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Et kvarters kørsel hjemmefra ligger 
Hospice smukt placeret med udsigt til 
Kaløvig. I efteråret var Hospice ramme 
om et særligt aftenskoletilbud, som jeg 
desværre var forhindret i at deltage i, da 
jeg var på opgave i en anden landsdel, - 
men som alligevel har efterladt et stort 
indtryk på mig, og som jeg håber at få 
mulighed for at deltage i en anden gang.

Formålet med ”Sidstehjælp” er at bi-
bringe almenbefolkningen en øget viden 
om døden og det at være døende, ud fra 
en forhåbning om derved at gøre den 
enkelte - en lille smule - bedre i stand til 
at stå i denne svære situation i deres liv. 
For eksempel at vide ”at man ikke dør, 
fordi man holder op med at spise, - men 
at man holder op med at spise og drikke, 
fordi man er døende”.

Kurset ”Sidstehjælp” er udviklet af For-
eningen for Palliativ Indsats som et 
koncept a la ”Førstehjælp”, for at klæde 
danskerne på til bedre at ”kunne være i” 
og håndtere det at støtte og drage 
omsorg for døende. Flere un-
dersøgelser viser nemlig, at vi 
danskere helst ikke vil tæn-
ke på alvorlig sygdom 
og død - og i hvert fald 
slet ikke beskæftige 
os med det, når det 
ikke er aktuelt for en af 

vores nærmeste. Det betyder, at mange 
oplever, at de i høj grad er erfaringsløse i 
forhold til at forvalte nogle af de proble-
matikker, der opstår i forbindelse med 
den sidste levetid og døden. 

Kurset indeholder forskellige aspekter 
omkring det at være døende, selve 
dødsprocessen og om at være pårø-
rende - og kommer ind på spørgsmål om 
fysiske/kropslige forhold, psykologiske 
processer, sociale og juridiske problem-
stillinger, eksistentielle og åndelige te-
maer samt sorg/sorgprocessen.

Julen er anledning til reflektioner, relatio-
ner og gaver. Den største gave er livet, 
og livet er de dage, der kommer og går.
Glædelig jul til jer alle og kom godt ind 
i det nye år.

Solveig Hansen

SIDSTEHJÆLP
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Tre uger senere har hun ikke fået svar 
fra en eneste fra AKs bestyrelse, dog er 
der kommet tre kommentarer og fem 
reaktioner fra andre:
Kommentarerne er fra Jytte: ”Tja - - - et 
godt spørgsmål”, fra Hans Ole: ”Jeg blev 
ski” og fra Susanne: ”Hvem er formand 
? ?” 
De fem reaktioner er tre likes fra Dennis, 
Hans Ole og Hanne samt to dislikes fra 
Susanne og Arne, sidstnævnte er supple-
ant i bestyrelsen, så nogen HAR set det 
bekymrede opslag fra Mona Lisa.

Pigerne på Nordsjælland forsøger at 
samle medlemmer i lokalområdet og 
søge midler til kredsen. Da jeg bad be-
styrelsen om input til bladet denne gang, 
sendte Annelise denne update:

”Anja og jeg afholdt Netværkscafe for 
amputerede den 17. oktober. Vi var syv 
amputerede, - det går fremad.  Der blev 
bl.a. diskuteret fantomsmerter, proteser 
og problemer med de forskellige kom-
muner.  Næste møde afholdes igen i 
Græsted fredag den 21. februar kl. 16 - 19.

Vi to forsøger at få ansøgninger til fonde 
i spil, til en medlemsweekend og til et 20 
års jubilæums-et-eller-andet.”

AK har mistet sin 
formue, den er ind-
draget af forbundet, og 
derfor kom vi ud af sidste regn-
skabsår med et underskud, der betyder, 
at kassen stort set blev tom kort efter 
dette års generalforsamling. Den sidste 
”tudse” er gået til at købe artiklen om 
Almaz, mens jeg har et pænt stort beløb 
til gode, når jeg får sendt kørselsbilag 
m.m. for de seneste af de arrangemen-
ter, der gør det muligt at lave et rimelig 
informativt og alsidigt blad. Artiklen fra 
RYK! har vi fået lov at bringe frit og kvit, 
tak for det!
Desværre er Nikolaj stoppet ved Ban-
dagist-Centret og har derfor valgt ikke 
længere at skrive til bladet. Kender du 
en, der kan tage over, hører jeg gerne 
derom.

Mit nytårsønske bliver held og lykke med 
fundraising og planer om jubilæumsak-
tiviteter, og mit nytårsforsæt må blive at 
skrue forventninger og ambitionsniveau 
ned. 
Har nogen af jer lyst til at bidrage til 
bladet, er der deadlines i starten af 
februar, maj og september samt midt i 
november. ALT modtages med kyshånd 
på sol1920@gmail.com 

Solveig

ER AK DØENDE?
11. november skrev Mona Lisa på 
Amputationskredsens Facebookgruppe:

 Er der nogen der ved, hvad bestyrelsen laver 
 - og har nogen hørt fra formanden?

 Er AK ved at dø?

AK har mistet sin 
formue, den er ind-
draget af forbundet, og 

ER AK DØENDE?

laver 



SET PÅ FACEBOOK

SÅ ER DET MORS OG THY DER KALDER!

Har du en funktionsnedsættelse?

Har du lyst til at mødes i et træningsfælleskab med andre?

Bor du på Mors eller i Thy?

Så vil vi meget gerne høre fra dig!

Vi er to amputerede, der via Parasport Danmark er kommet i kontakt, som 
mangler andre, der har lyst til at starte træningsaktiviteter i vores område. 

Inden- eller udendørs.

Dag eller aften.

Vil du bidrage med ideer eller har du lyst til at være med i 
træning med en funktionsnedsættelse? 

