 
om medmenneskelighed, om at turde, og 
om at skabe et godt liv på de præmisser, 
man er givet. 

DRAMATISKE POSERINGER
Atleternes posering, når de nutidigt por-
trætteres, er flotte og - som musikken - 
ofte placeret i et dramatisk set up. Måske 
vil nogle mene, det er lidt for søgt, når 
den italienske fægter Vio Beatrice, der 
i øvrigt har lagt navn til dokumentaren 
med hendes kælenavn, Rising Phoenix, 
poserer i en flot, lang kjole med sin kårde 
i romersk, royal kulisse, eller når den syd-
afrikanske løber Ntando Mahlangu, der 
med sine to benproteser løber i den afri-
kanske savanne med en gepard i sprint. 
Men hvorfor ikke? Også de smukke og 
meget yndefulde undervandsoptagel-
ser af den australske, benamputerede 
svømmer, Ellie Cole er et smukt bidrag 
til billedsiden.  
Nogle vil mene, at den stereotype frem-
stilling af atleter med handicap som su-
perhelte og en tanke hen mod ”blot man 
kæmper nok!” får billedet til at flimre 
lidt, men portrætterne er godt valgt, og 
de har alle en vedkommende og vigtig 
historie at fortælle. 
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Jeg har det fint med det. Det er netop 
dramaturen, der gør Rising Phoenix til en 
interessant og spændende dokumentar, 
som åbner et vindue til en verden, mange 
ikke kender. Og det er netop formålet med 
Rising Phoenix: at blive set af mange og 
derigennem være med til at flytte grænser 
i den globale opfattelse af mennesker med 
handicap. Eller som Steven Hawkins sagde 
under PL i London: ”Vi er alle forskellige. 
Det normale menneske findes ikke”.

Det er endog lykkedes folkene bag do-
kumentaren at interviewe hertugen af 
Sussex, prins Harry, der sætter ord på væ-
sentligheden af parasporten: ”Der findes 
ikke noget i verden, der kan få én tilbage 
fra de mørkeste steder som sport”.
 
LANGT TIL GUTTMANS DRØM 
Guttmanns drøm er endnu ikke opfyldt. 
Dertil er der endnu et stykke vej. Selv 
måtte han skuffet opleve, kort før sin 
død i 1980, at Rusland som værtsby for 
OL afviste afholdelse af PL med den be-
grundelse, at ”der ikke fandtes mennesker 
med handicap i Rusland!” Holland trådte 
dengang til og sikrede, at PL alligevel 
blev afholdt. Det er en bevæget datter af 
Guttman, der i dokumentaren mindes åb-
ningsceremonien i Arnhem, hvor der blev 
afholdt et minuts stilhed for idémanden 
til legene, der selv mente, at ”det var nok 
én af de bedste ideer, jeg nogensinde har 
fået som læge”.

Og så sent som i 2016, da Rio var værts-
land, fik den Internationale Paralympiske 
Komite IPC at vide, blot få uger før legene 
skulle afholdes, at der ikke var penge til at 
gennemføre PL. De paralympiske midler 
var blevet brugt til at lappe huller i OL’s 
budget, og i dagene under OL’s afholdelse, 
måtte PL-komiteen derfor arbejde på høj-
tryk for at skaffe midler til gennemførelse 
af PL. Det lykkedes, men dokumentaren 
afdækker historiske lag af manglende 
respekt og en negativ holdning i den 
olympiske verden til atleter med handicap. 
Rio blev dog vendt til en succeshistorie. 
Da PL åbnede, var der intet publikum, 
for værtslandet havde ikke gjort sig den 
ulejlighed at sælge billetter. Men lynhur-
tigt blev der sat skub i salget, og aldrig 
i historien har der været et så engageret 
publikum som det brasilianske, der højlydt 
heppede på atleterne i en grad, der ikke 
blot løftede stemningen på tribunerne, 
men i høj grad også finalisterne til nye 
højder i den paralympiske medaljedyst. 

