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Solveigs foto fra Kongensbro Kro, 
hvor AK blev stiftet for 20 år siden.

NYT FRA REDAKTØREN
Det er jubilæumsår i år, AK fylder 20 
år, og planerne var stor festivitas i for-
bindelse med generalforsamlingen i 
sensommeren. Det kommer ikke til at 
ske, og ifølge opslag på AKs facebook 
har bestyrelsen valgt slet ikke at holde 
møder resten af året – det føles meget 
underligt.

Det betyder dog ikke, at der ikke kom-
mer nogen blade, blot, at det kan være 
svært at bringe højaktuelt stof. Se dog 
indlægget ”Direkte”.

Min makker i bladudvalget, Søren, har 
været på besøg hos Brian Lousdal og 
begået et fint portræt. Jeg selv har hevet 
et par arrangementer fra før nytår op af 
hatten, og er vi heldige, bliver der Tema-
dag og Løbeskole til september. 

Hubbe har fået lov at inddrage andre 
handicapgrupper i sine tegninger, min 
omtale af hjemmetræning henvender sig 
til alle slags handicap, ligesom Christians 

træningsanvisninger kan gavne alle. I 
dette blad er der også lidt om forskning 
mht. cannabis og forslag til oplevelser i 
naturen.

Jeg læser korrektur på magasinet RYK!, 
der udgives af en af de andre special-
kredse i forbundet. Op til bededagsferien 
læste jeg Birgittes indlæg om Trækstien 
og blev inspireret til en omtale og lok-
kede Steen med for at tage fotos. Min 
egen lille fotoserie kom på Facebook, og 
Jørgen Gade (Gazzi) reagerede straks 
på et foto fra Kongensbro Kro, for det 
var dér, AK i sin tid blev etableret – for 
20 år siden.

Som altid skal der herfra lyde en opfor-
dring om at bidrage til bladet. Skriv selv 
eller kontakt mig for anden aftale.

Stay safe og lad os snart igen få et sikkert 
miljø at færdes i.

Solveig

Kongensbro Kro set fra Trækstien, Steen 
Asbjørn Andreassen har fotograferet.
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Sådan! 
     Brian
”Vil du lave et interview med bandagist 
Brian Lousdal”, spurgte Solveig Hansen 
(hun er chefredaktør) mig om og fortsat-
te, ”han er en af de trofaste annoncører i 
medlemsbladet.”
Den var jeg med på, selvom jeg intet 
kendte til Brian og hans virke som ban-
dagist. Han har klinik vest for Aarhus, helt 
derude, hvor kragerne vender. Det ligner 
en tidligere landejendom, men det er det 
ikke. Det viser sig, at Brian er en handlin-
gens mand med hænderne skruet rigtig 
på. Han har selv bygget klinikken, og 
meget af inventaret har han overtaget fra 
det nedlagte Kjellerup Sygehus. Sådan!

KRINGLET VEJ
Vejen til autoriseret bandagist har været 
kringlet. Brian ville egentlig være inge-
niør, men en udstationering som mili-
tærnægter på Neurologisk Laboratorium 
(Neurolab. Århus Universitetshospital) 
ledte ham i en anden retning. 
Laboratoriet, han var på, havde bedt 
forskellige firmaer komme med bud på et 
apparat, der kunne måle muskelkraften i 
storetåen! Da Brian hørte det, gik han til 
overlægen og fortalte, at sådan et ap-
parat kunne han da godt lave. OK sagde 
overlægen, kom med et bud, så ser vi på 
det. Brian fik opgaven og sporet var lagt 
til en senere bandagist karriere.

Bandagistuddannelsen varer fem et 
halvt år og foregår dels i Danmark dels 
i Sverige. Brian henvendte sig til ban-
dagistuddannelsesrådet for at høre om 

mulighederne for at komme i gang med 
uddannelsen. Alle pladser var optaget og 
svaret var: ”Kom igen om tre år.” 
Det kunne han ikke vente på og forhørte 
sig i stedet hos Bandagist-Centret om 
muligheden for at blive ortopæditekni-
ker. Det endte med en læreplads og en 
uddannelse som ortopædist. Efter et par 
år som svend på værkstedet, gik han i 
gang med uddannelsen som bandagist.

FORKÆRLIGHED FOR 
AKTIVE HANDICAPPEDE
Jeg spørger Brian, om han har nogle 
specialer?
- Jeg kan selvfølgelig lave det meste, 
men gruppen med handicap, der ønsker 
at være aktive på den ene eller anden 
måde, har min særlige interesse, svarer 
Brian og fortsætter:
- De, der vil prøve grænser af og opleve 
situationer, hvor handicappet ikke er en 
begrænsning, dem vil jeg gerne hjælpe!
Han får mulighed for at hjælpe denne 
gruppe, da Dansk Handicap Idræts-
forbund (nu Parasport Danmark) i 2011 
starter ”Soldaterprojektet” for veteraner 
og Brian tilknyttes som bandagist.
Projektet starter med en camp på Fuer-
teventura. Alle de veteraner med fysiske 
skader, man har kendskab til fra Bal-
kankrigen og frem, får muligheden for 
at være med. Målsætningen for campen 
er at afdække de ekstraordinære behov, 
fysisk skadede soldater har for idræt og 
fysisk aktivitet.

AF SØREN ANDERSEN
FOTOS BRIAN MOURIDSEN



   >>

Ud af denne camp springer Team Wounded 
Racing, TWR, hvor syv veteraner med 
tilsammen seks ben gerne vil køre 
ræs. Først skulle det være i go-cart, 
men det ender med rigtige stan-
dard racerbiler. Specialindrettet 
bil og hjælp fra Jason Watt giver 
gode resultater, og veteranerne 
får brændt både noget benzin 
og energi af. 
Teamet deltager i de forskellige 
løb, der afvikles hen over året. 
I 2013 opnår teamet en samlet 
tredjeplads – godt gået!
Brian støtter projektet ved at 
være med i bestyrelsen for TWR.