Kontakt Anette Helene Hove på telefon 30 26 19 93 eller 
mail: anetteogfrits@gmail.com

Eller

Torben Linde Mikaelsen på telefon 42 76 08 04 eller 
mail: torbenhoei@gmail.com

Så vil vi indkalde til et fælles møde, hvor vi får afstemt forventninger og ønsker.
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Politiker, foredragsholder, adopteret, 
socialrådgiver, benamputeret, liberal, tri-
atlet, naiv sønderjyde, hårdere aarhusia-
ner, ambassadør i Din Nødhjælp, ildsjæl. 
Kasketterne og bedrifterne er mange, 
når man taler om Almaz Mengesha. Men 
hun ønsker ikke at blive sat op på en 
piedestal.

I Almaz Mengeshas opvækst i Haderslev 
vidste alle, hvem hun var. Med sin bru-
nere hudfarve end den gennemsnitlige 
dansker og to benproteser, var det svært 
at glide ubemærket hen.
”Efter jeg blev adopteret fra Etiopien 

som niårig, voksede jeg op i en tryg 
dansk kernefamilie. I min barn- og ung-
dom oplevede jeg nogle rigtig gode og 
forpligtende fællesskaber i vores lokal-
område, som jeg nød at være en del af. 
Man kunne rumme alle. Det var generelt 
en rigtig god opvækst, jeg havde,” siger 
44-årige Almaz Mengesha og fortsætter:
”Men jeg havde også et stærkt ønske 
om bare at blende ind og være nøjagtig 
som de andre. Jeg blev på ingen måde 
udsat for diskrimination i min opvækst. 
Overhovedet ikke. Hverken på grund af 
hudfarve eller handicap, men når jeg har 
talt med gamle bekendtskaber fra den-

ALMAZ TRIVES IKKE 
PÅ EN PIEDESTAL
AF MARTIN HUNGEBERG
FOTOS SOLVEIG HANSEN OG PRESSEFOTO FRA KOMMUNENS 
HJEMMESIDE



gang, så har jeg flere gange hørt, hvor 
flot det er, at jeg fik en uddannelse, et job 
og kunne købe et hus. Det fik mine ven-
inder ikke at vide, og det er en ros, som 
er svær at forholde sig til. Det kommer 
næsten til at virke omvendt.”

HEKSEBØRN ER HJERTESAG
Selvom Almaz i begyndelsen af 2018 
kastede sig hovedkulds ud i politikerlivet 
som først spidskandidat og derefter by-
rådsmedlem i Aarhus for Liberal Alliance, 
så har hun det i virkeligheden ikke godt 
med at være i centrum. (Almaz er siden 
blevet løsgænger i Byrådet, red.)
”Det stammer uden tvivl fra min afrikan-
ske kultur, hvor kvinder er tilbagehol-
dende og ikke er dem, der råber højest. 
Sådan er jeg heller ikke som person, og 
jeg har det ikke super godt med op-
mærksomheden eller med at befinde 
mig i større sociale sammenhænge,” 
forklarer Almaz.
Alligevel er hun ofte endt i den situation; 
i centrum. Hun er blandt andet den før-
ste dobbelt benamputerede til at blive 
danmarksmester i triatlon for mennesker 
med handicap.
”Det var selvfølgelig fedt at vinde, men 
her brugte jeg mit handicap aktivt, og 
det kan jeg bestemt ikke lide at gøre. Det 
vigtigste formål med danmarksmester-
skabet var at sætte fokus på Din Nød-
hjælp og heksebørnene i Vestafrika, som 
de hjælper, og derfor lagde jeg mange 
kræfter i det, så vi kunne få samlet penge 
ind. Heksebørnene er min hjertesag, og 
det betyder rigtig meget for mig. De var 
den primære drivkraft.”
At dyrke triatlon har også givet Almaz 
en masse positivt på det personlige plan, 
men selve sportsudøvelsen slap hun 
egentlig gerne for.
”Jeg hader at løbe, jeg hader at cykle. 
Faktisk ville jeg hellere ligge på min sofa 
med en kop kaffe, noget chokolade og 
ryge smøger. Havde jeg ikke min hjer-
tesag, så havde jeg ikke dyrket triatlon, 
men var blevet på sofaen,” lyder det 
bundærligt fra byrådspolitikeren.

Hendes holdning til ikke at bruge sit 
handicap for at opnå noget i tilværelsen 
stikker dybt.
”Jeg vil kun beundres eller sættes op 
på en piedestal, hvis jeg en dag gjorde 
noget virkelig bemærkelsesværdigt. Ge-
nerelt vil jeg rigtig gerne have, at omgi-
velserne ikke tilpasser sig mig, men at jeg
tilpasser mig omgivelserne. Jeg skal nok 
selv tage hensyn, hvis det er nødvendigt. 
Mit liv er ikke hårdere end andres, jeg har 
bare nogle lidt andre vilkår. Faktisk har 
jeg altid gerne villet være en del af alle 
de andre, jeg vil ikke være noget særligt.”

