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Bordtennisspiller Peter Rosenmeier og 
atlet Daniel Wagner har begge vundet flere 
medaljer ved bl.a. de Paralympiske lege og 
været indstillet til et ”hav” af priser.
Mød dem her i bladet og hør dem 
fortælle om deres sejre, nederlag og 
op- og nedture som elitesportsfolk.
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- Kassen er tom, konstaterer Parasports-
rådets formand, Tage Schmidt tilfreds 
og forklarer de knap 100 publikummer 
på Vejle Bibliotek, at det er udtryk for 
en væsentlig øgning af aktiviteter, som 
er én af målsætningerne for Parasports-
rådet. Hensigten er at øge aktiviteter og 
opmærksomhed og på den måde afmy-
stificere parasporten.

- Vi har haft fire velbesøgte talks (fore-
drag), to store successer, nemlig EM i 
paradressur og VM i para/kørestols-
boksning og bl.a. udbredt parasporten 
på kommunens bosteder.

KASSEN ER TOM
AF SOLVEIG HANSEN

Aftenens talks er med Paraatleterne Daniel 
Wagner og Peter Rosenmeier, og jeg har i et 

tidligere blad skrevet om paradressur-
rytteren Stinna Tange, sommer 2019.

ANNONCE

ANNONCE

ANNONCE
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Vejle som parasportens hovedstad
Parasportsrådet har en målsætning om, 
at Vejle Kommune skal være paraspor-
tens hovedstad.

Idræt på lige vilkår
Parasportsrådet arbejder for at forbedre 
vilkårene for idræt for folk med handicap 
i Vejle Kommune og for at skabe større 
fokus på inklusion mellem almenidrætten 
og handicapidrætten.

Parasportsrådets arbejde
Parasportsrådet vil:
• være en støtte for de lokale idrætsfor-

eninger, så de kan udvikle og forbedre 
muligheder for at dyrke motion for folk 
med handicap

• arbejde for at skabe de bedst mulige 
forhold for parasport

• understøtte initiativer til kompeten-
ceudvikling af trænere og ledere med 
det formål at optimere parasportens 
udvikling

• samle personer med interesse i og 
mulighed for at styrke parasporten 
med en koordineret indsats, som giver 
parasporten i Vejle Kommune bedst 
mulige vækstbetingelser

• sikre en stærk kommunikation med de 
lokale foreninger og samle alle stærke 
kræfter, så målet nås i fællesskab

• øge synlighed lokalt og nationalt – 
alle skal kende til Vejle Kommunes 
målsætning om at blive parasportens 
hovedstad

• samarbejde med andre udvalg og have 
fokus på såvel borgere med fysiske 
handicap, som borgere med udvik-
lingshandicap.

Parasportsrådet forbedrer vilkårene for idræt for folk med handicap ved at skabe 
større fokus på inklusion mellem almenidrætten og handicapidrætten.

Hjælpemiddelbasen har fået nyt ud-
seende. Med det nye design er flere 
funktioner blevet forbedret og gjort let-
tere at anvende. Der er blevet arbejdet 
målrettet med overblik, søgefunktion og 
formidling til borgeren.

Nu kan du via forsiden gå ind på speci-
fikke målgrupper og læse om forskellige 
situationer, der kan rumme udfordringer, 
når man har et specifikt handicap. Mål-
gruppeindgangene indeholder forslag til, 
hvilke hjælpemidler, der kan være nyttige 
i dagligdagens udfordringer.

Forsiden er gjort enklere, så du hurti-
gere kan få overblik over funktioner og 
indhold.

Muligheden for at filtrere på produkterne 
er blevet forbedret. Med filtreringen kan 
du indsnævre din søgning, så du får et 
mere præcist søgeresultat.  

Alle funktioner fungerer nu på både 
smartphone, tablet og computer.