EKSTREM SPORT FOR 
HANDICAPPEDE
Gennem forskellige adventure 
camps for deltagere med han-
dicap bliver grænser afsøgt, 
og i 2015 etableres ”Veterans 
in motion” med det formål at 
skabe rammerne for, at delta-
gerne kan dyrke ekstrem 
sport.
I 2015 deltager nogle 
veteraner i Vasaloppet 
i Sverige. Til løbet udvik-
ler Brian en ”sitski”, 
hvori en dobbelt 
benamputeret an-
bringes og gennem-
fører 50 km af løbet. 
Imponerende.
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Arbejdet i ”Veterans in motion” giver 
store resultater. En udfordrende tur på 
400 km over den grønlandske havis 
fra Mestervig til Daneborg i 2018. Op 
til denne strabadserende tur trænede 
veteranerne meget og fik hjælp af folk 
fra Siriuspatruljen, Frømands- og Jæ-
gerkorpset.
- Det var en sindssygt hård tur, hvor man 
ikke kunne gemme sig, hvis man var træt 
eller PTSD sendte veteranerne i kulkæl-
deren, fortæller Brian. Han oplevede dog 
en dejlig, ærlig og befriende attitude fra 
veteranerne. De sagde fra - men også 
til - når en lykkefølelse skyllede igennem 
dem.
400 km over indlandsisen var en dyr tur, 
og der skulle skaffes penge fra fonde og 
firmaer. ”Veterans in motion” fik støtte 
fra Kronprins Frederik, og den tidligere 
amerikanske ambassadør Rufus Gifford 
hjalp med at skaffe penge.
Skituren blev fulgt op i 2019 med en 400 
km lang kajaktur langs Grønlands kyster.

FAGLIG UDVIKLING ER NØDVENDIG
Brian arbejder ikke kun med veteraner. 
Han tænker også på udviklingen og ud-
dannelsen indenfor bandagistfaget. Han 
har været medlem af Den videnskabelige 
programkomité i Den nordiske Bandagist 
Kongres. Komitéen afvikler møder, hvor 
nyeste viden fremlægges af bandagister 
og forskere. 
I Dansk Bandagistforening er han i ud-
dannelsesrådet med til at udvikle og 
tilrette uddannelsen af nye bandagister.

HURTIGE BILER TRÆKKER OGSÅ
Efter interviewet viser Brian mig rundt 
i klinikken og på lageret. Her står hans 
hobby i form af to hurtige biler og et par 
motorcykler. 
- Det her er en almindelig, lavtflyvende, 
rød Triumph GT6, og herovre står et 
chassis med en tunet motor monteret. 
Når den er færdig, skal jeg ud og køre 
hurtigt!, slutter Brian grinende af.
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De fleste af os tager synet for givet, men 
prøv engang at lukke øjnene, gå ud i 
køkkenet, tag et glas i skabet, gå hen 
til vasken med glasset i hånden og fyld 
vand i glasset. Drik nu af glasset med 
vand. Hvad gør det ved dig ikke at kunne 
optimere dine bevægelser ved hjælp af 
synet? 
Det er tydeligt, at vores syn er en velin-
tegreret del af stort set alt, vi foretager 
os. Således også at bevæge os og holde 
balancen. 
Som nævnt i sidste nummer af dette blad 
består vores samlede balanceevne over-
ordnet set af tre delelementer:
Ä Vores syn
Ä Vores indre øre 
Ä Vores ledstillingssans.

I modsætning til, hvad mange tror, kan vi 
rent faktisk træne vores syn bedre – ak-
kurat som vi kan træne vores musklers 
styrke, vores evne til at løse sudoku, vo-
res evne til at spille et musikinstrument 
osv.
Selv, hvis ens synsevne er så forringet, at 
man bruger briller eller kontaktlinser, kan 
synet trænes. Og der er set eksempler på 
en træningseffekt så god, at man kan re-
ducere sit behov for synshjælpemiddel.

SAMARBEJDET MELLEM SYN 
(OG ØVRIGE SANSER) OG HJERNE
Alt, vi ser, er input til hjernen. Akkurat 
som når vi mærker, hører eller lugter no-
get. Så er det op til hjernen at behandle 
og fortolke inputtet – og prøve at forud-
sige udfaldet (genkendelse). 

De input, hjernen modtager fra alle vores 
sanser, bidrager til en samlet fortolkning 
af den aktuelle situation, vi befinder os i.
Sammen med vores sanselige input 
afhænger denne fortolkning af rigtig 
mange elementer, men især:
Ä Tidligere erfaringer
Ä Hjernens generelle oplevede trussels- 
 niveau
Ä Konteksten.

Du har sikkert prøvet at høre en sang, 
som “minder dig om noget godt” (det 
kunne fx være en teenageforelskelse). 
Eller smagt noget, du har en grim asso-
ciation til (fx tequila). Eller lugtet noget, 
din hjerne knytter en følelse til (fx hos-
pitalslugt). Eller som protesebruger set 
en stejl trappe og fået svedige, nervøse 
håndflader blot ved synet.

Derfor er det afgørende, at det input, 
vores hjerne får, er så skarpt og nøjagtigt 
som muligt – for at fortolkningen (og 
i de allerfleste tilfælde: genkendelsen) 
skal kunne være så præcis som mulig. 
Derfor kan en målrettet træning i øjnenes 
funktion og bevægelser øge bl.a. det 
generelle balanceniveau.

SYNET
Hvor afgørende er synet i en benprotesebrugers hverdag?

AF CHRISTIAN JACOB LANGHORN,
FYSIOTERAPEUT – SAHVA ORTOPÆDI

Jeg berørte i sidste nummer det indre 
øre, og hvordan I kan træne balancen ved 
at stimulere det indre øre. Hjernens va-
terpas om man vil. Det indre øre arbejder 
i tæt samspil med synet. Fagtermet for 
det indre øre er “det vestibulære system”.



Vores øjne skal kunne løse mange op-
gaver:
Ä Fokusere på et objekt langt væk og  
 tæt på
Ä Fokusere på noget, der bevæger sig.  
 Og helst gøre det uden at hakke
Ä Fokusere på én ting, men være op- 
 mærksom på noget andet i periferien
Ä Fokusere på et objekt, mens resten af  
 kroppen eller især hovedet bevæger  
 sig
Ä Fokusere på et bevægeligt objekt  
 uden at bevæge hovedet
Ä De to øjne skal kunne bevæge sig i  
 forskellig retning samtidig 
 (konvergens og divergens).

Det vil sige, der er både en motorisk 
færdighed i at bevæge øjnene og en 
kvalitets-færdighed i selve det visuelle 
input. Det hænger naturligvis sammen, 
men i træningsøjemed kan det deles op.