IKKE LÆNGERE SERVICEORGAN
Går man fem år tilbage i tiden, antog 
Almaz’ liv en helt anden form end i dag. 
Hun arbejdede som afdelingsleder på et 
flygtningecenter i Tønder og brugte al sin 
fritid på sine tre børn.
”Dengang var jeg lidt af et serviceorgan 
for mine børn. Indrømmet, jeg lavede 
faktisk pandekager i går aftes til min søn 
på 23, men mit liv har forandret sig mar-
kant. Jeg blev skilt og flyttede til Aarhus 
for to år siden. I januar 2018 blev jeg valgt 
ind i byrådet, og det fylder selvfølgelig 
enormt meget i mit liv i dag,” fortæller 
Almaz, der samtidig er ansat som social-
rådgiver i Aarhus Kommune, hvor hun 
behandler kontanthjælpssager.
Liberal Alliance er (var!, red) kun repræ-
senteret ved Almaz i byrådet, og sønder-
jyden har de seneste måneder mærket 
det politiske livs lune.
”Jeg forsøger at være ydmyg og lyttende 
i min tilgang til politik. Det er stadig en 
helt ny verden for mig, og jeg prøver at 
kaste min sønderjyske naivitet fra mig 
og blive en lidt hårdere aarhusianer. For 
det er klart, at det ikke er et spil, som 
du lærer fra første dag. Der er en masse 
skjulte dagsordener, og dem er du nødt 
til at lære at kende. Det kommer vel med 
erfaringen,” forudser hun.
Motivationen for at blive politiker ud-
springer af hendes handicap. I hovedpar-
ten af Almaz’ liv har hun som benampu-
teret været klient.    >>
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”Det har jeg faktisk haft det svært med. 
Når jeg eksempelvis har skullet have 
nye proteser hos en bandagist, så gik 
en sagsbehandler med ind, hvor jeg kun 
sad i undertøj. Det følte jeg mig ikke 
komfortabel med. Jeg tilbød flere gange 
sagsbehandleren, at vi kunne sidde som 
ligeværdige og tale om processen efter-
følgende, hvor jeg havde tøj på. Med det 
blev afvist, og det var én af de situatio-
ner, som fik mig til at tænke over, om alt 
virkelig er, som det burde være?”
Almaz fortsætter:
”Problemet er, at vi er vant til at under-
kaste os systemet. Det bliver farligt, når 
vi ikke engang stiller spørgsmålstegn ved 
fremgangsmåder, som griber dybt ind i 
borgernes personlige sfære. Efter min 
mening, så bør man slet ikke være klient 
i det kommunale system, når man for ek-
sempel har kropsbårne hjælpemidler som 
proteser. Det burde ligge i sundssystemet, 
og der kunne potentielt spares en hel 
hjælpemiddelafdeling væk.”

DHIF-SAMARBEJDE OG ULANDSBI-
STAND
I øjeblikket er Almaz’ politiske fokus 
blandt andet rettet mod mennesker med 
handicap og deres muligheder for at 
dyrke idræt. Her stiler hun efter at indgå 
i et samarbejde med Parasport Danmark.
”Der er så mange mennesker, som ikke 
kan dyrke den sportsgren, de gerne vil. 
Tag for eksempel kørestolsrugby, hvor 
du ikke kan spille med din normale køre-
stol, fordi den på ingen måder egner sig 
til kontakt og fart. Men en sportsstol er 
dyr. Jeg kunne godt tænke mig, at man 
støttede de her mennesker, så de kunne 
dyrke den sport, de gerne vil.”
Byrådspolitikeren har også en klar idé 
om, hvor pengene skal komme fra:
”Vi kan bruge penge fra de velfærds-
teknologiske puljer, så mennesker med 
handicap kan få samme muligheder, som 
man ville have haft i raskidrætten. Der 
skal være en brugerbetaling, det er klart, 
men det ville være et rigtig godt sted at 

bruge penge på hjælpemidler, 
fordi det ville have en enorm 
indflydelse i mange menne-
skers liv.”
Ambitioner og politiske visio-
ner har Almaz mange af, og de 
rækker også ud over landets 
grænser.
”Jeg tager selvfølgelig et skridt 
af gangen, men jeg vil gerne 
i Folketinget på et tidspunkt. 
I tråd med min hjertesag om 
heksebørnene, så vil jeg gerne 
arbejde for at løfte ulande-
ne ud af fattigdom gennem 
ulandsbistand. Det er målet 
på længere sigt, men det skal 
ikke forstås sådan, at jeg kun 
fokuserer på helt store per-
spektiver. Kontakter en borger 
mig med et problem, så går 
jeg også 100 procent ind i det, 
for jeg ved, hvordan det er at 
føle sig som en brik eller et 
nummer i systemet,” afslutter 
Almaz Mengesha.



ARTIKLEN ER FØRSTE GANG BRAGT I ULYKKESPATIENTFORENINGENS 
MEDLEMSMAGASIN, LIVTAG I SEPTEMBER 2019

SÅDAN KOM ALMAZ TIL DANMARK

Almaz Mengesha er født og opvokset i Etiopien i Østafrika. De første år af hen-
des opvækst er lykkelige og præget af omsorg og relativ høj velstand etiopiske 
forhold taget i betragtning. Hun bor sammen med andre børn, som hun kalder 
søskende, men som i virkeligheden er børn, hvor deres mødre ikke har kunnet 
tage sig af dem. Sådan forholder det sig også med Almaz. Hun kan huske sin 
biologiske mor, men det er kvinden, hun bor hos, hun ser som sin mor.
Moren driver et hotel i det sydlige Etiopien og nyder stor anseelse i et samfund, 
som ellers er stærkt mandsdomineret. Ud af de ti børn, hun har taget til sig, er 
Almaz favoritten, og selv fra hun er ganske lille ligger det i kortene, at det er 
Almaz, der en dag skal drive hotellet videre.
Men så sker ulykken, som vender livet og fremtidsudsigterne fuldstændig på 
hovedet. Otteårige Almaz skal krydse en landevej på vej hjem fra byen, hvor 
hun har købt sæbe til at vaske lagner for sin mor. Hun har spottet en lastbil ud af 
øjenkrogen, og hun er overbevist om, at hun kan nå at krydse vejen, inden den 
kommer brasende. Men hun har undervurderet situationen. Almaz ser lastbilen 
bremse for at undgå kollisionen, men der er det for sent.
Begge hendes ben bliver amputerede efter den voldsomme ulykke, og hun til-
bringer med morens økonomiske hjælp et år på hospital i hovedstaden Addis 
Abeba. Det går gradvist op for Almaz, at hun er gået fra at være morens yndling 
til at være nærmest værdiløs. I Etiopien gemmer man handicappede væk, og 
hendes mor er begyndt at lede efter et børnehjem at placere hende på.
I en handicaplejr arbejder samtidig en dansk bandagist for International Røde 
Kors, som sammen med sin engelske kollega en dag kommer ind på hospitals-
stuen. Almaz tror, at hun bliver kidnappet, da de tager hende med til handicap-
lejren, men i stedet får hun sine første proteser.
Efter et par uger er hun tilbage på hospitalet, men den danske bandagist og 
hans kone får idéen, at den lille etiopiske pige kan komme på weekend hos dem i 
deres bolig i landet. Det er en helt anden verden, som Almaz møder hos familien 
Andersen. Det ender med, at hun aldrig kommer på børnehjem, men i stedet 
bliver adopteret til Danmark, da familien drager hjem til Sønderjylland.
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AF SØREN ANDERSEN
FOTOS MARIANE JOHANSEN