Rising Phoenix er en flot og væsentlig 
produktion, og jeg kan kun varmt anbefale 
at se dokumentarfilmen, hvis man har ad-
gang til Netflix. Ikke kun for parasporten, 
men ligeså meget for den inspirerende 
historie om De Paralympiske Lege og ret-
tighedskampen, der knytter sig til legene.

OL er der, hvor helte skabes. PL kommer 
heltene til.

’Rising Phoenix’ Dokumentar. Instruktør: Ian Bonhôte og Peter Ettedgui. Medvirkende: 
Tatyana McFadden, Bebe Vio Beatrice, Jonnie Peacock. Spilletid: 105 min. Premiere: Kan 
ses på Netflix med danske undertekster.

MUSIKKEN
Den britiske komponist Daniel Pemberton, der skrev partituret til filmen, har også 
skrevet og udført det fantastisk flotte og kraftfulde titelnummer sammen med kunst-
nerkollektivet Krip-Hop Nation; George Dorman, Keith Jones og Toni Hickman. Alle 
hip-hop-kunstnere med et handicap.
”I’m a Rising Phoenix
I’ll rise abooooooove you”

Navnet ”Paralympics” kommer ikke af ”paralyzed”, men fra, hvordan 
legene var parallelle med OL. 
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FØR OG EFTER
FOTOS HENTET PÅ PIXABAY OG TAGET AF MOLLY MCLOUGHLIN

VANEDYR ELLER OMSTILLINGSPARAT? 
DE TRE V’ER & DE TRE R’ER
Det må jeg se at finde ud af. Efter et langt 
liv med meget at gøre, skal mit fokus nu 
fortrinsvis være aktiviteter, der sikrer et liv 
med det, min ”gamle” speciallæge kaldte 
”De tre V’er”: (h)vile, varme og venlighed 
- bl.a. med tykke sokker og tykke bøger & 
den gammelkendte remse: Ro, renlighed 
og regelmæssighed - og én på opleveren!

STRESSESEDLER OG HJÆLPEMIDLER
Jeg har stressesedler overalt, i kalende-
ren, på to do-lister fra diverse forenings-
bestyrelser, små (og større) lapper med 
noter i bunker og 
notesbøger - og 
en imaginær op-
slagstavle i ho-
vedet. 
Jeg kan selvføl-
gelig ikke stoppe 
fra den ene dag 
t i l  den anden 
med alle mine 
gøremål ,  men 
jeg kan allerede 
mærke, hvordan 
beslutningen om 
at drosle ned har 
effekt, rent men-
talt. Og så skal 
der trænes mål-
rettet og søges 
nye hjælpemidler, så hverdagen bliver 
lettere og skaber fornyet fundament for 
én på opleveren.
På foto ses mit badeben, som nu er sup-
pleret af alternativet til ”håndvægt” i 
vandet (lavet af ergoterapeut på Special-
hospitalet) og en solid støttestok til og 
fra omklædning (købt ved Danish Care 
Supply i Randers).

REDAKTØREN TAKKER AF
Jeg varslede i efterårsbladet, at jeg 
stopper som redaktør – og at jeg hå-
bede at få bund i bunkerne. Det sidste 
har jeg ikke helt nået, men jeg kan se i 
Oves indlæg, at der er en ny redaktør 
på vej, så jeg vil nok nå i mål med de 
sidste bidrag i næste års blade.
Tak til trofaste læsere og tak for pæne 
tilbagemeldinger. Og en helt særlig tak 
til Hanne og Frede for deres fine indlæg 
på side 5.

Tak for nu, take care, stay safe, stay 
cool.

Glædelig jul og godt nytår 
fra Solveig 



DE LUNER
AF SOLVEIG HANSEN

Jeg har altid brugt benpro-
tese og aldrig fundet den helt 
rigtige hjemmesko. Nu har 
jeg fundet et godt alternativ, 
der oven i købet sidder beha-
geligt, luner og sikrer, at jeg 
ikke glider rundt. Strømperne 
er med anti skrid under hele 
foden og fås i fire størrelser, 
der passer til skostørrelserne: 
36-39, 40-43, 44-47 og 47-
50 (egner sig dog ikke til at 
bruges med sko). De består 
af 60 % bomuld, 35 % polya-
mid og 5 % lycra, kan vaskes 
ved 60° og tåler tørretumbler. 
De krymper ikke, men mister 
farve med tiden. 