Øjet bevæges af seks muskler. Og be-
væges i grove træk i otte forskellige 
retninger: op, ned, højre, venstre, skråt 
ned til venstre og højre og skråt op til 
højre og venstre. Den motoriske færdig-
hed at kunne bevæge øjnene i alle disse 
retninger kan være reduceret. Ligesom 
man eksempelvis kan have svært ved at 
strække sin ryg bagover. Men som ryg-
gens bevægelighed kan også øjnenes 
motorik trænes.

Test: Det kan være svært at teste selv, 
så prøv evt. at optage en film med dit 
kamera, hvor du forsøger at bevæge 
øjnene ud i alle yderretningerne (uden at 
bevæge hovedet). Hold øjnene i yderstil-
lingen og find et visuelt fikspunkt. Bliv 
ved med at holde det visuelle fikspunkt 
i fem sekunder (uden at flakke med blik-
ket). 

KONKRETE ØVELSER
Nedenfor vil jeg komme med eksempler 
på øvelser, hvor du træner øjet og dets 
muskler. 

Bruger du briller eller kontaktlinser, kan 
du (afhængig af styrken) prøve at lave 
øvelserne uden syns-hjælpemiddel. Kan 
det ikke lade sig gøre, kan du lave øvel-
serne med hjælpemidlet.

Øvelse: Med strakt albue hold din tom-
melfinger ud i alle de otte yderstillinger 
beskrevet ovenfor, og fokuser på den i 
fem sekunder (uden at bevæge hove-
det). Efter denne øvelse kan du gentage 
testen ovenfor og se, om du har forbed-
ret dig. 

Når du kigger til siderne, bør du kunne se 
din næse med det fjerneste øje.    >>

Visuelt fikspunkt: Et punkt/prik/objekt 
el. lign. som øjnene fokuserer på.
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www.camp.dk

Allard AFO kan med fordel anvendes til 
forskellige typer af tå- og fodamputationer!

ToeOFF® anbefales til 
tåamputationer 
BlueROCKER® anbefales til 
delfodsamputationer.

Læs mere i folderen PARTIAL 
FOOT, som kan downloades fra 
hjemmesiden under Downloads.

PARTIAL 

FOOT
AN ILLUSTRATIVE GUIDE 

Design & Fabrication for a 

Partial Foot Prosthesis that will...

• Reduce Friction

• Reduce Shearing

• Reduce Pressure

• Restore Propulsion

• Restore Limb Length

• Preserve Residual Limb

  Support for Better Life

Partial_Foot_Brochure_A4_format_AllardINT.indd   1

2019-03-04   13:12:24

S U P P L Y I N G  Y O U R  I D E A S

Th. Geyer Skandinavien ApS
Byleddet 7 • 4000 Roskilde

Tlf: +45 4630 0030 • www.thgeyer.dk

HSB TRANSPORT
Ebeltoftvej 17

8960 Randers SØ
Tlf. 40 82 42 22

Find os på Facebook



Øvelse: Start med din tommelfinger lige 
foran øjnene med strakt arm og før den 
ud til alle otte yderstillinger, en efter en. 
Forsøg at få øjnene til at følge tommel-
fingeren i en rolig og kontrolleret bevæ-
gelse (der ikke hakker). 

Bliver det sløret, så forsøg med langsom-
mere bevægelse af tommelfingeren eller 
mindre bevægeudslag (knapt så langt ud 
til siden/skråt ned etc.)

Øvelse: Hold din tommelfinger i strakt 
arm lige foran øjnene. Fokuser på den. 
Bevæg den ind mod øjnene, ligeså langt 
som dit visuelle fokus tillader. Bevæg den 
ud igen og gentag. Er det vanskeligt eller 
sløret, kan du sætte hastigheden eller 
bevæge-udslaget ned. 

 

Øvelse: Find et visuelt fikspunkt lidt 
længere væk (5-15 meter). Hold det vi-
suelle fikspunkt og bevæg hovedet fra 
side til side. 

Denne øvelse kan gøres sværere ved 
at lave den i bevægelse. Fx mens du 
går, så brug lygtepæle eller træer som 
fikspunkt. Dette vil udfordre din balance 
noget mere, så husk god sikkerhed. 
Øvelsen kan gøres lettere ved at udføre 
den siddende. 

Når vi arbejder med synet, kan en reak-
tion være kvalme, svimmelhed el lign. 
Husk at mærke efter på din egen krop, 
hvor hårdt du kan træne den. Oplever 
du svimmelhed eller kvalme, er det et 
tegn på, at din hjerne synes, det er meget 
udfordrende, det du byder den. Sæt dig 
ned, slap af, og lad være med at presse 
den yderligere lige foreløbig. Næste 
dag, tag et skridt tilbage, og lav øvelsen 
lidt langsommere eller med lidt mindre 
bevægelser.

God fornøjelse. Husk, det gør ikke noget, 
det er vanskeligt – så er der et stort træ-
ningspotentiale. 

I næste nummer kommer jeg med inspi-
ration til, hvordan du kan forbedre din ba-
lance ved at stimulere ledstillingssansen 
(også i protese-siden).
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AF SOLVEIG HANSEN
FOTOS STEEN ASBJØRN ANDREASSEN

I uge 29 er der køreplader i vandreklitterne, men pladerne sander 
hurtigt til, så det er en ongoing opgave at holde dem synlige og brugbare.

RÅBJERG 
MILE

Endda med de udlagte køreplader kan det være anstrengende 
at komme op i Råbjerg Mile på egen hånd.



I over 10 år har der midt i 
sommerferien været lagt 
køreplader op til og i milen, 
så vi med handicap og fx 
kørestol og/eller barnevogn 
kan komme op og nyde det 
helt særlige, sandblæste 
landskab.
Kørepladerne starter, hvor 
p-pladsens asfalt slipper op 
og fortsætter 3-400 meter 
op i vandreklitterne. 

- Det er altid i uge 29, vi læg-
ger kørestols-pladerne ud i 
Råbjerg Mile. Vi bruger den 
samme uge hvert år for at 
folk evt. kan planlægge ferie 
efter det, skriver Tina Ellis 
Petersen fra Naturstyrelsen 
til mig, og fortsætter:

- Vi kan ikke garantere, at de 
ligger der mandag d. 13. juli, 
da det som regel er mandag, 
vi lægger dem ud, men tirs-
dag til fredag bør være helt 
sikkert - og nogle gange lig-
ger de weekenden over. Og 
så ønsker hun os god tur!

