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DET TAGER SÅ LANG TID
Så blev det efterår, efter en lang og varm 
sommer med over 700 solskinstimer, helt 
fantastisk.
Dagligdagen skal stadig passes og jeg 
måtte til det: udskifte bilen.

I maj lavede min gamle bil et stop, forhju-
let skred ud til siden, så den blev kørt på 
værksted af Falck. Træls…. 
Det koster jo, det skidt. Tænkte så, den 
er 10 år, den skal udskiftes!
I gang med ansøgning af ny. Her er det 
så, det undrer mig, at alle svar tager 
måneder???
Jeg søger bil, udfylder diverse papirer 
og gennemlæser selvfølgelig det fine 
skriv, der er med, med lovgivningen, som 
forklarer osv., jeg søger på tro og love, 
og to måneder senere ligger der svar, 
jeg får ny bil. 

Så skal jeg lige vente på Dansk Handi-
capbilist Center, tidligere PTU. Der går 
et par måneder - og et par uger grundet 
ferie, jeg bliver så ringet op og en aftale 
kommer i stand.
Fys og jeg mødes hos HandiCare og kig-
ger på bil og indretning.
Fyssen fra Dansk Handicapbilist Center 
sender ansøgning om indretning til kom-
munen, der går ca. to måneder, før der 
ligger svar. 

Den bil, jeg afprøver, er gjort klar til en 
anden borger, som skal have alt indrettet 
til hænderne, det forvirrer en del, jeg kan 
slet ikke se, hvad der er standard og hvad 
der er ekstra.

Nu har jeg lavet en aftale med HandiCare 
og skal se en bil med standardudstyr, så 
jeg kan se, hvad jeg har brug for. Da jeg 
jo har fået bevilget bilen, kan den bestil-
les hjem, med forbehold selvfølgelig. Så 
kan vi da skære et par måneder af der.

Jeg håber, jeg har min bil en gang i no-
vember og fatter ikke, at hver lille del 
tager måneder - jeg skal kun have den 
fornyet, her er hverken godkendelse af 
kørekort eller andet ind over.

Nå, det bliver vel stadig en god sen-
sommer, her i staden skinner solen og 
det håber jeg, den gør landet over og 
at svartider snart kan skæres ned. Mon 
effektiv drift er kendt i kommunerne??? 
Jeg tvivler …..

Formand 
Karin Bregendahl 
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FRA REDAKTØREN
Det er med stor fornøjelse, jeg sender 
dette blad på gaden, mange har bidraget 
denne gang, både med tekst og fotos. 
Det håber jeg, fortsætter. Om jeg selv 
fortsætter, ved vi, når den nye bestyrelse 
har konstitueret sig og taget stilling til 
bladets videre skæbne. Jeg genopstiller 
nemlig ikke til bestyrelsen. Der må nye 
kræfter til, og jeg vil bruge mine egne på  

det handicappolitiske og frivillige i mit lo-
kalområde, der bl.a. tæller Nationalpark 
Mols Bjerge.

God læsning – også, hvis du føler dig 
inspireret til at læse de bøger, jeg har 
omtalt.

Bedste hilsner
Solveig

MØD BANDAGISTEN OG FYSSEN
Holger Therkelsen, der selv er protese-
bruger, har været bandagist i over 40 år.

Udviklingen indenfor benproteser 
er fascinerende.

MEDLEMSARRANGEMENT



Solveig opnår efter få forsøg at fordele 
vægten ligeligt på de to ”sladrehanke”.

3. november slås dørene op på Banda-
gist-Centret i Risskov til et medlemsar-
rangement, hvor vi både får lov at hilse 
på Holger Therkelsen og høre om hans 
lange liv som bandagist OG få en smags-
prøve på, hvad den nyansatte fysiote-
rapeut Nikolaj Odderskær kan tilbyde. 
Benyt indgangen fra Nordlandsvej 82.

10.30 Vi starter med en kop kaffe/the og 
en introduktion til dagen

11.00 Holger fortæller om ”Et langt liv 
som bandagist”

12.30 Sandwich og pause

13.30 Nikolaj laver små test af vores gå-

og stå-funktioner og giver gode råd om, 
hvad vi skal være særligt opmærksomme 
på og hvad vi med fordel kan træne for 
at optimere vores brug af proteserne og 
passe bedst mulig på vores krop.

Alle er velkomne, Amputationskredsens 
medlemmer har fortrinsret.