Se den nye udgave af Hjælpemiddelba-
sen på hmi-basen.dk

Solveig

Fra Socialstyrelsens Nyhedsbrev, november 2019 om 

NYT DESIGN PÅ 
HJÆLPEMIDDELBASEN

PARASPORTSRÅDET
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På messen finder du det nyeste og bed-
ste inden for hjælpemidler, sundheds- og 
velfærdsteknologi, rehabilitering samt 
pleje- og hospitalsudstyr. Her samles 
branchen på Skandinaviens vigtigste 
mødested for alle aktører i sundhedssek-
toren samt mange handicaporganisatio-
ner. Her kan du hente inspiration til inno-
vative løsninger, se de nyeste produkter 
indenfor social- og sundhedssektoren, 
opleve optræden og få smagsprøver på 
parasport og aktiv fritid. Mød fx Sahva 
på stand C3-017. 

Find mere info på health-rehab.com, 
hvor du kan registrere dig på forhånd, så 
du sparer tid ved indgangen.

SES VI? 
Det er i Bella Center Copenhagen, Center 
Boulevard 5, 2300 København S. Der er 
et reserveret p-areal for biler med det 
blå p-skilt.

Solveig

REHAB-MESSE PÅ AMAGER
I Bella Center på Amager er der hvert andet år messe for hjælpemidler 
og velfærdsteknologi. Dette års Health & Rehab Scandinavia finder sted 
tirsdag til torsdag den 12.–14. maj fra klokken 9-17.

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

Ved Amputationskredsens bestyrelses-
møde i januar blev det besluttet at søge 
fonde til vores aktiviteter i 2020. Fx en 
speciel jubilæumsweekend i forbindelse 
med generalforsamlingen i august, da 
foreningen har 20 års jubilæum. Stedet 
bliver i Trekant-området.

Jeg vil samtidig gøre opmærksom på 
REHAB messen i Bella Centret den 12.-

NYT FRA FORMANDEN
14. maj, hvor Dansk Handicap Forbund 
har en stand.

En ny folder er blevet trykt, den kan ses 
på Facebook Amputationskredsen.
Vi vil prøve at oprette netværkscafeer 
rundt i landet, hvor der ikke er nogle i 
øjeblikket.

På bestyrelsen vegne
Ove Knudsen

Før jul skrev jeg med bekymring for 
kredsens og bladets fremtid. Vores for-
mand, Ove, lagde en julehilsen til os i AKs 
facebookgruppe. 

FL Reklame og jeg vil gøre vores for 
at bevare bladet, og bl.a. derfor er der 
kommet jubilæumslogo på forsiden. AK 
fylder 20 i år, og bestyrelsen håber på et 
begivenhedsrigt jubilæum den weekend, 
hvor der kaldes til generalforsamling. 
Jubilæumslogoet markerer en milepæl 
for kredsen og virker forhåbentlig som 
katalysator for annoncetegningen. For 
ja, uden annoncer bliver det svært at 
fortsætte bladet, - det samme gælder 
naturligvis på indholdssiden.

Jeg har fået de penge, jeg havde til 
gode og tillige fået godkendt et budget 
for bladets drift i indeværende år, og 
jeg glædes over fine bidrag fra Sahvas 
Fysioterapeut Christian Langhorn, der 
byder på relevante øvelser, Toke Broni 
Strandby, dansens mester i London og 
fra tyske Phil Hubbe, der fremkalder smil 
på vores læber. 

NYT FRA REDAKTØREN
Det er altid spændende op til deadline, om der kommer indlæg til bladet, 
dels fra bestyrelsen, dels fra dem, der har lovet – og om jeg selv når i mål 
med egne indlæg.

Som altid på denne plads vil jeg invitere 
dig til også at bidrage til bladet.

Skriv til mig på sol1920@gmail.com
Lad os ønske AK et glædeligt jubilæ-
umsår

Solveig Hansen, redaktør

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

SE FOLDEREN MIDT I BLADET
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ØG DIN BALANCE 
– VED AT STIMULERE DET 
INDRE ØRE
En meget central del af livet som protesebruger er balance. Altså at man 
selv bestemmer, hvor og hvor meget kroppen bevæger sig. At kunne holde 
balancen, mens man står stille og når man er i bevægelse, tager de fleste for 
givet, men efter en benamputation oplever mange, at det er et område, der 
kræver særlig opmærksomhed. Træner man sin balanceevne målrettet, vil 
man opleve en større oplevelse af kontrol.