Der vil blive skiltet om ret-
ningslinjer i forhold til co-
rona.
P-pladsen har handicaptoi-
let og madpakkeområde, 
men vi er usikre på, om toi-
letterne er åbne til den tid, 
da Naturstyrelsen ud fra et 
forsigtighedsprincip har af-
låst mange af sine toiletter 
dette forår. 
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EN AKTIV WEEKEND FOR 
BENAMPUTEREDE
Sahvas Løbeskole er en aktivitetsweek-
end fyldt med alskens bevægelse og 
socialt samvær for benamputerede på 
forskellige aktivitetsniveauer. Vores in-
struktører gør dig endnu bedre til at 
bruge din krop og benprotese, og du får  

mulighed for at prøve kræfter med for-
skellige sportsproteser, så du kan finde 
inspiration til dit liv med protese. Sahvas 
bandagister, fysioterapeuter og verdens-
mesteren Daniel Wagner står klar til at 
hjælpe og vejlede dig gennem årets se-
jeste begivenhed for benprotesebrugere!

SAHVAS LØBESKOLE 
- MEGET ANDET END LØB
TEKST HENTET FRA SAHVAS HJEMMESIDE, HVORFRA TILMELDINGEN 
FOREGÅR, FOTO VENLIGST UDLÅNT AF SAHVA. SE I ØVRIGT SØRENS 
OMTALE AF SIDSTE ÅRS LØBESKOLE I EFTERÅRSBLADET 2019.



• Svævebane

• Kørestolsbasketball

• Siddende volleyball

• Cykling/Mountainbike

• Stavgang

• Løb

• Forhindringsbane

• Floorball

• Bordtennis

• Skiskydning

• Flowtronbehandling

• Klatrevæg

• Yoga

DU VIL BL.A. KUNNE PRØVE KRÆFTER MED:

ER DU KLAR PÅ EN UDFORDRING? 
Det helt særlige ved Sahvas Løbeskole 
er muligheden for at udfordre dig selv 
med et væld af aktiviteter, der alle har 
det til fælles, at de giver dig en bedre 
forståelse af din krop med professionel 
hjælp og vejledning fra Sahvas specia-
lister. I trygge og sociale rammer får du 
inspiration til træning i dit eget liv og 
mulighed for at prøve dig selv af med alt 
fra mountainbike og yoga til klatring. På 
løbeskolen er der noget for alle, der har 
lyst til en aktiv weekend - uanset ampu-
tationsniveau!

FANTASTISKE OMGIVELSER
Sahvas løbeskole finder sted på sport- 
og konferencecentret Musholm ved Kor-
sør. Centret er beliggende i naturskønne 
omgivelser og har en storslået udsigt til 
både morænebakkerne og Storebælts-

broen. Det indbyder til en weekend med 
masser af udendørsaktiviteter. Musholm 
er mindst lige så fantastisk indvendigt, 
hvor der for eksempel både er svæve-
bane og klatrevæg, så du får rig mulig-
hed for at udfordre dig selv. Se mere om 
Musholm på musholm.dk

25. – 27. SEPTEMBER
Løbeskolen finder sted sidste weekend 
i september, starter med registrering kl. 
16 fredag og slutter med frokost søndag. 
Der er tilmeldingsfrist den 1. august. Det 
koster kr. 995,- at deltage, og beløbet 
dækker to overnatninger, forplejning 
samt træning og coaching.

Vel mødt!

Solveig
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Se udgivelsen ONLINE

Scan her

FOR BENAMPUTEREDE
Hos Ortos gentager vi succesen og af-
holder igen i år temadag for benampute-
rede protesebrugere i Ribe Fritidscenter.

Sæt kryds i kalenderen lørdag d. 3. ok-
tober 2020 kl. 9.30-16.00, hvor du bl.a. 
vil kunne se eller gense Jojo Bowman, 
som har specialiseret sig inden for pila-
testræning for amputerede. 

Uanset om du er helt nybegynder eller 
har trænet før, vil der være inspiration 
at hente.

Nærmere information om det fulde 
program og tilmelding kommer senere.
Hold øje med www.ortos.dk og Ortos’ 
Facebook-side. 

Vi glæder os til at se dig til en dag med 
træning, inspiration og sparring med 
ligesindede.

De bedste hilsner

Kristel Høj Walther
Kommunikationsassistent

Polyfa Consultants A/S

www.polyfa.com

TEMADAG



NYT FRA FORMANDEN
KÆRE ALLE
Her den 3. maj ved vi ikke, hvad der sker 
efter den 11. maj, vi kan ikke planlægge 
noget, før de nye regler er kendt, så 
derfor har der været stille omkring AK. 
Generalforsamlingen i august er udsat 
til 2021 på grund af forsamlingsforbud, 
dette er godkendt af forbundet. Vi håber 
på at lave et temamøde i efteråret med 
en bandagist.

Vi håber, I alle har det godt og kan få 
dagligdagen til af fungere på en pæn 
måde. Der kan være lange udsigter til 
en normal tilværelse igen, hvad vi ikke 
håber.

Med venlig hilsen
Ove Knudsen
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ET BEN 
FALDT NED FRA HIMLEN

23. april slog Sonoma Sherif dette op på facebook: (frit oversat af Solveig)

I dag fik vi en mystisk melding om, at 
der var fundet en benprotese ude ved 
Cloverdale byggemarked. Vicesheriffen 
tog ud og hentede det intakte ben, af-
søgte området og fik kontakt med nogle 
ude på den nærliggende flyveplads. Det 
viste sig, at en amputeret mand, Dion, 
dagen inden havde sprunget i faldskærm 
og i ca. 10.000 fods højde mistet prote-
sen. Vel nede havde manden og hans 
venner forgæves søgt efter benet.

Vi kontaktede Dion og kunne i eftermid-
dags aflevere protesen til den gæve gut, 
der fuld af humor forklarede, at han fak-
tisk havde mistet benet efter et mislykket 
faldskærmsspring for et par år siden. 
Det holder ham nu ikke tilbage. Han var 
meget taknemlig over at få det kostbare 
ben retur, ovenikøbet i god stand. Det 
er 15.000 dollars værd, og han lovede at 
være mere påpasselig fremover.

God vind, Dion!  



I marts måned blev alle vores bandagister certificeret til at lave proteser, der formes 
direkte på det amputerede ben. En rigtig spændende udvikling, som gør det muligt 
for vores brugere at få protesen med hjem samme dag, som der tages mål. Den nye 
teknologi er især relevant, fordi det er muligt at omforme hylsteret i takt med, at der 
i den første tid efter amputation kan opstå volumenforandringer i stumpen.