Ved tilmelding bedes du angive, om du 
ønsker at blive testet – det bliver ”først 
til mølle” men når vi ikke alle på selve 
dagen, kan der bookes individuelle tider.

Bandagist-Centret, der er værter for for-
plejningen, vil gerne kende deltagerantal, 
så tilmelding til sol1920@gmail.com eller 
sms til 41 17 29 45 inden 20. oktober.MØD BANDAGISTEN OG FYSSEN

Nikolaj Odderskær viser rundt 
på BandagistCentret.
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EN 
SPORTY HANDIMAN



A F S O LV E I G H A N S E N 

Kort før sommerferien byder jeg Tor-
ben på kaffe i Kulturhusets cafe, Kafe K i 
Skanderborg, hvor han faktisk har boet 
i sine unge dage. En stor del af sit vok-
senliv har han boet forskellige steder på 
Sjælland, bl.a. 10 år i kollektiv i Hillerød, 
og har i flere omgange arbejdet som 
jobkonsulent på Handicapidrættens 
Videnscenter i Roskilde (de seneste år i 
Handicaporganisationernes Hus i Høje 
Taastrup). For en halv snes år siden 
arbejdede han tre år i socialpsykiatrien, 
både som støttekontaktperson ude i 
egne hjem og som del af et bo-team 
ved et bofællesskab.

Torben Pehrsson, der egentlig er ud-
dannet socialpædagog og arbejdede i 
en børn- og ungepension, var i Handi-
capåret med rundt i en karavane, som 
det Centrale Handicapråd arrangerede, 
og blev draget af det handicappolitiske. 
Sammen med bordtennismakkeren Kai 
Lundsteen søgte han job som handi-
capkonsulent ved arbejdsformidlingen 
og arbejdede dér nogle år midt i halv-
femserne. Han blev en dag ringet op 
af Kristian Jensen, der er leder på det 
dengang nystartede Handicapidræt-
tens Videnscenter, Handivid.dk. 

MEDALJESLUGER
Med sin karriere i handicapidrætten (nu 
parasport.dk) og som medaljetager ved 
flere Paralympics, Europa- og Verdens-
mesterskaber, har Torben været et godt 
eksempel på, hvordan man med held 
kan bringe mere mening og mere akti-
vitet ind i sit liv. Ikke alle, han har været 
konsulent for, blev hjulpet i job. Det er 
jo individuelt, hvad den enkeltes evner 
og interesser baner vej for. 
Mange blev guidet til en uddannelse 
og for nogen gjaldt det primært om 
at finde fritidsinteresser - og det er 
her, Torben nu selv har dykket ned i 
sin hobby som handyman. Der har jo 

været ting at reparere og istandsætte 
i boligerne, og nu er lysten til at sadle 
om ved at blive en realitet:
- Jeg vil simpelthen i snedkerlære, for-
klarer Torben mig med julelys i øjnene 
og refererer til en drøm, der aldrig rigtig 
foldede sig ud i ungdomsårene, hvor 
ALLE jo gik i gymnasiet.

LÆRERDRENGEN
Torben blev postbud, men kørte galt 
på motorcykel  i ’81, sadlede om, læste 
psykologi og derefter til pædagog.
- Det var ved juletid, sidste vinter, den 
gamle drøm blev vakt til live igen. Min 
datter forærede mig bogen ”Lærer-
drengen” i julegave, der handler om en 
hipsterfyr, der havnede i bådbyggeri. 
En episk og alligevel luftig fortælling, 
siger Torben lidt henført, smager på 
erindringen om bogen, nipper til kaffen 
og forklarer, at bogen nærede drøm-
men, som han dog først holdt for sig 
selv nogle uger, mens han undersøgte 
mulighederne. Hans papirer var gode 
nok til snedkeruddannelsen i Hillerød, 
som ligger 30 km fra Torbens nuvæ-
rende bopæl, som han deler med kæ-
resten Pernille. 
- Pernille lyttede til mine drømme og 
syntes nok, det lød rigtigt, vurderer 
Torben og erkender, at det greb ind i 
nogle planer om fælles huskøb…