Balance er en kompleks størrelse med 
mange delelementer. Der er visse 
strategier i en såkaldt statisk (stille-
stående) balancesituation og andre i 
bevægelse. Fælles for alle situationer 
er, at balanceevnen hovedsageligt 
består af tre delelementer:

 Synet
 Det vestibulære system (”vaterpas-

set” i det indre øre)
 Proprioceptionen (ledstillingssan-

sen i kroppen – altså hvilken stilling 
har mine led/min krop netop nu?)

Ideen om, at man hovedsageligt træ-
ner sin balance gennem at stå på no-
get ustabilt, er en anelse unuanceret, 
idet man her faktisk kun udfordrer en 
tredjedel af det samlede balanceap-
parat (altså ledstillingssansen). 

Her vil jeg præsentere øvelser, hvor du 
stimulerer (og altså træner) det vesti-
bulære system, hvilket vil give bedre 

balance. Prøv, om du kan træne disse 
øvelser ca. fem minutter dagligt.

Følgende øvelser kan du udføre der-
hjemme. Husk på, at de rammer, du står i, 
bør være tilstrækkelig sikre til, at du ikke 
risikerer at falde og komme til skade. Stå 
fx bag en stol eller ved et bord. Du kan 
også starte med at være siddende. 

 Bevæg hovedet fra side til side
 Bevæg hovedet op og ned (nikke)
 Tegn et liggende ottetal  med næsen
 Luk øjnene og bevæg hovedet fra side 

til side
 Luk øjnene og bevæg hovedet op og 

ned
 Luk øjnene og tegn et liggende ottetal 
 med næsen.

Se om du kan udfordre dig selv, så oven-
stående øvelser bliver ved med at være 
udfordrende.

Nedenstående liste skal ses som vejled-
ning til at variere din udgangsstilling og 
til, hvordan du gør øvelsen sværere, så 
den hele tiden passer til dit niveau:

 Siddende
 Stående bredsporet
 Stående smalsporet
 Stående i skridtstående (den ene fod 

foran den anden)
 Stående i tandem (den ene fods hæl 

står i forlængelse af den anden fods 
tæer)

 Stående på et ben
 Under gang
 Under baglæns gang.

God fornøjelse. I et senere nummer 
kommer jeg med inspiration til, hvordan 
du kan stimulere synet til at øge din ba-
lanceevne.Christian Langhorn

Fysioterapeut med speciale i 
rehabilitering af benampute-

rede i Sahva

TRYG OG 
BEVÆGET
SAHVA inviterede i efteråret til en 
række arrangementer, bl.a. Tryg på 
trapper og Bevægelsesdag i Aarhus, 
begge dage meget udbytterige og 
hyggelige. Reportager herfra kommer 
i et senere blad, men I kan lige få lov 
at ”smugkigge”.

Fællesnævneren for de to dage var 
fysioterapeut Christian Langhorn, der 
ikke tøvede et sekund, da jeg spurgte, 
om han ville skrive lidt vejledende 
øvelser til vores blad.

Tak til Christian og tak til SAHVA, 
find aktuelle arrangementer her. De 
er åbne for alle: sahva.dk/aktiviteter/ 

Solveig
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EVERYTHING 
BUT NORMAL
AF SOLVEIG HANSEN

Peter byder os velkomne med et ordspil: 
fra IMPOSSIBLE til I’m possible.

Og så tager han os med helt tilbage til 
begyndelsen, ja faktisk længe før begyn-
delsen. Hans gravide mor fik papir på, 
at alt var i orden, fire måneder før den 
dag i Hadsund i 1983, hvor Peter kom 
til verden. 

- De fik at vide, at barnet, de ventede, 
garanteret var perfekt, bedyrer Peter 

og vender sig og kigger op på det store 
lærred og udbryder kækt:

- Kigger man efter, er der kun én ting på 
det billede, der er normalt!

Som idrætsudøvere er det naturligt 
for både Daniel Wagner og Peter 
Rosenmeier at optræde i sportspræ-
get outfit til TALK på Vejle Bibliotek. 
Men selvom stilen er afslappet, er 
den bestemt ikke tilbagelænet! Der 
er tænkt over tingene. Intet er tilfæl-
digt – men publikum iagttager et par 
gutter, der gør os trygge. Her er rart! 