I Randers, hvor jeg købte 
strømperne, har de flere for-
skellige modeller. Da jeg fort-
sat har gener efter sidste vin-
ters forstuvning og erhvervet 
dropfod, bl.a. føleforstyrrelser 
i fod og underben, valgte jeg 
en med extra stor vidde til 
brugere med kraftige eller hæ-
vede ben,– og var derfor extra 
spændt på, om den ville be-
gynde at kure rundt på prote-
sen. Strømperne sidder rigtigt, 
selv efter flere dages brug, 
både på protesefoden og den 
anden, hvilket skyldes den 
frotté, der er på indersiden.

Varenr.: 170320, HMI nr.: 114841, pris 80,- inkl. moms hos 
Danish Care Supply, der både har en webshop og en 
fysisk butik på adressen Agerskellet 1, 8920 Randers NV
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I forvaltningsloven § 9 står der 
”Den, der er part i en sag, hvori der 
er eller vil blive truffet afgørelse af 
en forvaltningsmyndighed, kan for-
lange at blive gjort bekendt med sagens 
dokumenter”. 
Det er borgers ret til at se, hvad der står 
skrevet af information, hvad der sker el-
ler er sket i ens sag, alle indhentede do-
kumenter, referater af evt. samtaler mv. 
Du søger skriftligt - eller mundtligt - 
om aktindsigt, og kommunen sen-
der sagens akter til din e-Boks 
inden for syv hverdage. Dog kan 
kommunen printe den ud, hvis du 
beder om det, og så skal den hentes 
på kommunen. Hvis kommunen ikke kan 
overholde tidsfristen, der er på syv dage, 
skal de skriftligt give besked på grunden 
(grunden kan for eksempel ikke være 
ferie, at de har travlt eller har personale-
mangel) og skrive dato for, hvornår akt-
indsigten fremsendes/kan hentes.

HVORFOR KAN DET VÆRE GODT MED 
AKTINDSIGT? 
Hvad blev sagt til mødet på kommunen?, 
skrev kommunen alt det vigtige ned?, hvil-

ke dokumenter har de? Det 
kan være svært at huske, 
så derfor er aktindsigt vig-

tig. Ved udlevering af 
aktindsigten skal 

der være en 
journalover-
sigt ,  som 
skal vise 
navn på 
hvert do-
kume nt , 
d ato  o g 

om et do-
kument er 

tilbageholdt. 
Ofte er der blan-

ke sider, og doku-
menter kan være der flere 
gange. Det er ikke en fejl, 
det kan være kommunens 

system eller det kan være dokumenter, 
der er sendt flere steder hen.  

Der kan også søge om aktindsigt i læge- 
og sygehusjournaler. Det er ikke sikkert, 
alt i et forløb står på sundhed.dk

AF BENTE KELDSEN

AKTINDSIGT

Ridefysioterapeut Sonja Damsted Lidsey

Tlf.: 40 58 08 25  
Mail: sonja.lidsey@gmail.com

Gartnergårdens Ridecenter, Egsmarken 5, 5750 Ringe
Klintholm Ridecenter, Tofthøjvej 5, 7300 Jelling



REHAB-MESSE PÅ AMAGER
I Bella Center på Amager har der hvert 
andet år været messe for hjælpemidler 
og velfærdsteknologi.  
Dette års Health & Rehab Scandinavia 
blev udskudt et par gange, men finder 
efter den nye plan sted næste år onsdag 
til fredag den 7. – 9. april fra klokken 9 til 
17 (fredag til kl. 15).

På messen finder du det nyeste og bed-
ste inden for hjælpemidler, sundheds- og 
velfærdsteknologi, rehabilitering samt 
pleje- og hospitalsudstyr. Her samles 
branchen på Skandinaviens vigtigste 
mødested for alle aktører i sundhedssek-
toren samt mange handicaporganisatio-
ner. Her kan du hente inspiration til inno-
vative løsninger, se de nyeste produkter 
indenfor social- og sundhedssektoren, 
opleve optræden og få smagsprøver på 
parasport og aktiv fritid. 