FØRST I PRAKTIK
Torben holdt sidste arbejdsdag på Vi-
denscentret midt i hedebølgen og er 
startet på skolen efter sommerferien 
på 20 ugers grundkursus. Efter jul er 
det skiftevis skolegang og lærerplads, 
som han har søgt efter på det meste af 
Sjælland. Og han mødte ikke uforbe-
redt. Han valgte at gå i praktik hos en 
møbelsnedker og teste sin krop, om han 
kunne klare at stå op hele dagen som 
protesebruger, der har passeret de 50?
- Jeg var da mørbanket efter et par    >>

EN 
SPORTY HANDIMAN

Selvfølgelig bad jeg den kommende snedker om at posere foran et træ…
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dage, men det gik fint, og jeg tænker, 
at jeg jo kan snedkerere resten af livet 
– altså gøre arbejdet til livslang hobby 
– og a pro pos det med kroppen, så 
har Torben og Pernille opgraderet 
sommerteltet til et med ståhøjde, og 
Torben har valgt en enkel proteseløs-
ning, så han kan ”smide” benet, når 
han kører bil og har på den måde stort 
set klaret proteselivet uden trykgener.

HOLDER SIG I FORM
Seneste ansættelse i Videnscentret 
var bl.a. med henblik på et forløb med 
veteranerne, og Torben er da også en 
af deltagerne på det særlige Pilates, 
som er udviklet til veteranerne. 
Torben startede med at svømme som 
support til en veteran og fandt fornø-
jelse ved det, så han svømmer fem-
seks gange i ugen og har gjort det i 
nogle år. Han spiller kørestolsbasket, 
bruger aldrig kørestol i hverdagen, 
men i foråret trænede han til at køre 
maraton i stolen. 
Bordtenniskarrieren kan han se glad 
tilbage på, og så dyrker han lidt mo-
tionstennis.

Torben kiggede ind til en kop kaffe på Amputa-
tionskredsens stand på Rehab-messen i maj

Nedenfor Kulturhuset sejler 
turistbåden Dagmar



ET BEN FORAN
Netværksgruppen ”Et ben foran” holdt 
netværksmøde 24. maj hos Meyland 
Smith, der i foråret åbnede butik i Hjør-
ring.
De fortalte om deres virksomhed og de 
hjælpemidler, de laver. Deres hoved-
produktion er gangstativer, men de har 
mange andre hjælpemidler. De eksporte-
rer rigtig meget til udlandet, men handler 
også med mange kommuner i Danmark.
Man kan både købe og leje hjælpemidler 
hos dem. 

Gruppen på knap 30 medlemmer mødes 
fire gange årligt, senest 30. august på 
”Min Restaurant” i Hjørring.
Denne mulighed havde vi fået, da vi jo 
vandt årets borgerinddragende initiativ 
i Region Nordjylland. Vi vandt dermed 
kr. 10.000 til forbedring for benampu-
terede patienter til afdeling 109 på Hjør-
ring Sygehus. Pengene var øremærket til 
det, men så forbarmede Klinikchefen sig 
over os I Netværket og havde bevilget 
kr. 300,- pr. mand til en hyggelig aften.
Vi fik buffet, vand, vin og øl ad libitum i 
tre timer. En rigtig hyggelig aften, hvor vi 
fik vendt løst og fast, hygget os sammen 
og delt erfaringer.

Næste møde i Netværket er den 29. 
november, hvor vi afholder en lille jule-
komsammen med pakkespil.

Med venlig hilsen
Anette Ørtoft, der træffes på 42 36 91 42
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SYDDJURS HARDBALL

Hardball, hvad er det? tænkte jeg, da jeg 
så opslaget på Amputationskredsens 
facebookside. Det måtte jeg undersøge 
nærmere og fandt ud af, at det cirka var 
det, som en af mine børn engang kaldte 
for softgun, som skyder med små pla-
stickugler.
Nu har jeg selv altid syntes, at skydning 
var spændende, selv om jeg er pacifist 
og ikke tror på, at væbnet magt løser 
noget som helst, men der er et eller an-
det ved at kunne ramme noget længere 
væk end min hånd kan nå. Jeg ved ikke 
helt, hvad det er, der fascinerer mig, så 
jeg bliver grebet af det.

Så afsted til Hornslet for at prøve Hard-
ball uden de store forventninger - andet 
end lidt skyden til måls og hyggeligt 

selskab. Og det sidste var der rigeligt af, 
medlemmer af Syddjurs Hardball tog sig 
godt af os, både socialt og ikke mindst 
med deres entusiasme og dedikation til 
deres sport. Dét havde de virkelig styr 
på, hvilket var dejligt at opleve.