Peter Rosenmeier, dansk para-bordtennis-
spiller, far til to, bosat i Malmø, arbejder og 
træner i Brøndby. Han har deltaget i de pa-
ralympiske lege fire gange: 2004 i Athen, 
hvor han vandt bronze, 2008 i Beijing, 
hvor han vandt guld, 2012 i London, hvor 
han igen vandt bronze, samt 2016 i Rio de 
Janeiro, hvor han vandt guld. Rosenmeier 
har fire gange været i VM-finalen, og han 
har vundet to gange, senest i 2018.

Forældrene får tilbudt, at Peter som 
fireårig kan få en såkaldt ”vendeplastik”, 
hvor man operer den lille fod en halv 
omgang rundt, så hælen fremover kan 
fungere som knæ. Man kan ikke garan-
tere et godt resultat, måske vil det ende 
med en total amputation. Peter husker 
tilbage på den jul, han var indlagt:
- Jeg havde otte chokoladejulekalen-
dere, min brødre havde kun to!

- Men, så opdagede jeg bordtennis, ud-
bryder han og lyser op og husker tilbage 
på tiden i gymnasiet, hvor han spillede 
bordtennis fire gange om ugen og videre 
til en pædagoguddannelse og mulighed 
for at træne på fuld tid i 3½ år. Ambitiøst 
gik han efter at vinde guld til Paralym-
pics i 2008 – og, i parentes bemærket, 
det gjorde han jo så! – og blev hevet 
til side til dopingkontrol. Øv! Tre timer 
senere sad han stadig og ventede på, at 
kroppen ville afgive en urinprøve… Nå ja, 
og pressedækningen bestod i en times 
udsendelse i TV2 to måneder senere.

Helt anderledes var sejrsrusen (og pres-
sedækningen) i 2016 i Rio de Janeiro!

Kammeraterne begyndte at kysse på pi-
gerne allerede, da de var 12. Peter møder 
en sød svensk pige på næsten 18, da han 
selv er 21 og i praktik i Malmø (dét kunne 
man nemlig fint komme i udlandet), og 
tre måneder senere deler han lejlighed, 
og hund, med den skønne Malene. De 
to gennemlever sidenhen deres første 
graviditet, et kæmpe drama, oplevede 
Peter, til han blev beroliget med, at hun 
blot blev lidt utilpas af narkosen. Og med 
en sjælden humoristisk tilgang fortsæt-
ter han sin beretning om ”tøsens” første 
levetid. Fem år senere får de endnu en 
datter. 

- De er nu fem og 10 år, smiler Peter og 
erkender, at DET sætter sporten i et an-
det perspektiv.

Og se, det er noget, vejlenserne forstår, 
så efter et par rosende bemærkninger 
og stort set ingen spørgsmål fra salen, 
andet end et enkelt et om forventnin-
gerne til Tokyo, forsikrer Peter, at han 
stadig spiller for at vinde, men også er 
klar over, at der jo dukker dygtige mod-
standere op, og ja, så drøner Peter glad 
ned i sin fantastiske Toyota for snaart at 
være hjemme i Lund. 

Som kammeraterne ville Peter spille 
fodbold, og han forklarer henkastet, at 
faderens reaktion var noget i retning af 
”… han ka’ jo lisså godt lære at håndtere 
nederlag!”. I syv år befandt Peter sig 
nær målet i håb om at nikke en bold i 
mål, hvis nogen ramte ham i hovedet. 
Fodboldreglerne blev ændret, og Peter 
valgte SELV at skifte til svømning, som 
han dog fandt en kende kedeligt. 

FORÅR 2020 11



SMERTE OG STOLTHED
- jeg har ALDRIG grædt over ulykken, 
indleder Daniel, der oprindelig er fra 
Vejle, men nu bor i Aarhus og har 100 
meter løb og længdespring som sine 
hoveddiscipliner. 