Som handicappet og måske kørestols-
bruger kender du udfordringen: Hvor 
og hvordan finder jeg et handicapegnet 
hotel? Det kan godt være en større ud-
fordring, det ved jeg af egen erfaring. 
Vi har valgt at supplere hotellet med 
muligheden for at bytte vores bolig med 
en anden families. Vi har meldt os ind i 
HomeExchange, hvilket giver adgang til 
400.000 boliger i 187 lande. Tjek deres 
hjemmeside HomeExchange.com  

ENKELT OG OVERSKUELIGT
Princippet er enkelt, enten bytter du 
direkte over med en anden familie eller 
også bruger du de point, du har optjent 
og ”betaler” med dem.
Det er selvfølgelig ikke alle boliger, der 
er handicapegnede, Men du kan stille 
forskellige søgekriterier op, så du får 
adgang til egnede boliger. Opnår du et 
match, så kommer du i direkte kontakt 
med indehaveren af boligen og kan sikre 
dig, at boligen er handicapegnet.

BOLIGBYTTE - HOLD FERIE I   
PRIVATE HJEM



Baskerlandet ligger i det vestlige Pyrenæerne på Atlanterhavskysten og 
strækker sig over grænsen mellem Frankrig og Spanien.

MANGE MULIGHEDER
Vi har brugt boligbytte både i Køben-
havn og i udlandet. Senest var vi i Ba-
skerlandet på sommerferie. Der byttede 
vi dels til et byhus i en lille landsby dels 
til en lejlighed i en kystby ud mod Bisca-
yen. Begge steder rigtig fine, og så får 
du en snak med boligens ejer. Det giver 
indblik og gode tip til seværdigheder og 
spisesteder.
Jeg kan varmt anbefale HomeExchange, 
det giver nye muligheder og dejlige op-
levelser.
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BLIV STÆRK
AF SOLVEIG HANSEN
FOTOS MONA SKAU/ORTOS & SOLVEIG HANSEN

”Bliv en stærk benprotesebruger”, skrev 
ORTOS, da de inviterede til temadag for 
benprotesebrugere i samarbejde med 
Jakob Mathiasen, Klinik for Fysioterapi 
i Ribe Fritidscenter: en lørdag med fy-
sisk aktivitet, inspirerende foredrag om 
træning og kost - og ikke mindst socialt 
samvær med ligesindede. 

ALLE KAN BLIVE STÆRKERE
”Dit nuværende aktivitetsniveau er ikke 
vigtigt, for aktiviteterne kan tilpasses, så 
de både imødekommer den rutinerede 
motionist og nybegynderen. Det væ-
sentlige er, at du prøver grænserne af for, 
hvad du kan med din protese og finder 
inspiration til nye måder at få bevægelse 
ind i hverdagen.” citat fra invitationen.

Jojo Bowman er tilknyttet Copenhagen Pilates Studio, dels som instruktør, dels som projektle-
der i The Danish Wounded Warriors Project (DWWP). Jojo startede med at give os en højere 
grad af kropsfornemmelse og havde hele dagen fokus på, at vi mærker efter og oplever, og 
ved øvelse kontrollerer de to kropshalvdele. I sidste ende skal protesen ikke gå med os, men 
vi skal gå med den.



   >>

Pilates er et anatomisk og biomekanisk 
bevægelsessystem, som Jojo Bowman blev 
introduceret til, da hun måtte kæmpe sig 
tilbage på balletscenen efter en alvorlig 
rygskade. Inspireret af egne resultater tog 
hun Pilatesuddannelsen i 2006, og siden 
har hun specialiseret sig i at benytte Pilates 
i genoptræningen af bl.a. benamputerede 
krigsveteraner. 
Vi fik SÅ mange gode øvelser denne lørdag. 
Af hjertet TAK!

Ud over at være fysioterapeut er Jakob Mathiasen selv benamputeret og medaljesluger på 
et højt plan, så han har de bedste forudsætninger for at hjælpe til at blive en endnu bedre 
benprotesebruger. 
Denne lørdag instruerede han i styrke- og balanceøvelser med elastik, stående og liggende, 
med og uden protese og med og uden elestik.
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TÆNK 
ANDERLEDES

FL Reklame · Agerbakken 21 · 8362 Hørning · fl@flreklame.dk · t. +45 7022 1870

SPAR BÅDE TID OG PENGE PÅ DIT FORENINGSBLAD

Mangler du et foreningsblad, eller har du allerede ansvaret 
for et, kan vi tilbyde at løfte opgaven med produktionen. Et 
foreningsblad er ofte det vigtigste bindeled mellem forening 
og medlemmer.

Vi har mange års erfaring i produktion af foreningsblade, og 
kan være behjælpelige med layout, tryk, distribution og even-
tuelt annoncesalg til hel eller delvis finansiering af bladet.

Vi kan også altid give et godt tilbud på dine øvrige trykop-
gaver, f.eks. programmer, billetter, plakater, flyers og visitkort.