Lokalerne var placeret på en gammel 
motocrossbane, hvor der var naturlige 
og opbyggede skjulesteder til at spille 
Hardball, ja det var mest af alt et spil in 
real life, a la Counterstrike, som man spil-
ler på computer, to hold som spiller om 
at vinde det andet holds base.

Vi startede med en kop kaffe og derefter 
at lære de forskellige våben at kende 
ved at skyde til måls efter balloner mm. 
Efter træningen, som i sig selv var sjov, 

A F K I M V EGG ER BY N I CO L A J S EN - F OTOS N A N N A V EN G CO R F I T Z O G S O LV EI G H A N S EN



og hvor alle uanset handicap kunne være 
med på lige fod, spillede medlemmer af 
Syddjurs Hardball et par små opvisnings-
spil på banen, som vi kunne iagttage i 
sikkerhed bag net, så vi ikke blev ramt, 
så vi fik en fornemmelse af, hvordan man 
bruger banen, sikkerhedsudstyr, taktik 
og våben m.m.

Så fik vi love til at være med i et par spil 
på hold sammen med medlemmer af 
Syddjurs Hardball, her kunne alle også 
være med, da det også var muligt at 
agere snigskytte fra et fast skjul, og 
dermed være en aktiv del af holdet. En 

meget spændende oplevelse, hvor pul-
sen naturligt kom op, ene og alene pga. 
intensiviteten i ens krop, der både skulle 
angribe men også holde sig skjult for ikke 
at blive ramt. En fed oplevelse, synes jeg 
og kan klart anbefales. PS det gør ikke 
ondt at blive ramt af en Hardball kugle.

Efter skudvekslingerne var ovre, havde 
medlemmer fra Syddjurs Hardball grillet 
pølser, som sammen med kartoffelsalat 
og brød blev nydt, inden snuden blev 
vendt hjemad til Nordjylland. Alt i alt en 
dejlig dag og en spændende oplevelse, 
som sagtens kan gøres om igen.
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FLERE MULIGHEDER OG ET LET TERE LIV FOR PATIENTERNE?
EN LÆRERIG PROCES HAR FØRT TIL ET NATIONALT 
CENTER FOR OSSEOINTEGRATION

A F S Ø R E N A N D E R S E N – F OTO S J Ø RG E N G A D E

Jeg har interviewet overlæge Peter  
Holmberg Jørgensen og overlæge 
Klaus Kjær Petersen fra Ortopæd ki-
rurgisk afdeling E på Århus Univer-
sitetshospital. Afdelingen har lands-
funktion for osseointegrerede (skelet 
fikserede) amputationsproteser. 

En osseointegreret amputationspro-
tese bruges til patienter med en kort 
amputations stump, der forhindrer eller 
vanskeliggør brugen af en standard hyl-
sterprotese.
De to læger har indsat 30 proteser på 
lårbensamputerede patienter, otte pa-
tienter har fået proteser i tomler og an-
dre fingre, to patienter i overarmen og en 
i underarmen.

Klaus Kjær og Peter Holmberg fortæl-
ler, at Sundhedsstyrelsen har godkendt 
centret som et nationalt center for os-
seointegration. Det betyder, at alle ope-
rationer af den slags henvises til centret. 
Det sikrer rutiner og faglig udvikling samt 
et godt grundlag for evaluering og kva-
litetskontrol. Begge læger understreger, 
at løbende kvalitetskontrol er en forud-
sætning for at opretholde status som 
center for hele landet.

Klaus Kjær og Peter Holmberg fortæller, 
at netop evaluering og kvalitetskontrol 
har betydet, at de er blevet klogere i for-
løbet. Det har medført, at ting omkring 
operationen er ændret, men især har de 
måttet skærpe kravene til, hvem de tilby-
der operationen. De gør også meget ud 
af at forklare, hvilke resultater, patienten 
kan forvente og hvilket funktions- og 
aktivitetsniveau, der fremover vil være 
realistisk.

Der har selvfølgelig været udfordringer 
og problemer undervejs. Nogle få pa-
tienter har oplevet stærke og uforklarlige 
smerter efter operationen. Disse pro-
blemer har været svære at løse, fortæl-
ler Klaus Kjær og Peter Holmberg og 
fortsætter, at især infektioner har fyldt 
meget og skabt en del problemer. Det 
er ikke nemt at forklare, hvorfor infek-
tionerne opstår. Nogle er forårsaget af 
patienten selv og andre kommer udefra. 
Infektion er et alvorligt problem for pa-
tienten, da det belaster immunforsvaret 
og vanskeliggør brug af protesen.