Frit oversat står der på hans T-shirt, at 
”Smerten er forbigående, men stolthe-
den varer evigt”. Og han tager os med 
tilbage til den 25. april, klokken tyve, til 
et stævne her i Vejle, i 2008, hvor Daniel 
i et trampolinspring med to rotationer 
landede hårdt på højre knæ. Han kom 

DOPING?
Under sceneskiftet mellem aftenens to hovedpersoner til TALK på Vejle 
Bibliotek, dukker spørgsmålet op, om et løbeben i amput-verdenen kan 
karakteriseres som doping? Daniel svarer, at det kan det næppe, men han 
kender historier om klassifikationssnyd, og opdages DET, bortvises man i tre 
år! En af historierne er om nogle svømmere, der brækkede lamme ben for at 
give kroppen et adrenalinchok; og mens vi synker den lidt beske smag i mun-
den ved tanken om sådan en handling, og de mere velsmagende chokolader, 
der serveres til tank-selv-kaffen, får Daniel linet medaljer og løbeben op.

tigt blev proteseforsynet, men ikke helt 
kendte sine/udstyrets begrænsninger 
og bare tre uger efter ulykken udførte 
han en baglæns salto i en havetrampolin.  
I et trampolinspring flækkede hylsteret, 
men så var det bare på med noget gaffa, 
og i skumgraven på Fleming Efterskole 
røg protesen af. Daniel søgte om et 
sportsben, men det var en sej omgang, 
og så trådte Sahva heldigvis til. Jackie, 
også amputeret medaljesluger, ringede 
til Bo, om han havde et extra knæ (der 
var hurtigere), og alting tog fart. Daniel 
viser os en fantastisk optagelse af sine 
tidlige præstationer i springgrav og på 
løbebaner på Vesterlund Efterskole, et 
skoleprojekt med overskriften Daniel-
1leg.

Det har de tilfælles, de to til aftenens 
TALK: de har fået en bil (så kræfterne 
bruges optimalt på træningen og i dag-
ligdagen), de bruger benprotese, de 
er mænd og medaljeslugere, og de er 
charmerende foredragsholdere om eget 
liv og egne præstationer.

ALDRIG 100 METER TIL TRÆNING
- Til træningen øver jeg udholdenhed, 
sprint, teknik, styrke og løber forskellige 
intervaller, men IKKE 100 meter, betror 
Daniel os, mens han rigger et nyt video-
klip til. Her viser han os længdespring, 
og vi ser et fald i slow motion. Faldet 
skyldes en knækket protesedel, og det 
gav også et knæk på selvtilliden, men 
resolut skruede han på delene, tog på ny 
protesen på og sprang igen.

- Lårmusklen kræver et knæ for at funge-
re, forklarer Daniel og skifter til en anima-
tionsfilm, der viser nogle af klasserne T/F 
42 og 43, og hiver os med bag kulisserne 
i London og Rio, forklarer om ritualer og 
mentale gennemgange af forestående 
løb, om stemningen i Call Room, hvor 
nogen ”psyker” de andre – og her sidder 
man hhv. tre og fem kvarter før sin start/
sit spring. 

Daniels teknik er at skærme sig bag sol-
briller og beskæftige sig med en rubik’s-
terning, og han fortæller om fem, der 

på Vejle Sygehus, hvor de fulgte en 
standardprocedure for at rykke benet 
i led, det røg af led! - og Daniel røg på 
Kolding Sygehus, hvor han efter tretten 
timers operation var endt med at blive 
amputeret. Daniel modtog budskabet, 
da han var på vej ud af narkosen – og 
kom tilbage på Vejle Sygehus, hvor han 
nærmest havde afdelingen for sig selv 
(det var under strejken)…

EN ULYKKE KOMMER SJÆLDENT ALENE
Herefter forklarer Daniel, der altid har 
dyrket sport og gymnastik, at han hur-

Daniel Wagner Jørgensen, 
paraatlet fra Vejle, har vun-
det flere medaljer ved de 
paralympiske lege i 2012 og 
2016. i 2016 satte Daniel Ver-
densrekord i lændespring og 
ved VM i paraatletik i London 
2017 vandt Daniel både sølv i 
100 meter løb og guld i læng-
despring med et spring på 6,5 
meter, der samtidigt var ny 
mesterskabsrekord.