Vi siger mange tak til de frivillige, der stillede op, så vi kunne øve os i at lære det nye 
system at kende og lave gode proteser.   

Vi glæder os til at fortælle mere om det nye system og hilser alle velkommen i vores 
afdelinger. 

DIREKTE
NYT FRA BANDAGIST-CENTRET
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AF SOLVEIG HANSEN

På Comwell mødtes i slutningen af no-
vember en lille flok, der gerne ville blive 
bedre til at gå på trapper. I første om-
gang med teori og tekniktræning i et 
lejet lokale, hvor vi præsenterede os og 
øvede på små skamler – for at gøre os 
mere trygge. Derefter var øvebanen en 
helt fantastisk trappe, bred, med mange 
gelændre og god plads til, at alle kunne 
være i gang samtidig, bogstavelig talt på 
flere niveauer.

De heldige til trappetræningen var Mar-
cin på 38, underbensamputeret i 2009 
og så småt også i gang med løbetræning, 
Kurt på 63, amputeret ad flere omgange 
i efteråret ́ 16 grundet blodforgiftning og 
et meget dramatisk forløb, der også har 
kostet en finger og venstre forfod. Han 
bor på et nedlagt landbrug med køer 
og krondyr/rådyr og har for nylig glemt 
krykkestokken ved ærinde i køkkenet og 

har nu mod på nye 
landvindinger. Sid-
ste mand er Ro-
ald på 75, der blev 
amputeret forrige 
vinter og har træ-
net ihærdigt siden, 
bl.a. ved privat fys, 
der fik ham længe-
re end den kom-
munale genoptræ-
ning og et ophold 
på Montebello. Ud 
over amputationen har han to ”nye” hof-
ter og går to-tre km hver dag.

Vi bliver budt velkomne af bandagist-
kandidat Tanja og fyssen Christian, som 
vores læsere siden har mødt her i bladet 
til omhyggelige træningsinstruktioner og 
senest på nettet til udvalgte trænings-
sessions. 

TRYG PÅ TRAPPER I KOLDING



Skamlerne agerer trappetrin, og vi skal 
placere protesefoden to tredjedele ud 
over kanten og derefter træde ned med 
det andet ben, mens stumpen presses 
bagud og den anden hofte presses frem.

Christian forklarer, at vi roterer i bække-
net, når vi går, det fremkalder kontraro-
tation i overkroppen, så vi kan bevæge 
os fremad. Så svinger armene ubevidst, 
men mange protesebrugere har et asym-

metr isk  bæk-
kentvist. 

Korrekt træning 
med stavgangs-
stave er kanon 
træning, for så 
kommer rota-
tionen uden at 
være påtaget. 

Vi nyder kaffe, isvand og frugt i pausen, 
og i løbet af timerne bliver tonen mere fri:
- Gelænderet står fint selv, det behøver 
du ikke støtte! Det kærlige dril er den 
klare besked fra Christian, der formår at 
få de tre gutter op og ned af trapperne i 
et stadigt mere glidende flow. Marcin får 
ekstra udfordringer i ”high level” træning 
og får besked på at træde på kulørte pla-
der, der lægges i linje, senere forskudt på 
trinene, en lille sandsæk øger den vesti-
bulære træning og turene op og ned skal 
pludselig være sidelæns, mens Marcin 
spiller bold op ad væggen. Og så skal 
han over og under gelænderet undervejs 
op og ned, skiftende i sværhedsgrad ud 
fra, hvilket ben, der skal først.
Jeg selv møder op med en ny-forstuvet 
ankel og udtrættes hurtigt, men glæder 
mig til ud i fremtiden igen at få chancen 
til at indlære nye vaner og blive mere 
tryg på trapper – også uden gelænder.
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HVERT SEKUND TÆLLER
BEVÆGELSESDAG FOR 
PROTESEBRUGERE I AARHUS
AF SOLVEIG HANSEN

Jeg deltog i starten af julemåneden i 
Sahvas fokuserede træningsarrange-
ment for aktive protesebrugere for at 
”få sved på panden sammen med andre 
benprotesebrugere” i Marselisborghallen 
i Aarhus. Fysioterapeuter, bandagist og 
paralympisk atlet stod klar til at hjælpe 
os til at bruge vores proteser (endnu) 
mere aktivt i vores liv, først med en 
workshop med fokus på løbetræning 
og derefter en workshop med fokus på 
koordination, balance og optimering af 
brug af protesen.  
Desværre er min protese ikke egnet til 
løb, og jeg mødte i øvrigt op på en for-
stuvet ankel, så jeg måtte ”nøjes med” at 
iagttage de aktive gutter, der var mødt 
frem, - og mine fotos afslører, at en mo-
bil gør det udfordrende at dokumentere 
aktiviteter i højt tempo.

VÆR FORAN OG LIGEFREM
- Alt hvad vi gør i atletikken er FORAN 
– det vi gør BAGVED er spild! bedyrede 
Daniel Wagner, der jo som bekendt ved 
fra egen krop og egne præstationer, 
hvad han taler om.
Og Daniel forklarede:
- Vi plejer bare at løbe en masse runder 
som opvarmning. Og så gik han i detaljen 
med teknikkerne:
- Det er en typisk unode at ”kaste” pro-
tesen ud til siden. Øv dig i høje knæløft 
og overfør ”ligefrem” til løb, anbefalede 
Daniel og introducerede senere til endnu 
en øvelse:
- Lad indersiden af fødderne ”snitte” hver 
sin side af den hvide streg på gulvet og 
kig lige frem (ikke ned)- og spænd i ma-
ven ved løb. Han fik det til at lyde enkelt 
og anviste også, hvordan man får fat, når 
man strækker ud.



GODE RUTINER
Sidste del af opvarmningen til løb var 
med mindre skridt på strakte ben og 
med fokus på, hvordan fødderne/tæerne 
sættes i, så de ikke udtrættes unødigt, 
og Daniel mindede deltagerne om hele 
tiden at have ”armene med”. De gode 
rutiner forsøges indarbejdet, så man 
helt automatisk spænder op i maven 
og arbejder foran. Et stigningsløb, hvor 
deltagerne løb om kap med sig selv og 
gradvist øgede til 90 % af max, afspej-
lede at både rutiner og alder spiller ind.