FLERE MULIGHEDER OG ET LET TERE LIV FOR PATIENTERNE?

Mona Lisa har tidligere været portrætteret i Amputationskredsens blad. Et langt liv på krykker 
har givet tiltagende gener i skuldrene, og det var med stor energi og begejstring, hun kastede 
sig ud i gangtræning efter osseointegrationen. Det ”raske” ben har derfor fået store udfordrin-
ger og gav nærmest op undervejs. Mona Lisa gik i en periode tilbage til kun at benytte krykker, 
men øver sig nu i at veksle mellem krykker og protese, så kroppen skånes bedst muligt og 
funktionsniveauet optimeres.

Klaus Kjær og Peter Holmberg fortæller, 
at henvisningerne til at få foretaget en 
osseointegration har været faldende. 
Der er ikke nogen entydig forklaring. De 
to læger tror, at det er ”rygter i miljøet”, 
der går på, at resultatet ikke er så godt 
som forventet. Den historie bekræftes til 
dels af Bandagist Centret.

Klaus Kjær og Peter Holmberg under-
streger, at de har været meget ærlige 

i deres rapportering og fremlæggelse 
af resultaterne. Det kan nogle gange få 
det til at fremstå, som om der er mange 
problemer.

De fremhæver, at deres overordnede mål 
med at udvikle osseointegrationen har 
været at give patienterne et lettere liv 
med gangfunktion eller forbedret gang-
funktion. Som læger har forløbet givet 
dem faglige udfordringer og udvikling.

... Overlæge Klaus Kjær Petersen klpete@rm.dk

... Overlæge Peter Holmberg Jørgensen petejoer@rm.dk

... integrum.se (firmaet der fremstiller den indopererede skrue (abutment))

... bandagist-centret.dk/aarhus
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A F S Ø R E N A N D E R S E N – F OTO S E VA B A R N E R J E N S E N O G S O LV E I G H A N S E N

Jeg har lavet et mailinterview med Hen-
rik Jensen, låramputeret i 1982 i en alder 
af 29 år. Henrik Jensen er aktiv basket-
ballspiller i Viking Basket i Aarhus.

Hvorfor blev du osseointegreret?
Det var en gammel drøm, der gik i opfyl-
delse, da jeg blev osseointegreret i 2015. 
Jeg havde bøvlet med slid og mindre 
sår - og gangdistancerne blev kortere 
og kortere. 

Hvordan oplever du forskellen på en 
hylsterprotese og en osseo-protese?
Skiftet fra hylsterprotese til osseo-pro-
tesen var en markant forbedring. Bedre 
komfort, lettere at tage af og på og ikke 
mindst: ingen slid og sår. Jeg sidder 
normalt og ikke på protesen. Jeg oplever 

ingen begrænsning i gangdistancen ud-
over behov for korte pauser ind i mellem.
Modsat gang med hylsterprotesen, hvor 
jeg ikke brugte stok, så har jeg altid stok 
med, når jeg går udenfor. Herhjemme 
bevæger jeg mig uden stok.

Har du haft problemer med 
osseointegrationen?
Selve operationen var ikke uden proble-
mer. Min knogle flækkede under opera-
tionen, da knoglen ikke var særlig stærk 
på grund af manglende brug i mange år. 
Det betød en mere skånsom genoptræ-
ning, som derfor tog længere tid. Jeg 
skal fortsat være opmærksom på denne 
svaghed og blandt andet derfor bruger 
jeg stok.

TILFREDS HENRIK JENSEN 
HAR FÅET MERE KOMFORT OG LIV SKVALITET



TILFREDS HENRIK JENSEN 
HAR FÅET MERE KOMFORT OG LIV SKVALITET

Hvad har osseointegrationen betydet 
for dig?
Jeg skal være omhyggelig med hygiej-
nen omkring stumpen og implantatet og 
jeg kan ikke bade i svømmepøl på grund 
af infektionsrisikoen. Til gengæld bader 
jeg gerne i havet. 

Alt i alt har integrationen betydet mere 
komfort og livskvalitet. Min overordnede 
konklusion er, at jeg, på trods af mit uheld 
under operationen, er meget tilfreds 
med forandringen. 