Kontakt os for en uforpligtende snak, vi deler gerne ud af 
vores erfaring...

FL Reklame · Agerbakken 21 · 8362 Hørning · fl@flreklame.dk · t. +45 7022 1870



Hele tiden var der koncentrerede snakke om proteser, 
teknikker, undren, sejre og oplevelser

De mange udstillede protesekomponenter tiltrak 
især mændene i de sparsomme pauser.

 Dagen sluttede med cykeltræning, som jeg valgte fra. 
 Inden da var der et oplæg om træning og kost ved ernærings fysiolog Jannie 
Haugaard Johansen, der bl.a. rådgiver nogle af Paraatletikkens topatleter, og 

derfor har godt kendskab til, hvad man skal være opmærksom på, når man har 
et handicap og skal spise godt. 

 Selvstændig artikel herom er på vej i et kommende blad.
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HØSTTID
AF SOLVEIG HANSEN

Høst betyder indsamling af afgrøder. 
Man høster, som man har sået. Ofte er 
høsten værd at fejre, og det gjorde ca. 
70 indbudte gæster på foranledning af 
Bandagist Jan Nielsen A/S i slutningen af 
oktober i vel nok verdens mest tilgænge-
lige hus, Handicaporganisationernes Hus 
i Høje Taastrup.

Jeg finder et bordhjørne, og straks be-
tror min bordherre til venstre, Ernst Jen-
sen med forventningsfuld stemme ”Jeg 
var også med sidste år!”. Jeg lader blikket 
glide rundt ved de mange dækkede bor-
de, at jo, der er en høj grad af forventning 
at spore. Min bordherre til højre er måske 
den mest forventningsfulde. ”Rikke kom-
mer med min protese: jeg har undværet 
den i over en uge” udbryder Jan Lykke 
Madsen, hvis største udfordring er at 
sætte sit gangtempo ned til ”normalt”.
Jan Lykke Madsen styrtede på sin el-cy-
kel for et års tid siden og gik sygemeldt 
tre måneder grundet svær hjernerystel-
se. Og så, i maj 2019 blev han kørt ned af 
en lastbil, hvilket medførte amputation. 
Ud over bemeldte benprotese har han to 
ca. 10 år gamle, kunstige knæled.

Bandagist Jan Nielsen er netop hjem-
vendt fra research i Amerika og beretter 
begejstret om en hjælperobot, om en 

kørestol, der styres ved hjælp af mimik 
og om småbitte computere i blodbanen, 
der ”sladrer” om blodsukkerniveau.. 
Herefter præsenterer han sit eget nyeste 
hit: Comfort Socket Design, et volumen-
kontrollerbart, tulipanagtigt lårbenspro-
tesedesign, der med fire ”stave” styrer 
lårbensknoglen – og som man kan tage 
på, mens man sidder ned! Hylsteret er 
ca. 2½ cm lavere end normalt, der er 
bevilget ca. tyve, bl.a. med henvisning til 
færre gener og ”fremtidssikring” uanset 
vægtøgning eller vægttab. Designet er 
udviklet sammen med franske kolleger.

Og Jan går videre med klip fra Amazing 
Girl i Kenya, hvor de løber for livet, klip 
fra Royal Run i Aarhus, hvor Sofie, der er 
lam, tilbagelagde de 1,6 km på en time 
og tyve minutter i sit eksoskelet og ”kol-
legaen” Morten brugte ca. to timer, også 
i eksoskelet. Vi hører om Fredskov Ma-
rathon’er med den sclerosediagnostise-
rede Aneste Fredskov og Team Tvilling, 
der gør det muligt for bl.a. svært spastisk 
lammede at deltage i løbeevents. Det er 



tydeligvis et stort engagement, der bæ-
rer Jan i han chefrolle for de ca. 50 an-
satte, der har et unikt arbejdsfællesskab 
i en klinik, hvor undulaten Alfred snakker 
med børnene, så det ikke er slet så slemt 
at møde de hvide kitler, gipsafstøbnin-
gen, testhylstrene, der skal tilrettes osv.

Noget, der kan bringe sindene i kog er 
fx afslag begrundet i, at fysisk aktivitet 
”ikke er nødvendigt for ADL, almindeligt 
dagligliv, for amputerede”. Jamen, Sund-
hedsstyrelsen anbefaler jo fysisk aktivi-
tet ved moderat til højt aktivitetsniveau!

To guttermænd, der støtter hinanden

Gitte Frandsen er pioneer, den første, 
der træner hos Neurofysioterapeut He-
lena Rosenberg, Rehabmobility. Gitte er 
tydeligt tilpas med sine nye færdigheder 
OG for at blive foreviget med idolet Chris 
MacDonald, der holdt et forrygende op-
læg om motivation m.m.

Fysioterapeut ved Jan Nielsen, Theis 
Nyegaard, demonstrerer kort trænings-
dragten Mollii, der løsner stram musku-
latur/spasmer, øger bevægelighed og 
lindrer smerter ved en times daglig brug. 
Man kan bestille afprøvning.

Herefter går dagens gæstetaler på sce-
nen. Chris MacDonald, der bl.a. har 
søvnkampagnen JUST HUMAN, som Jan 
Nielsen også støtter. 
Han understreger, at motivation afhæn-
ger af viljen! Og citerer Einstein: ”Der 
sker ikke en skid, før noget bevæger sig!”

Høstfesten afrundes med tre workshops, 
en for protesebrugere, en for ortosebru-
gere (bl.a. skinner og korsetter) og en for 
pårørende.

Jan Lykke Madsen har 
undværet sin protese en 
uge, så han er ovenud 
begejstret, da Bandagist 
Rikke som lovet har den 
med til Høstfesten.
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AF BANDAGIST EVA FLINDT MARCKMANN

Jeg lovede at komme med et udspil fra 
pårørendegruppen til Høstefesten fra 
Bandagist Jan Nielsen. Desværre blev 
vi ikke så mange i gruppen, da de fleste 
pårørende valgte at følge deres mand 
eller kone til de andre workshops.