   >>
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tyvstartede og dermed blev disket, … og 
det er nu ærgerligt lige at have brugt fire 
år på forberedelserne, og så…

80.000 PÅ WIMBLEDON
Daniel kan en masse tal om egne og an-
dres rekorder, og det lyder helt vildt, som 
han i større og mindre ryk nærmest slog 
sine egne og andres rekorder i et væk. 
Han får os til at fornemme både den 
kammeratlige sportsånd, når man møder 
atleter fra forskellige nationer og i alle 
størrelser, hvordan man falder for den 
kvindelige atlet, der når to dværge til 
brystet, hvordan man næsten kan elske 
at hade udvalgte modstandere og hvor-
dan man efter et år med mange skader 
oplever at tage medalje i yndlingsfarven 
på stadion i Dubai.

LØBESKOLER
Daniel kan på ti minutter instruere i tek-
nikker, så andre lærer at løbe, og han 
demonstrerer både den gode teknik 
og de mindre egnede, næsten gakkede 

gangarter. Det gælder sit mindset: ”Ting 
kan lade sig gøre”. START YOUR IMPOS-
SIBLE.

Jo, jeg er fan!

Livet som amputeret!
Som medlem af DHF er du gratis med i Amputationskredsen

Amputatonskredsen er 
en landsdækkende
DHF-organisation, stiftet 
på generalforsamlingen 
i år 2000.

Kontakt: 
Dansk Handicap Forbund  
Blekinge Boulevard 2  
DK-2630 Taastrup  
tlf. +45 39 29 35 55  
E.mail: dhf@danskhandicapforbund.dk



Du er blevet benamputeret og skal nu hjem og i gang med en ny hverdag. I den 
forbindelse kan der opstå spørgsmål. For at hjælpe dig, har vi samlet en række 
oplysninger, der kan gøre det lettere for dig og dine pårørende at orientere jer i 
hvem, der tilbyder hvilken hjælp.

Akut hjemmesygepleje, her 
skal du kontakte din hjem-
kommune og få nummeret.

Sygepleje efter udskrivelse er individuelt fra kommune 
til kommune.

Du kan søge råd og vejledning 
om hjælpemidler og bolig-
ændring hos kommunen, 
hvis dine behov i forhold til 
hjælpemidler og bolig ændrer 
sig.

HJEMMEHJÆLP OG HJEMMEPLEJE 
Har du brug for: praktisk hjælp, rengøring eller madservice, 
personlig hjælp og pleje, fx hjælp til hygiejne og bad eller 
til at komme ind og ud af sengen. Kontakt visitator i hjem 
kommunen.

Med tilladelse fra Ét ben foran i det Nordjyske 

Din genoptræning foregår forskellige steder alt efter, 
hvilken træning du har brug for. Træning, der skal for-
berede dig til protese, kan foregå på Sundhedscenter  
i hjemkommunen. Vær i øvrigt opmærksom på, at der 
kan være mulighed for at søge om vederlagsfri fysio-
terapi afhængig af din situation. Spørg din læge om 
mulighederne. 

Ledsagekort: Du kan søge om et ledsagekort, hvis 
din fysiske funktion er nedsat. Det giver din ledsager 
adgang til koncerter og teatre. 
Parkeringskort: Hvis du ønsker et parkeringskort, kan 
du søge om det hos Danske Handicaporganisationer. 
Europanøgle: Du har mulighed for at få en såkaldt 
Europanøgle mod betaling, som giver adgang til alle 
handicaptoiletter i Europa. 

Find mere information på www.handicap.dk. 
Vælg: Ansøg om kort

TRANSPORT OG LEDSAGEORDNING 
Kommunen kan rådgive om og give støtte ti handi-
capbil og anden transport. Du kan søge om at få en 
ledsageordning i op til 15 timer om måneden, hvis 
du er 18-67 år og har en funktionsnedsættelse. Lav 
en liste, der beskriver, hvad du har brug for ledsager 
til, og kontakt så kommunen.

Visitationen kan dog bede om vurdering af to 
bandagister, hvis der er tvivl om produktvalg og 
pris. Alle ansøgninger om hjælpemidler, også 
protese, bliver vurderet i Visitationen, som 
vurderer, hvad der er bedst egnet og billigst i for-
hold til dit funktionsniveau. 

BANDAGIST 
Hvis du søger protese, er det vigtigt at du kommer 
godt i gang med træningen. Oplysninger fra dit 
træningsforløb indgår i kommunens vurdering af, 
om du er berettiget til at få en protese bevilget. 
Hvis du er berettiget til en protese, har du FRIT VALG 
AF BANDAGIST. Prøv at Google, der er mange rundt 
om i landet.
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Amputationskredsens Visioner 

Amputationskredsen er en brugerstyret specialkreds for amputerede 
under Dansk Handicap Forbund.