STØT VORES ANNONCØRER...
...DE STØTTER OS
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BOGANMELDELSER
De, der sidste år deltog i AKs generalforsamling på SANO i Skælskør, fik lov at høre Ma-
ratonkvinden, Annette Fredskovs fantastisk energiske foredrag om at løbe maraton og 
hvad det har givet hende, både mentalt og fysisk. 
Hun har begået en ny bog ud fra et af hendes stærke mottos – og valgt at skifte navn 
fra Annette til Aneste, da hun føler, det passer bedre til hende - og hendes energi.

Solveig

Om JEG KAN, JEG VIL, JEG GØR DET

Aneste Fredskov blev i 2013 kendt som Maratonkvin-
den. Kvinden, der løb et maratonløb hver dag i et år 
(366/365). Kvinden, der fastholder, at alle kan mere, 
end de selv tror. Træerne kan vokse ind i himlen, hvis 
du er villig til at gøre arbejdet og fokusere på det, 
du ønsker.

I Jeg kan, jeg vil, jeg gør det, fortæller Aneste en 
spændende historie om livet efter 366/365 med 
drømme, mål, løb, kærlighed og parforhold, udfor-
dringer og glæder. Hendes løbetur fra Næstved til 
Paris er selvfølgelig en del af historien.

Som Anestes første bog, Maratonkvinden, er det en meget ærlig fortælling, hvor 
hun bruger sig selv til at give videre. Bogen er fuld af inspiration og værktøjer til 
dig, der gerne vil leve et fantastisk liv – og ikke bare nøjes med et okay liv. 

Som Aneste siger:
”Styrken, jeg har fundet inde i mig, besidder vi alle. 
Denne bog viser dig vejen.
Det handler om at få det bedste ud af hver eneste dag.
Jeg har besluttet mig for, at jeg ikke vil leve et okay liv. Jeg vil mere 
end det. Jeg vil leve et fantastisk liv. Vil du være med?”

Anestes bog kan købes via hjemmesiden www.aneste.dk  
og se også www.fredskovmarathon.dk 



Om HELt SOM DE ANDRE

Romanen Helt som de andre udkommer 16. oktober 
på Gyldendal. Romanen er ren fiktion og altså ikke 
nogens beretning. Men selvfølgelig er den inspireret 
af virkeligheden! Den er en kommentar til tidens foku-
sering på den perfekte krop og en hilsen til alle unge 
mennesker om at lære at elske sig selv, som de er.
Forfatteren, Annie Bahnson, udgav for et par år siden 
en bog om Trisse, der er glad for at være anderledes. 
Trisse er født med et meget langt og tykt hår, som 
hun selv kun ser fordele i. Men det er absolut ikke alle, 
der gør det. Verden skal lære at glæde sig over, at vi 
ikke alle sammen er ens.

Under tilblivelsen af Helt som de andre har Annie fået en masse kommentarer på 
Foreningen for arm- og bendefektes facebookside samt private mails. Nogle har 
fortalt deres historier om, hvad læger gennem tiden har foreslået for at en defekt 
arm eller et defekt ben skulle tage sig bedre ud. Andre har fortalt historier om, hvor 
fantastisk lægevidenskaben er, hvad der kan lade sig gøre og hvor meget, banda-
gister og læger lægger sig i selen for at opnå de bedste resultater.
Gennem mails og facebook har Annie mødt masser af selvværd og mod til at være 
den, man er. Nogen er født og opvokset i en familie og et miljø, hvor accepten af 
sig selv er lige så givet som mad og drikke. Andre kæmper med den hele livet. Og 
måske er man den ene dag helt okay med sig selv, for den næste at have lyst til at 
grave sig ned i et hul. Det kommer an på situationen. Men uanset hvad, så er teen-
ageårene nok dem, der sætter selvværdet på den allerhårdeste prøve. Ikke mindst 
i mødet med kærligheden. Og det er her, vi møder Leonora i Helt som de andre.

Jeg fik lov at læse bogen, før den gik i trykken og give feedback til Annie, hvilket 
var meget spændende. Bogen er letlæst, om end emnet trykker på nogle ”knapper” 
hos os, der kan spejle os i problematikkerne. Det er en ungdomsbog, men kan varmt 
anbefales til både os selv og vores pårørende.