Gruppen bestod af otte personer, mig 
selv inklusiv. to var brugere af proteser, 

fire var pårørende og én var familiegæst 
fra vores firma (far til én af fysserne)

Gruppen blev meget styret af de pro-
blemer, de to protesebrugere har været 
igennem, men som selvfølgelig også har 
konsekvens for de pårørende.

PÅRØRENDEGRUPPEN

•          Vi kom ind på, at kommunerne ikke er nok informeret om det, de egentlig  
  skal bevillige, og der blev efterspurgt større viden der.

•          Skiftende hjemmehjælpere er også et stort problem, det får nogen til at  
  fravælge denne ydelse, hvilket så øger vigtigheden i at have en pårørende,  
  der kan hjælpe.

•         Udefrakommende forventninger som: Hvornår kan du gå igen? Når du så  
  har protesen, så er du vel klar til arbejde?

•         Humor!! Var alle enige om, er det vigtigste. Man er nødt til at kunne se det  
  sjove i det nogle gange meget triste.

Desværre meget svært at skrive det som et skriv, da der ikke kun var pårørende 
tilstede. Dog var det en utrolig god dialog vi havde.

STØT VORES ANNONCØRER...
...DE STØTTER OS
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SKOVTÅRNET
En ny seværdighed i Danmark rejser sig højt over trætoppene i det sydsjællandske land-
skab. Og fra toppen kan man i klart vejr se helt til Sverige. Vi befinder os i Camp Adven-
ture, hvor det nyåbnede skovtårn allerede har trukket mange besøgende til. RYK! magasin 
har besøgt tårnet.

TEKST: BIRGITTE BJØRKMAN
FOTO: RASMUS HJORTSHØJ OG LARS BROLEV

Midt i Gisselfelts skove i Sydsjælland 
rejser sig et 45 meter højt tårn og be-
tager én allerede fra motorvejen, inden 
man drejer fra ved afkørsel 37 Rønnede. 
Det er et flot syn, og oplevelsen bliver 
kun bedre, når man står helt tæt på og 
skuer op på den spektakulære jernkon-
struktion.

ARKITEKTUR
Camp Adventures Skovtårn er en unik 
naturoplevelse, der ikke findes andre 
steder i Skandinavien. Den spektaku-
lære stålkonstruktion er tegnet af EF-
FEKT Arkitekter og er resultatet af en 
ambition om at skabe et æstetisk smukt 
bygningsværk med hensyntagen til den 
smukke, omkringliggende natur. Tårnets 
konstruktion er udført i cortenstål, hvis 
rødbrune farve passer godt ind i skoven, 
og rampens egetræsbrædder er hentet 
lokalt. Opbygningen er en såkaldt hy-
perboloid form, hvor de lange, vertikale 
stålrør ikke er bøjede, men roteret 120°, 
hvilket giver et kurvet udtryk, præcist 
som et timeglas. Denne konstruktion 
øger ikke kun stabiliteten, men gør også 
oplevelsen større, når man på det smal-
leste stykke midtvejs kommer helt tæt på 
kronerne af de tre birketræer, som tårnet 
er bygget omkring. Derfra udvider tårnet 
sig igen, og der kommer mere afstand 
mellem ramperne i takt med, at land-
skabet åbner sig og udsigten øges. Det 
hele kulminerer på toppen med en 360° 
udsigt ud over landskabet, hvor man kan 
se mere end 25 km ud over den smukke, 

sydsjællandske natur. Kigger man nord-
på, kan man i klart vejr se Øresundsbroen 
og dele af den københavnske skyline.

OPLEVELSEN
Turen til tårnet og tilbage er i alt 3,2 km 
lang og flot iscenesat med boardwalks til 
og fra tårnet. Fra ankomstområdet fører 
en 900 m snoet rampe gæsterne gen-
nem skoven mellem træer og hævet over 
skovbunden. Fremme ved skovtårnet går 
turen til toppen ad den spiralformede 
rampe. En tur på 650 m med en lidt over 
7 grader stigning. Toppens platform er 
100 m lang.
Vel nede fører en anden rampe gæsterne 
gennem skoven tilbage til ankomstområ-
det. Undervejs er der fine udkigspunkter 
og platforme naturligt placeret ved kluk-
kende vandløb og højdedrag, hvor man kan 
vælge at gøre stop og nyde nærkontakten 
med naturen. Turen tager knapt to timer 
i alt inklusiv de mange stop undervejs; 
ikke mindst for at tage billeder.
Og efter en oplevelsesrig tur kan man 
slå sig ned på og omkring gårdsplad-
sen, hvor der er borde og bænke og 
foodtrucks, der sælger mad og drikke. I 
den tilstødende stald er der indrettet en 
hyggelig café, der tilbyder kaffe og kage. 
Det gode vejr tillod, at vi valgte at slå os 
ned ved et af bordene på gårdspladsen.

TILGÆNGELIGHED 
Som besøgende på fire hjul blev jeg mødt 
med en række udfordringer, men med to 
skubbere var jeg heldigvis godt hjulpet. 