Amputationskredsen arbejder for at give medlemmerne mulighed for at 
mødes og træffe ligesindede, så social isolation undgås.

Amputationskredsen har et stort antal kontaktpersoner, der selv er  
amputerede, fordelt i hele landet. 
Disse kontaktpersoner kan efter aftale komme på besøg til en personlig snak.

Amputationskredsen har et stort antal pårørende, fordelt i hele landet, 
der ligeledes stiller sig til rådighed for en personlig snak.

Amputationskredsen arbejder for den bedste mulige service på  proteseområdet. 
Protesebrugere skal have mulighed for optimale og individuelle proteser af 
en god kvalitet.

Amputationskredsen forsøger at medvirke til en større forskning og 
udvikling indenfor det ortopædtekniske område.

Amputationskredsen forsøger at medvirke til større forskning og udvikling 
indenfor smerteområdet, især fantomsmerter.

Amputationskredsen samarbejder med søsterorganisationer i både Sverige 
og Norge samt andre organisationer inden for  amputationsområdet.

Find os på nettet  

www.danskhandicapforbund.dk/da/om-forbundet/organisation/
specialkredse/amputationskredsen/

www.facebook.com/groups/amputationskredsen/

Formand AK, e-mail: ak@danskhandicapforbund.dk

Udgave 2020 
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TEKST: TOKE BRONI STRANDBY, FOTOS: CAMILLA GREENWELL, 
SUSANNA RECCHIA OG TOKE BRONI STRANDBY

Mit navn er Toke Broni Strandby, og 
jeg er født med en manglende, venstre 
underarm. Jeg blev - efter et opslag 
på Facebook - opfordret til at skrive et 
indlæg til bladet, hvilket jeg selvfølgelig 
meget gere ville. Jeg bor til dagligt i Lon-
don, hvor jeg arbejder som professionel 
danser i det nationale, moderne danse-
kompagni, Candoco Dance Company, 
som arbejder inkluderende med dans 
og kultur, med et mix af personer med 
og uden et fysisk handicap.

Jeg har længe gerne villet gøre opmærk-
som på mig selv, da jeg ikke har valgt den 
nemmeste vej til arbejdsmarkedet. Jeg 
har gået en vej, der skræmmer mange, 
en uforudsigelig vej med utrolig mange 
dilemmaer og overvejelser, blod, sved og 
tårer, men som gør alle anstrengelserne, 
det hele værd. Jeg vil gerne her fortælle 
om de seneste 10 år af mit liv. 

Jeg er lige fyldt 33 år. Jeg er opvokset i 
en familie på fem i Vestjylland, lidt uden 

AT HAVE VALGT DANSEN

for Holstebro. På landet, hvor vinden 
blæser, og hvor der er langt til storby-
erne. Jeg har altid været et meget aktivt 
barn, der, ligesom mine brødre, dyrkede 
mange forskellige former for sport, både 
svømning, badminton og gymnastik. Jeg 
har altid elsket at bevæge mig og bruge 
min krop og derved fornemme suset i 
maven, når noget lykkedes. Når jeg var 
til badmintonturnering og vandt, eller 
når jeg stod på gulvet i en fyldt hal til 
gymnastikopvisning. Det var en speciel 
følelse, og det var bestemt min drivkraft 
til at ville blive bedre og udvikle mig. 
Det var dog gymnastikken, der for alvor 
overtog min hverdag efter mit eftersko-
leophold i Viborg, og hvor jeg senere, 
efter gymnasiet tog et seks måneders 
ophold på Gymnastikhøjskolen i Ollerup. 
Det var her, begyndelsen på et nyt liv tog 
sin start, og det er denne begyndelse, 
der har gjort mig til den, jeg er i dag. 