Solveig

Annie Bahnson bor i Skødstrup med mand og tre børn, er uddannet folkeskolelærer 
og gik i 2012-14 på Forfatterskolen for Børnelitteratur. I 2014 sagde Annie sit faste 
job som lærer op og er nu forfatter, laver skriveworkshops og er ind imellem vikar 
på nogle skoler. Udover at skrive og læse kan hun lide at danse, stå på hænder, alt i 
vand, drikke kaffe, spille brætspil og flakke omkring i skoven og glo på træer.
Helt som de andre er Annie Bahnsons femte bog. Senest udkom romanen Hvor solen 
skinner om natten, januar 2018.
Man kan læse mere om Annies bøger på www.forlagsliv.dk, på www.a9bahnson.dk 
og følge hende på facebook på Annie Bahnson Forfatter.
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HAVNEBADET 
– SLARAFFENVAND?

SPONSORERET



A F S Ø R E N A N D E R S E N

Borgerne i Aarhus har fået et havnebad 
på Aarhus Ø. Flot og lækkert tegnet af 
den danske stjernearkitekt Bjarne Ingels. 
Nu handler det jo ikke kun om æstetik, 
men i høj grad om funktionalitet, når alle 
byens borgere skal bruge badet.
Præmissen for denne anmeldelse er, at 
jeg er dobbelt benamputeret og i køre-
stol. Kommer i handicapbil og har ingen 
hjælper med.

Området er i høj grad præget af nybyg-
geri, derfor skal jeg igennem en bygge-
plads for at kunne parkere. Parkerings-
pladsen er midlertidig og gratis. Første 
udfordring er at komme over en mindre 
bakke med fint og løst sand. En flink 
strandvolley-spiller giver et skub og så 
kan jeg næsten trille ned ad bakken, men 
skal dog have hjælp det sidste stykke.
Gangbesværede kan formentlig klare 
”bakken” eller må vælge at gå tilbage til 
vejen og over den officielle gangbro ind 
til havnebadet. For cyklister og gående 
er der fine forhold og let adgang.

Jeg tog en tur rundt på promenaden 
og nød udsigten til Molsfærgen og en 
af de store Mærsk containerbåde. Der 

var livlig gang i alle fire bassiner, ligesom 
solbaderne nærmest havde det som i de 
varme lande. Fra promenaden kunne jeg 
konstatere, at ingen af bassinerne har en 
slidske, hvor man i (vand)kørestol kunne 
køre lige ud i vandet. Kun et af bassiner-
ne har en trappe med lav hældning, hvor 
gangbesværede kan komme nedad. Jeg 
skulle sætte mig på bagdelen og bumpe 
ned. Jeg ville formentlig have besvær 
med at komme tilbage i kørestolen ved 
egen hjælp.

Jeg kom ikke i vandet, da det handi-
captoilet, der også er omklædning for 
handicappede, var ”out of order” som 
der stod. Spørgsmålet er, om jeg overho-
vedet kunne komme ind på toilettet ved 
egen kraft. Der er godt nok en slidske, 
men den er rimelig stejl.

Det er et flot havnebad og aarhusianere i 
alle aldre havde taget det til sig på denne 
varme jul dag. Desværre er der en række 
forhindringer og vanskeligheder, som 
gør det vanskeligt for kørestolsbrugere 
og gangbesværede at få glæde af dette 
gode initiativ.
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Gennem mange år har vi været omgivet af 
ugebladskure, fantastiske før- og efterfotos, 
velmente råd fra Sundhedsstyrelsen og SÅ 
mange artikler og statistikker om kost, vægt 
og sundhed.

Hvad får så RYK – specialkredsen for ryg-
marvsskadede til at lancere en ny bog om 
emnet, oversat til foreløbig dansk og engelsk 
fra svensk? Og hvad får mig lokket til Viborg 
for at høre om bogen?

Det ER så rigtigt, og så vigtigt, hvad der 
endelig er undersøgt og dokumenteret om, 
hvad vi, der mangler vigtige muskelgrupper, 
har at kæmpe med og mod.

Det er ikke en kogebog, og der er ikke noget 
quick fix. 
Døjer du med extra kilo, er der bare noget i 
bogen, du må forstå – og jeg fattede det vist 
først, da jeg deltog i lanceringen af bogen. 
Med reduceret muskelmasse har vi ikke bare 
begrænset mulighed for at forbrænde extra 
kalorier, vi har faktisk et helt ”naturligt” ned-
sat behov for kalorier i forhold til gennem-

T E K S T O G FOTOS SO LV E I G H A N S E N

KOST, VÆGT OG SUNDHEDKOST, VÆGT OG SUNDHED



snittet og normale anbefalinger – men 
naturligvis samme behov for fx vitaminer, 
mineraler og proteiner som alle andre.