Ved indgangen er der reserverede 
P-pladser til biler med handicapskilt. 
Så godt så langt. Men herfra og frem til 
ankomstområdet og videre til rampen, 
der fører til skovtårnet, skal man forcere 
et underlag af grove, løse sten. Umuligt 
at køre på, for de små hjul graver sig 
dybt ned. Det var nok dagens største 
udfordring.
Turen til og fra tårnet går ad fine, ensret-
tede boardwalks med en god bredde. 
Men forvent ikke en jævn boardwalk. 
Det går op og ned i det kuperede ter-
ræn, og ikke mindst på turen tilbage fra 
Skovtårnet er der stigninger på op over 
20 %. Her kom mine gode skubbere på 
arbejde. På de passager, hvor rampen 
stiger eller falder, er den belagt med 
skridsikker belægning af en slags tråd-
net. Undervejs afbrydes rampen et par 
steder, fordi den krydser skovsti eller af-
løses af kortere passager med skovbund. 
Her skal man være ekstra opmærksom, 
fordi ramperne afsluttes og begyndes 
med mindre kanter, der skal forceres. I 
tårnet er der en konstant stigning på 7 
%, og krævede for mit vedkommende et 
par friske skubbere. Nedad klarede jeg 
den selv – uden at køre andre gæster 
ned! Og et par opmuntrende kommenta-
rer fik jeg også med på vejen. Men husk 
kørehandsker til den del af turen.
Vel nede og efter igen at skulle forcere 
en strækning af dels løs flis og dels løse, 
grove sten, fandt jeg toiletterne ved 
gårdspladsen inklusiv handicaptoilet, der 
dog kun rummer plads til en manuel stol.
Og så er der prisen. 125 kr. hvis man boo-
ker hjemmefra og ellers 150 kr. Ledsa-
gekort kan ikke benyttes. Med tanke på 
at man ikke kan besøge tårnet uden en 
skubber, bør adgang til tårnet inkludere 
ledsageordning.

PLADS TIL FORBEDRINGER
På Camp Adventures hjemmeside op-
lyser de, at ”for at imødekomme alle 
gæster, arbejder vi på at bygge et vel-
komstområde/velkomsthal med nye, 
bedre faciliteter. Byggeriet forventes 

færdigt i år 2020. Vi forventer her, at 
vi kan tilbyde bedre faciliteter for han-
dicappede”. En opringning til Camp 
Adventure bekræftede, at der bl.a. kom-
mer større handicaptoilet, men samtidig 
blev jeg oplyst om, at den løse, grove 
grusbelægning ikke står på opgavelisten 
over forbedringer. Man må dog håbe, at 
belægningen medinddrages i det kom-
mende byggeprojekt, ligesom der tages 
initiativ til inkludering af ledsageordning. 

Jeg kan varmt anbefale et besøg i Skov-
tårnet. På trods af besværlighederne. 
Med en god skubber eller to kan det 
lade sig gøre, og oplevelsen er fanta-
stisk og helt unik. Ikke mindst tårnets 
nyskabende arkitektur hører ind under 
kategorien ”must-see” og forventes da 
også at tiltrække 100.000 turister årligt. 

Artiklen er hentet fra RYK! magasin nr. 
2.2019, der udgives af RYK – Rygmarvs-
skadede i Danmark.

FAKTA
Skovtårnet har åbent hver dag kl. 10-
18 (torsdag kl. 10-20). Pris: kr. 125,- per 
person ved onlinebooking. Ellers 150 kr. 
Adressen er Camp Adventures, Dende-
rupvej 9A, 4690 Haslev, Danmark.
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SKOVTÅRNET

DER ER STIGNINGER PÅ OVER 20 %, HVILKET KRÆVER EN GOD SKUBBER



RAMPEN I TÅRNET HAR EN JÆVN STIGNING PÅ 7 %

VINTER 2019 23



   >>HELT KORT OM STØTTE
TIL KØB AF HANDICAPEGNET BIL



LEJEBILER
AF SOLVEIG HANSEN

Jeg har anmærkninger i mit kørekort, 
der nøje beskriver, hvordan en bil skal 
være indrettet, for at jeg må køre den. 
Dermed er lejebiler et no go!
Sådan vil det ikke være for alle med 
anmærkninger i pappet, nu hvor udlej-
ningsportalen handidrive.dk har åbnet 
for leje af ombyggede biler, ikke bare fra 
AutoMobils egen bilpark, men også pri-
vate biler.  Alle kan oprette deres egen bil 
til udlejning, dog max 7 dage ad gangen, 
hvis den er anskaffet som invalidebil. – 
og folkene bag portalen har lavet sikre 
forsikringsaftaler. Der er måske en auto-
camper på vej blandt de private biler, 
du kan leje – og jo længere lejeperiode, 
jo mere rimelig synes lejeprisen pr. dag.
Specialkreds i Dansk Handicap Forbund, 
RYK – Rygmarvsskadede i Danmark 
havde inviteret til fyraftensmøde hos 
Auto Mobil i Hvidovre og hos Auto Max 
i Vorbasse, hvor vi hørte om lejebiler, 
forsikringsdækning og mulighed for 
støtte fra kommunen til at leje bil med 
særlig indretning. Mere uddybet artikel 
i et kommende blad, men har du brug 
for eller lyst til at leje en bil, så klik ind 
på handidrive.dk
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HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN/
AFPRØVNING
AF SOLVEIG HANSEN

Bibliotekerne i Syddjurs har startet en 
service med udlån af hverdagshjælpe-
midler. Afdeling for velfærdsinnovation 
kontaktede biblioteket sidste efterår 
med ideen – det handler mest om de små 
hjælpemidler, der som udgangspunkt 
skal anskaffes privat, men på denne 
måde kan afprøves.

Alt til personlig hygiejne (!) og de skarpe 
knive er valgt fra, bl.a. fordi alle med et 
dansk sygesikringskort kan bibbe sig ind 
på biblioteket i dag-og aftentimerne.
Otte af hver ting er fordelt på fire bib-
lioteker - én til inspiration men ikke 
udlån – og én til reservation/udlån i hhv. 
Hornslet, Rønde, Kolind+ og Ebeltoft. 
Lånetiden er 14 dage, og der er gebyrer 
ved for sen aflevering på linje med bøger, 
blade og tidsskrifter. 