Find mere info på health-rehab.com, 
hvor du kan registrere dig på forhånd, 
så du sparer tid ved indgangen. Her kan 
du selvfølgelig også orientere dig om 
sikkerheden, og som de skriver (ultimo 
oktober): 
Man må gerne tage på messe! Når gæ-
ster går rundt på en messe og besøger 
forskellige stande, gælder retningslin-
jerne for storcentre, og således betragtes 
en messestand som en butik i et stor-
center, hvor kunderne går ud og ind af 
butikken. 
Der er ikke forsamlingsforbud på en 
messe – og gæster kan trygt besøge 
Health & Rehab Scandinavia, der altid 
følger gældende regler og tilpasser sig 
til den nye virkelighed i tæt samarbejde 
deres samarbejdspartnere, Bella Center 
og udstillerne.

Solveig
Amputationskredsen havde egen stand på REHAB 2018, 
bl.a. med Solveigs badeben, blade og rygsække med logo.

Det er i Bella Center Copenhagen, 
Center Boulevard 5, 2300 København S. 

Der er et reserveret p-areal for biler 
med det blå p-skilt.

SES VI? 

Pressefoto
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SE UDGIVELSEN ONLINE

SCAN HER

AMPUTATIONSKREDSENS
MEDLEMSBLAD

VÅGEBLUS
RISING PHOENIXSIDDENDE TRÆNING

VINTER 2020

På REHAB-messen 2018 gav SAHVA messedel-
tagere mulighed for at prøve, hvordan det er at 
gå med benprotese. Her er det Charlotte, der 
klarer udfordringen. Tak for lov til at fotografere!

AF SOLVEIG HANSEN

REBAB 2018



SIDDENDE TRÆNING
FOTOS ER FRA ”KOM OG PRØV” PÅ REHAB-MESSEN 2018

Gennem snart tyve år har 
Cathrine Guldberg under-
vist i siddende træning. 
Hun træner et hold i Lyng-
by søndag formiddag, og 
siden foråret har det væ-
ret muligt at træne med 
online. Hun er knalddygtig 
og benhård. 
En del af træningen forgår med håndvægte og med jævne mellemrum er der 
halve og hele minutter med ”løb”, hvor vi løber i højt tempo, ”bare” med armene, 
og indlægger små spurter. 
Der er garanti for højt humør, tempofyldt musik og sved på panden.

Vil du træne med, så find LHIF Lyngby Handicap Idrætsforening på facebook, 
næste sæson starter 10. januar.
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VEDERSØVEDERSØ

Vedersø er en lille landsby 
i Vestjylland, beliggende i 
Vedersø Sogn tæt ved Ve-
sterhavet og Vedersø Klit. 
Landsbyen ligger i Ringkø-
bing-Skjern Kommune og 
hører til Region Midtjylland.
Vedersø er først og frem-
mest kendt som hjemsted 
for digterpræsten Kaj Munk, 
der levede og virkede som 
præst i sognet de sidste 20 
år af sit liv (1924-44).

For fem år siden var Hvide 
Sande Sydstrand det eneste 
sted i kommunen, hvor der 
året rundt var adgang til 
havet for handicappede i 
kørestol. Derfor besluttede 
Teknik- og miljøudvalget at 
etablere adgang ved Ve-
dersø.

Tidligere på året var rampen 
klar, og har du motor, skub-
ber, gode ben (eller arme), er 
der banet vej til en fantastisk 
oplevelse midt på Jyllands 
vestkyst. Inga og Aage tog 
på tur, og nu kan vi nyde 
deres billeder.

Husby Badesø i Vester Hus-
by ligger inde i skoven ca. 
500 meter fra Vesterhavet, 
og er et rigtigt godt alter-
nativ som bademulighed for 
børn og andre, der finder 
Vesterhavet for voldsomt. 
Søen er relativt lavvandet 
og har fået udlagt en rampe, 
der også gør den handicap-
venlig. Rundt om søen finder 
du også flere bordbænke-
sæt samt en grill, så I sam-
men kan nyde frokosten, 
kaffen eller aftensmaden i 
det fri.