GODE RYTMER
I pausen var der frugt og vand og lej-
lighed til at justere på løbebenene, øve 
sving og ”sparke dæk”, bogstavelig talt 
stå lige foran en dyb madras og sparke 
ind i den, så man opøver det dér ”lige-
frem” og fokus på energiudladninger. 

Madrassen gav den senere som blød 
mur, der blev passeret tæt, så den hjalp 
med ”ligefrem” ved at forhindre sving 
ud til siden.
Som iagttager kunne jeg frydes over 
de individuelle fremskridt og de meget 
bedre rytmer, når de andre spænede 
frem og tilbage i den professionelle hal, 
hvor der meget motiverende nede på 
bagvæggen stod ”Hvert sekund tæller”.

BALANCEKUNST
Man kan træne balance, præcision og 
hurtighed med et sæt kulørte trædepla-
der, der med skiftende farver i lysdioder 
angiver ”next step”. I Aarhus var opgaven 
at tælle hit i rap, evt. konkurrere på tid, 
hvem der kom først til 50 rigtige hit. 
Det var i øvrigt et broget udstyrsstykke, 
hvor man skulle gå på line, på bom, på 
kulørte plaststykker, gå slalom, banen    >>
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CANNABIS TIL BEKÆMPELSE AF 
RESISTENTE BAKTERIER
Ny forskning viser, at antibiotika bliver mere effektivt og kan slå flere bakterier 
ihjel, hvis man kombinerer det med et stof fra cannabis-planten.

igennem forlæns og baglæns, med sand-
sæk på hovedet, med sandsæk på hoved 
”på sned”, både i højt og slow tempo…

MAKKERØVELSER
To og to skulle deltagerne fx tjatte på 
hinandens lår henholdsvis undvige, og 
efter fem hit byttede man makker og 
tjattede igen – øvelsen kan varieres med, 
hvor højt oppe/nede, man skal tjatte på 
makkeren.
En anden makkerøvelse var med hånd-
flader mod hinanden (som i klappe kage) 
og nænsomme skub, hvor den, der først 
måtte træde et skridt i vilkårlig retning 
for at opretholde balance, sikrede mak-
keren et point. Udgangsstillingen kan 
være med fødderne spredt eller tæt 
samlede, krydsstående, skridtstående 
osv.

PEGE FINGRE
En pudsig øvelse var at deltagerne skulle 
holde en løftet pegefinger op og foku-
sere på neglen, så bevæge pegefingeren 
langt væk henholdsvis tæt på ansigtet, 
og mens man fokuserede på finger-
neglen skulle man gå på line. Der var 
også træning i at bevæge sig med/mod 
modstand, trække fastspændt vægt/
sandsæk/dæk og der var rygliggende 
træning på gulv med bl.a. bækkenløft og 
benløft i flere varianter, fx med krydsede 
ben, krydret med armløft, så understøt-
telsesfladen blev endnu mindre.

Følg med på Sahvas hjemmeside, hvor-
når der igen er bevægelsesdag og lig-
nende aktiviteter.

Siden Sir Alexander Fleming opdagede 
penicillinen i 1928, har antibiotika red-
det millioner af mennesker fra dødelige 
infektioner overalt i verden. Men med 
tiden har en del bakterier udviklet sig, 
så de ikke længere bliver nedkæmpet 
af antibiotika - de er blevet resistente.

BOOSTER ANTIBIOTIKA
Forskere arbejder derfor på at finde 
alternative strategier til bekæmpelse 
af bakterier, og i den forbindelse til-
trækker en del såkaldte hjælpestoffer 
sig opmærksomhed. Hjælpestoffer er 
ikke-antibiotiske stoffer, der har evnen 
til at booste antibiotikas effekt.

Et hjælpestof, der længe har været i 
søgelyset, er cannabidiol (CBD), som er 
et cannabinoid fra cannabisplanten. Nu 
har forskere fra Syddansk Universitet 
offentliggjort en videnskabelig under-
søgelse, der beviser CBDs evne til at 
booste antibiotika. Ved at kombiner 
CBD og antibiotika, ser forskerne en 
mere kraftfuld effekt end ved behand-
ling med antibiotika alene.
I det videnskabelige studie blev CBD 
brugt til at forstærke effekten af anti-
biotikummet bacitracin mod stafoly-
kok-bakterier (Staphylococcus aureus), 
som er en udbredt, sygdomsfrem-
kaldende bakterie, som det ikke er 



   >>

usædvanligt at blive smittet med på 
fx hospitaler. Multiresistente kloner af 
denne bakterie har spredt sig til alle 
verdensdele, og mange lande har al-
lerede i dag store udfordringer med at 
behandle dem. 

EFFEKTIVT POTENTIALE
Ifølge forskerne har kombinationen 
af CBD og antibiotika potentiale til at 
blive en ny og mere effektiv måde at 
behandle resistente infektioner på og 
samtidig bidrage til, at der udvikles 
færre resistente bakterier, da der skal 
anvendes mindre antibiotikum for at 
opnå tilsvarende effekt som ved anti-
biotikummet alene.
I Canada har forskere fra McMaster 
University i Toronto udført et lignende 
studie af et andet cannabis-stof, CBG. 
Studiet viser, at CBG kurerede mus for 

MRSA-infektioner lige så effektivt som 
stoffet vancomycin, der er et af de sid-
ste antibiotika, der stadig er effektivt 
mod ellers resistente bakterier. 

Det danske studie er vigtigt, idet pro-
blemet med antibiotikaresistens må 
forventes at blive endnu større i frem-
tiden, vurderer forskerne.

Studiet er udført af forskningsleder og 
førsteforfatter til studiet Janne Kudsk 
Klitgaard, og ph.d.-studerende Claes 
Søndergaard Wassmann, begge fra In-
stitut for Biokemi og Molekylær Biologi, 
Syddansk Universitet. 
Janne Klitgaard er desuden tilknyttet 
Klinisk Mikrobiologi.  

Omtalen er første gang bragt i RYYK! 
Magasin 2.2020, foto fundet på Pixabay

JUNI 2020 25



TRÆKSTIENTRÆKSTIEN

Adgangsvejen fra p-plads nær 
Sminge Sø og Svostrup Kro.

Nær Svostrup Kro, SH.

Boardwalken mellem Sminge og Resenbro set fra    landevejen. SAA.

Trækstien ved Sminge Sø, SAA.

Ved p-pladsen nær Sminge Sø og Svostrup Kro 
har sheltere, toilet i nærheden nås od grusvej, 
skrå nedkørsel og tre trin op. SAA.