På side 10 er en tabel, der viser tallene, 
som WHO anbefaler, og som studier 
viser, bare er mindre for os med færre 
muskler. Da bogen er lavet til folk med 
lammelser, deles tabellens tal op i nor-
malbefolkning, paraplegikere (lammede 
ben) og tetraplegikere (lammelser i arme 
og ben). Her har man fundet frem til, at 
med lammelser er din normalvægt redu-
ceret med 7,5 % henholdsvis 12,5 %, og 
jeg tolker frimodigt, at mangler du et, to 
ben og eller arme, har du tilsvarende re-
duceret normalvægt at stile efter – eller 
måske vil fremtidige studier vise, at vo-
res normalvægt er yderligere reduceret, 
fordi vi ikke blot mangler de attraktive, 
forbrændende muskler, men tillige det 
øvrige væv i arme og ben?

For David, der er bogens eksempelper-
son med en højde på 174 cm, er normal-
vægten for normalpopulationen 56-76 
kilo, ved paraplegi 52-70 kilo og ved 
tetraplegi 49-66 kilo.   

Bogen er som sagt ikke en kogebog, men 
en samling gode råd og vejledninger til 
os med udfordringer. Anbefalingerne 
læner sig naturligvis op ad de generelle 
kostråd, men fokuserer samtidig på, at er 
du lammet (eller på anden måde skadet) 
efter uheld og ulykke, er det vigtigt un-
der indlæggelse, at du spiser fornuftigt 
og solidt for ikke at reducere vægten 
drastisk og for at optimere helingsfasen. 
Senere, når vægten og helbredet er sta-
biliseret, er det mindst lige så vigtigt, at 
vægten ikke øges til niveauet før skaden/
ulykken – og at en overvægt imødegås 
på fornuftig vis.

Om vi i Amputationskredsen vil lave et 
særnummer af bladet med hele eller 
dele af bogen i sin nuværende eller en 
modificeret form – det vil fremtiden vise. 
Men der er ingen grund til at vente. Har 
du problemer med vægten, så opsøg 
ekspertise og få afhjulpet problemet. Det 
kan tage år, nuvel, men det er vores krop 
og vores ansvar. Held og lykke med det – 
og tillykke til RYK med den vigtige bog. 

KOST, VÆGT OG SUNDHED
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TAG EN GAMMEL  SWEATER PÅ…

Aarhus har fået en handicapvenlig fiske-
bro, der er nem at komme til, både med 
bus og med bil. Den ligger lige der, hvor 
åen krydser Byleddet på sin vej fra Årslev 
Engsø mod Brabrand Sø, et stenkast fra 
vejen og parkeringspladsen, hvor der 
også er et fint handicaptoilet.

Fiskebroen har både faste bænke og et 
flytbart bordbænkesæt og stien derned 
er med en fast grusbelægning og et 
moderat fald.

Møllesøen i Assens kommune indbyder 
ligeledes kørestolsbrugere og dårligt 

A F S O LV E I G H A N S E N



TAG EN GAMMEL  SWEATER PÅ…

gående velkommen med en fin p-plads 
og niveaufri adgang og hyggelige bord-
bænkesæt på sin fiskebro. Ved det nær-
liggende terrarie i Vissenbjerg, knap en 
kilometer derfra, er der et fint handicap-
toilet.

Begge fiskebroer forudsætter fisketegn 
for alle 18-65-årige, og i Møllesøen skal 
al fangst genudsættes (jeg fik ikke læst 
skiltet i Aarhus, så aner ikke, om det 
også gælder der?). Der er givetvis fine 
fiskebroer andre steder i landet, og som 
de to omtalte kan de jo nydes med og 
uden fiskegrej.
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KALENDER
2018 3. november

Mød bandagisten og fyssen i Risskov

Til alle vores arrangementer udbetaler vi kørepenge til vores medlemmer, 
p.t. en krone pr. kilometer + evt. bropenge.

STØT VORES ANNONCØRER...
...DE STØTTER OS
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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...



Afsender: Solveig Hansen • Engvej 9 • 8560 Kolind

Handicap Løgumgård
Bo- og beskæftigelse

Telefon 74 92 89 30
handicap-loegumgaard.toender.dk