Der følger skriftlige brugsvejledninger 
med, udfærdiget af kommunens ergo-
terapeuter – og oplysninger, om de må 
komme i opvaskemaskinen, om de kan 
søges via Serviceloven og at de fx kan 
købes på nettet og i seniorshops. (man 
må ikke linke direkte til forhandlerne).
Kørestolene er mest efterspurgt, måske 
til eget brug efter indlæggelse på syge-
hus?, måske, når man skal have besøg 
af en dårligt gående ”tante”? Og der 
bliver jo ikke spurgt ind til behov, når 
man låner…

Bibliotekar Sussi Lund Gadmar fra Syd-
djurs Biblioteker var inviteret til lokal-
afdelingsmøde i DH, Danske Handi-
caporganisationer for at præsentere 
tilbuddet, og bad om tilbagemeldinger, 

fx med ideer til udbredelse og forslag 
til nyanskaffelser. Lise Lotte Wagner fra 
Dansk Blindesamfund foreslog kortspil 
til svagtseende, en ”bulderfnis” til at 
lægge i bunden af gryden, der rasler, 
hvis gryden er på vej til at koge over og 
en sokkelås til at parre sokkerne, før de 
lægges til vask. 

Flere andre kommuner har lignende 
tilbud, bl.a. Ballerup, Køge, Slagelse og 
Korsør Biblioteker.
I Egedal kommune kan du låne lågåbner, 
bestiksæt, gribetang, holder til bøger 
og iPad (The Bookseat), Huskofon, der 
husker 90 beskeder på bestemte tids-
punker, håndtag til ind og udstigning 
af bil (Handybar), Jarkey lågåbner, J-
popper ringdåseåbner, karkludepresser, 
kartoffelskrællere med tykt greb eller 
med sugekop, knappekrog, ledningsfri 
støvsuger, lup, nøglegreb, pilleknuser 
og pilledeler, robotstøvsuger, skære-
bræt med pigge, smørebræt med kanter, 
strømpepåtager (til almindelige strøm-
per), Vileda Spraymoppe, vinduespudser 
og vinduesvasker (selvkørende)
Støvsugere, Huskofon samt robotvindu-
esvaskeren kan kun afhentes ved skran-
ken i den betjente åbningstid på hhv. 
Stenløse og Smørum bibliotek.
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MENNESKELIGE KROPPE

AF SOLVEIG HANSEN
FOTOS SOLVEIG HANSEN OG STEEN ANDREASSEN

Indtil for få år siden var fokus på døde 
kroppe og anatomisk analyse udeluk-
kende forbeholdt medicinere på univer-
siteterne. Opfindelsen af plastination har 
nu gjort det muligt for almenheden at få 
indblik i menneskekroppen.
Jeg besøgte udstillingen på Scandic 
Hotel i Aarhus. En omfangsrig, videnska-
belig samling med ca. 250 anatomiske 
udstillingsob-
jekter, konser-
verede men-
neskekroppe, 
skeletter, lem-
mer, organer, 
organblokke 
og funktions-
simulatorer.  
De fleste andre 
udstillinger om 
kroppen er ba-
seret på kunst, 
d e n n e  v a r 
fuldstændigt 

rettet mod vidensformidling vedrørende 
anatomien. Udførlige forklaringer og 
læretavler om generelle og specifikke 
emner vedrørende menneskekroppen 
gav vidensformidling. Nogle var mere 
søgt end andre!
Blandt emnerne var kræft og tumorer, 
bevægeapparatet, hjerne og nerve-
system, kønsorganer, hjerte og blod-

kredsløb, ny-
rer og urinveje, 
fordøjelsessy-
stemet, san-
seorganerne, 
lunger og luft-
veje (grimme 
rygerlunger). 
Desuden var 
der lej l ighed 
til udførligt at 
analysere 
emnerne aids, 
alkohol og 
nikotin. 
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KALENDER
2020 Tirsdag den 4. februar  

De benløses klub i Struer

Tirsdag den 4. februar  

AKs Djurslandsgruppe tager på rundvisning på ARoS

Fredag den 21. februar  

Netværkscafe i Græsted

Søndag den 29. marts  

AKs Djurslandsgruppe byder til påsketræf 

Tirsdag den 7. april

De benløses klub i Struer

DE BENLØSES KLUB
Klubben mødes den første tirsdag i lige måneder kl. 13.30 – 15.00 på Struer Aktivi-
tetscenter (Borgerhuset) i Struer. 
Kontaktperson Jytte Jespersen, tlf. 51 18 23 07 eller jyttebent@mail.dk   

AKS DJURSLANDSGRUPPE
Gruppen mødes hver anden måned
Tirsdag den 4. februar tager vi på guidet rundvisning på ARoS. Mødetid kl. 16.30, 
pris 50,- eller 100,- afhængig af medlemsstatus.
Søndag den 29. marts byder vi til påsketræf i Fjellerup, sammenskudsgilde.
Kontaktperson Solveig Hansen, tlf. 41 17 29 45, helst mail på sol1920@gmail.com

NETVÆRKSCAFE I NORDSJÆLLAND
Netværkscafe for amputerede afholdes 21. februar kl. 16 - 19 i Græsted Frivilligheds-
center, Holtvej 8, 3230 Græsted.
Alle er velkomne og kan rette henvendelse til 
Annelise Hansen, annelise-hansen@live.dk tlf. 40 19 98 61 eller 
Anja Bærentsen, anjab@erfort.dk tlf. 23 81 66 23 



BESTYRELSENS 
SAMMENSÆTNING
BESTYRELSENS BESTYRELSENS BESTYRELSENS 
SAMMENSÆTNINGSAMMENSÆTNING
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
Jørgen Gade 
Fallevej 60 
7470 Krarup 
20114286 
gade@gmail.com

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

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

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

ANDENSUPPLEANT
Arne Hansen 
Hillerødvejen 62 
3250 Gilleleje 
40159861 
snedkerarne@hotmail.com
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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
www.minbandagist.dk

Eksperter i benproteser og personlig betjening