Kanosejlads er populært på Gudenåen, SAA.



AF SOLVEIG HANSEN
FOTOS SOLVEIG HANSEN OG STEEN ASBJØRN ANDREASSEN

Stien byder ikke alene på store naturo-
plevelser, den gemmer samtidig på en 
helt særlig historie. Trækstien, også 
kaldet Pramdragerstien, er skabt for 
heste og pramdragere, der trak pramme 
med varer op ad Gudenåen fra Randers 
til Silkeborg omkring anden halvdel af 
1800-tallet. Undervejs langs ruten er der 
bænke og informationstavler, hvor man 
får fortalt om stiens unikke kulturhistorie.
Og netop fordi der historisk har været 
en sti langs åen, har det været muligt at 
indhente tilladelserne til renoveringen af 
Trækstien. 
- Var den ikke blevet bygget for 150 år 
siden, havde vi ikke haft Trækstien i den 
nuværende udformning, forklarer Knud 
Erik Hesselbjerg til Birgitte Bjørkman, der 
har givet mig lov til at ”plukke” fra hendes 
omtale i magasinet RYK!.

Jeg må opgive at komme ned på stien 
ved Sminge Sø, som i øvrigt er en af de 
bedste fuglelokaliteter langs Gudenåen. 
Særligt vandfugle som ænder, gæs og 
svaner kan opleves her i stort tal i de 
kolde vintermåneder. I maj og juni kan 
man høre nattergalen synge og i juni er 
der gode chancer for at høre rørhøg, 
sivsanger og rørsanger fra boardwalken.

Silkeborg Kommune og Naturstyrelsen 
er nu i gang med at se på mulighederne 
for at gøre det endnu nemmere at bruge 
stien.
- Vi er i gang med etablering af shelters, 
vi har planer om anlæggelse af sidestier 
med mulighed for mindre rundture for 
dem, der ikke kan gå så langt, samt nye 
parkeringspladser og om muligt toilet 
midtvejs på ruten. Og mere langsigtet 
ønskes anlagt en ny bro over Gudenåen, 
slutter Knud Erik Hesselbjerg.

Renoveringen af den historiske træksti langs Gudenåen fra Silkeborg til Kongensbro 
blev officielt indviet sidste år. Stien byder på Danmarks længste boardwalk, en træsti 
på pæle, der strækker sig over halvanden kilometer, dog uden gelænder, hjul- og stok-
keværn. Hele stiforløbet på 22 km byder på enestående naturoplevelser i det danske 
landskab. Største udfordring er at komme til og fra stien.

TRÆKSTIEN

Adgangsvejen fra p-plads nær 
Sminge Sø og Svostrup Kro.
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AF SOLVEIG HANSEN
FOTOS BENTE RØDSGAARD

STRANDEN 
ÅBNEDE ONSDAG DEN 20. MAJ I ÅR

På Strandens Facebookgruppe kunne vi 15. maj læse: 
Vores åbningstider vil til at begynde med være kl. 11 - 16 tirsdag - søndag. Mandag 
vil være lukket. Caféen og udendørs området bliver selvfølgelig indrettet i tråd 
med gældende vejledning fra myndighederne. 
Vi glæder os til at se Jer!

Stranden ligger på Strandvejen 142 C i Charlottenlund og kræver medlemskab, 
både af forbundet OG Stranden. Medlemskab koster normalt omkring 500 kro-
ner om året. Kontakt forbundet på 39 29 35 55 på hverdage 10-15 (fredag 10 – 13) 
for at høre mere og for at købe medlemskab og Strandkort, der er personligt.



AF SOLVEIG HANSEN

- Ses vi i morgen til træningen?, 
spørger Torben over messenger, 
og jeg svarer:
- Ja da, jeg snyder og hopper 
på hver anden dag, dog i dag 
valgte jeg så et par svenske 
sittgympa, den bedste var med 
Roger Westin… vi ses i morgen..
- Jeps, det gør vi, bedyrer Torben og 
begiver sig kort efter ud i de unaturligt 
stille omgivelser, hvor han nyder en tur 
i stolen og solen med sin dejlige Vivia.

Siddende træning, primært med Ca-
thrine Guldberg, redder mit forår - og i 
påsken desuden lidt svensk sittgympa 
med bl.a. Roger Westin, der byder på 
en dejlig afveksling og er anderledes 
udfordrende ved at hele kroppen er i 
sving, til sidst stående, - stort set med de 
øvelser, jeg elsker at lave til varmtvands-
træning, men bestemt for udfordrende 
herhjemme på stuegulvet!

Siddende træning finder jeg på YouTube 
og Cathrines videoer på hendes hjem-
meside, på RYKs facebookgruppe og 
(hver søndag live) på LHIF, Lyngby Han-
dicap Idrætsforenings facebookgruppe. 
Skriv LHIF i søgefeltet og find videoerne 

i venstre 
side – og så er det 
bare at komme i gang, bevæbnet 
med håndvægte og en vandflaske (eller 
tre, hvis du ikke har rigtige håndvægte).

På Cathrines egen side, GAT - Guldberg 
Adaptive Training er optagelserne med 
holddeltagere, og det kan virke både 
inspirerende og ekstra motiverende at 
se deres varianter af øvelserne og opleve 
den intense stemning. Her kan du købe 
træningerne til fremtidigt brug.

I disse coronatider vil jeg opfordre jer til, 
hvis I ikke allerede HAR fundet alternati-
ver til aflyste fys- og træningstider, lige 
at snuse til den træning, der udbydes på 
nettet. Jeg er netop startet på online-
træning på Ulykkespatientforeningens 
facebook og via zoom og Gigtforeningen 
her i Syddjurs laver jeg Qi Gong.

Ses vi? To
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g
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Faxe Ladeplads er en by på Sydsjælland med 2.901 indbyggere. Den ligger i 
Hylleholt Sogn under Faxe Kommune og befinder sig fem kilometer sydøst for 
Faxe. Faxe Ladeplads ligger i Region Sjælland. Faxe Ladeplads er i dag først 
og fremmest en havneby med både industrihavn, fiskeri- og lystbådehavn. 
Wikipedia

http://www.miniby.dk/ 
https://danhostelfaxe.dk/
https://kalklandet.dk/attraktioner/geomuseum-faxe

I august sidste år var jeg en tur i Faxe, 
nød en kaffevisit, en lækker, sund 
burger, en tryg overnatning og solid 
morgenmad på Faxe Vandrerhjem. 
Besøgte naboen, det fantastiske 
Geomuseum om Kalklandet, bevæ-
gede mig lidt rundt om kalkbruddet 
og tog til Faxe Ladeplads og hyg-
gede mig i Faxe Ladeplads Miniby 
og Park. Mæt på indtryk og gode 
oplevelser kørte jeg mod Rødvig og 
Højegård Gamle Kirke.