AF SOLVEIG HANSEN
FOTOS INGA BREDGAARD
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Logistikvej 25 • 5250 Odense SV
Tlf. 66 18 81 97 • www.alex-andersen.dk

Vi kører for det grønne erhverv!

Alex Andersen Ølund A/S

SPONSORERET

Hole in one
- kan vi ikke hjælpe dig med

FL Tryk · agerbakken 21 · 8362 hørning · Tlf. 70 22 18 70

derimod tilbyder vi:

Digitaltryk 
der forbløffer

på både lav pris 
og høj kvalitet

Bestil online på
www.FLtryk.dk

Skal der 
T RYK på?
- så brug os



Wipes, i store og mindre pakker fås i 
mange prisklasser. Jeg fik lejlighed til at 
købe ind i Normal, der har et bredt sorti-
ment. Jeg valgte tre typer, der har hvert 
deres hovedområde - eller er allround, 
og i indholdsoversigterne kan jeg læse, 
at det ikke bare er samme slags klud 
med andre navne, da de indeholder lidt 
forskellige konserveringsmidler. 

På gode dage kan jeg svinge støvsuger 
og diverse remedier til rengøring. På de 
knap så gode dage er det beroligende 
at vide, at fem minutter med et par af 

kludene lige kan tage det værste, - og om 
ikke andet, så pynte på samvittigheden! 
(især i coronatiden, hvor hygiejnen har sit 
helt eget, betydningsfulde fokus).

På en skala fra et til fem, vil jeg give hver 
af de tre typer klude fem. Ikke, at de i al 
evighed kan erstatte grundig rengøring, 
men de gør det forbavsende godt – og til 
en tier per pakke med hver 25 klude, har 
jeg fundet en god lille – og billig - hjælper 
i dagligdagen.

Solveig

WIPES
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BESTYRELSENS 
SAMMENSÆTNING
FORMAND 
Ove Knudsen 
Søhøjen 22 
8381 Tilst 
22641204 
oveknudsen@hotmail.com

NÆSTFORMAND/SEKRETÆR 
Annelise Hansen 
Hillerødvejen 62 
3250 Gilleleje 
40195228 
annelise-hansen@live.dk

KASSERER
Palle Toft Hansen 
Knivkærvej 18 E 
4220 Korsør 
40145228 
palletoft@hansen.mail.dk

BESTYRELSESMEDLEM 
Jørn Katballe 
Saksagervej 4 
9760 Vrå 
60924803 
katballe88@gmail.com

BESTYRELSESMEDLEM 
Anja Bærentsen 
Hovgårdsparken 23, st, tv 
3060 Espergærde 
23816623 
anjab@erfort.dk

SUPPLEANT
Arne Hansen 
Hillerødvejen 62 
3250 Gilleleje 
40159861 
snedkerarne@hotmail.com



www.insitu-arkitekter.dk

medlem af: 

ring for en uforpligtende samtale

med arkitekt maa Peter Gatys Wahlberg

tlf: 28 12 04 64

• Stor erfaring med:
- tilgængelighed og behov
- afklaring af potentiale
- myndighedsansøgning
- projektmateriale / udbud
- udførelse/tilsyn/økonomi



Afsender: Solveig Hansen • Engvej 9 • 8560 Kolind

bandagist kompagniet
- innovation og håndværk

Brian 
Lousdal
aut. bandagist
Mjøn 4, Skovby
8464 Galten
Tlf. +45 4035 2338
brian@minbandagist.dk

Eksperter i benproteser og personlig betjening

Fuglebækvej 4B, 1. TH
2770 Kastrup 
Tlf. +45 4290 9072 
thomas@minbandagist.dk

www.minbandagist.dk

Thomas 
Borregaard
aut. bandagist

Birkvej 14 • 6900 Skjern
www.skjernpaper.com

Tlf. 97 35 11 55