Og så, lige i udkanten af Faxe La-
deplads stod skiltet med handicap-
venlig strand. I al fald er der strand-
adgang, ca. 300 meter natursti fra 
p-plads til det sidste stykke, hvor der 
er udlagt fliser og riste ned til den 
dejlige badebro. Om der er et anven-
deligt toilet i nærheden ved jeg fak-
tisk ikke, men der er med sikkerhed 
gode toiletter for kørestolsbrugere 
både på geocentret og vandrerhjem-
met i Faxe.

AF SOLVEIG HANSEN
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BOGANMELDELSE
LAD OS SNAKKE OM 
SMERTER
I foråret udkom bogen om smerter, som 
forfatterne bag havde erkendt, mang-
lede, dels hos smerteramte og deres på-
rørende, dels hos fagfolk både indenfor 
sundhedsvæsenet og måske især hos 
politikere og embedsmænd, - men en del 
af indholdet må gerne bredes endnu bre-
dere ud, så vi undgår det ”udenforskab”, 
som bogen italesætter.

Sif er næstformand for Danske Handi-
caporganisationer og har haft kroniske 
smerter i i al fald 20 år, samme tidsrum 
som Mark som hendes nærmeste 
pårørende har været vidne til, hvad 
smerter kan betyde i dagligdagen 
og hvordan man kan navigere i 
samme dagligdag.

Bogen er bygget op med et fyldigt for-
ord og fem dele, der hver slutter med en 
smertehistorie og en sidste del, der run-
der af og forsyner os med både ordliste 
og flere siders litteraturliste. Første del 
har blot et enkelt, men væsentligt kapi-
tel, der forklarer, hvorfor vi skal tale om 
smerterne, og smertehistorien tilhører 
Jacob, der overvejer (og afviser) ampu-
tation efter skudsår og granateksplosion 
– for som kampvognskommandør er det 
altafgørende at kunne vende tilbage, 
og det kan han ikke uden ben! Jacobs 
historie vælger jeg at omtale særskilt. *

Flere af smertehistorierne er i øvrigt 
med kendte personer, da det alt andet 
lige giver os læsere en større grad af 
forståelse, når vi kan ”sætte ansigt på”. 
I det hele taget har Mark og Sif valgt 

en ikke-videnskabelig tilgang til stof og 
fortælleform og personliggjort og truf-
fet de valg i deres bog, de synes, giver 
mest mening.

Lad os snakke om smerter, Mark Sinclair 
Fleeton og Sif Holst. Forlag Mellemga-
ard. 328 sider. Pris for hæftet bog 269,95 
kr. E-bog 169 kr. Købes bl.a. hos mellem-
gaard.dk og Saxo.

*) Jeg glæder mig meget til at læse bo-
gen, og omtalerne kommer i efterårets 
udgave af Amputationskredsens Med-
lemsblad.

Solveig 



Neglefil lavet af miljøvenligt plast med to sugekop-
per, som gør den let at placere på et fast underlag 
som fx et bord.
Rengøring: Maskinvaskes op til 30° C

Jeg har testet flen, der banalt set er to stykker 
sandpapir i forskellig kornstørrelse monteret på en 
holder med sugekopper. Den kan sidde på skrå i 
håndvasken, hvilket optimerer vinklen, når neglene 
files. 

SMÅHJÆLPEMIDLER TIL ENHÅNDSBETJENING 
- TESTET AF SOLVEIG

TIPS
Sæbedispenser klar/sort – enhåndsbetjent til præ-
cis dosering. Enhåndsbetjent sæbedispenser i klar 
plast med sort låg. Med et let tryk på toppen flyder 
præcis den rette mængde sæbe ud på en svamp, 
børste eller i hånden. Minimerer sæbeforbruget – 
godt for både miljøet og økonomien!
Anvendelse: Fyld dispenseren halvt op med opva-
skemiddel eller håndsæbe og fyld derefter op med 
vand. Ryst grundigt.

Jeg har testet denne dispenser, der både er prak-
tisk og besparende i hverdagen. Det er blevet 
meget let at vaske op i hånden eller lige få en 
dråbe sulfo på børsten, når jeg skyller af, inden jeg 
sætter i opvaskeren. Ser ud som om designet er 
blevet mere neutralt, end da jeg købte, for min har 
”marmor-look”.

SULFODISPENSER/ERGONOMISK SÆBEPUMPE, BÅDE TIL KØKKEN OG BAD

NEGLEFIL

Find den fx hos Seniorpleje, seniorpleje.dk
Pris 89,95, Produktnummer: WBQ-20106

Find den hos Danish Care Supply, danishcaresupply.dk
Pris 85,-  Varenr.: 133020, HMI nr.: 1734
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Lunds
Planteskole

Lunds Planteskole
Sørkelvej 124, Sminge • 8600, Silkeborg

info@lunds-planteskole.dk • www.lundsplanteskole.dk
Tlf. 86 85 32 79

Hos Lunds Planteskole har vi over 20 års erfaring 
i at lave danske bunddækkeplanter

Flotte bunddækkeplanter i potter produceret i Danmark med stor miljøhensyn, håndsorteret og hurtig levering

Theresavej 1 | 7400 Herning | Tlf. 9712 4611 | www.cc-contractor.dk

Vi skaber, sammen med engagerede samarbejds-
partnere, spændende byggerier i hele Danmark, bl.a.  
har vi transformeret MCH Messecenter Herning.

Overvejer I et nyt kvalitetsbyggeri, så kontakt os – 
vi har mere end 48 års erfaring fra byggebranchen.

BE Consult
Æblehaven 9 • 2680 Solrød Strand

Ikke alle er lige gode til tal
BE Consult kan hjælpe dig med det hele

Tel. 40 18 81 87
info@birgereskildsen.dk
www.birgereskildsen.dk

Birkvej 14 • 6900 Skjern
www.skjernpaper.com

Tlf. 97 35 11 55



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

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

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

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

SUPPLEANT
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

Østergade 20 • 3200 Helsinge
Tlf. 48 79 91 11 • www.nordkyst-revision.dk