Jeg startede i januar 2009 på Gymna-
stikhøjskolen i Ollerup på Sydfyn, lidt 
uden for Svendborg. Her startede jeg 
på en af deres mange linjer for spring-
gymnastik. Det viste sig dog, at der var 
åbnet en linje for dans, som jeg var 
meget interesseret i, men da jeg er 
en dreng og farvet af den danske 
gymnastiks traditioner, var jeg 
automatisk lidt skeptisk for at 
skifte linje. Det hjalp dog, efter en 
snak med danser og underviser 
Sofie Christiansen, som var leder 
af linjen på det tidspunkt. Der var tre an-
dre drenge tilmeldt på linjen, og da Sofie 
nævnte, at hun var spændt på, om det 
ville lykkes mig at danse med mit med-
fødte handicap, var jeg allerede overbe-
vist. Nu skulle jeg bare vise hende… 

   >>
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Jeg valgte konservatoriet i Leeds, da 
dette er en skole, der producerer dan-
sere med en stor, teknisk dygtighed. 
Noget, som tiltrak mig meget, og jeg 
begyndte derfor at undersøge, hvor-
dan man som studerende kan flytte til 
udlandet. Jeg tog et orlovs-år fra semi-
nariet og søgte legater, da uddannelse i 
England er privat betalt, - så jeg var så 
godt forberedt som muligt til skolestart 
i september 2011. 

Jeg startede på en hård og meget tek-
nisk krævende uddannelse, hvor klas-
serne var niveaudelt, og hvor personlig 
udvikling blev en karaktergivende moti-
vation. Det var et krævende og anderle-
des miljø at træde ind i, men da lærerne 
var lige så interesserede i at lære mig 
at kende som jeg var i dem, blev vores 
samarbejde også en del af vores fælles 
udvikling. Jeg snakkede tit med mine 
lærere om, hvordan jeg med en mang-
lende arm kunne imødekomme karak-
terkravene, og hvordan vi i fællesskab 
kunne tilpasse disse, så det ville give 
mest mening for mig. Derfor brugte jeg 
fx ikke barren i mine ballettimer. Ved me-
get gulvarbejde fik jeg mulighed for at 
bedømme og ændre de givende bevæ-
gelser selv, så det passende til min krop. 
Dette var nyt og inspirerende for mig, 
fordi jeg hele tiden var i kommunikation 
omkring min måde at bevæge mig på, 
så jeg kunne udvikle mig bedst muligt. 
Skolen i Leeds var tre års fuldtidsstudier 
med bevægelse fra morgen til aften, 
hvor en stor del af undervisningen også 
indebar et særdeles godt fundament 
for min egen kropsforståelse, netop for 
at kunne minimere skader, så en lang 
dansekarriere blev mulig. Det var vigtigt, 
da man ellers ikke ville kunne færdig-
gøre uddannelsen som planlagt. Jeg 
endte med at færdiggøre tre år i Leeds. 
Jeg sagde farvel til læreseminariet og 
dimitterede i 2014 med et ”1st honoury 
uddannelsesbevis i performance kunst”. 

Efter tre år i Leeds blev jeg optaget som 
professionel danser i Candoco Dance 
Company. Efter jeg var kommet til Leeds 
i 2011, lavede et kompagni fra London 
en forestilling i skolens teater. Candoco 
Dance Company er et integreret kom-
pagni, som arbejder med professionelle 
dansere med eller uden handicap. Jeg 
tog derfor kontakt til kompagniet, som 
er en naturlig ting for en vestjyde at gøre, 
og dette blev så startskuddet til et langt 
samarbejde.  

Jeg var lige dimitteret om fredagen og 
startede allerede den følgende mandag 
morgen på arbejde i London. Det var 
noget af en omvæltning at gå fra at 
være studerende til professionel, men 
den største omvæltning var dog, at jeg 
ikke havde prøvet at stå på egne ben i 
et professionelt dansemiljø før, så mit 
kendskab til mig selv som danser på 
dette niveau var noget, jeg først skulle 
til at udforske. 

Jeg blev direkte hevet ind til prøverne 
på en forestilling, hvor jeg for alvor 
skulle bevise mit værd som danser og 
bevæger, samt være både et forbillede 
og et billede for kompagniet udadtil.  
Jeg husker, at jeg var meget træt og 
overvældet i de første måneder, efter 

Jeg husker, at det var hårdt at skifte 
over fra gymnastikken, da bevægelses-
mekanismen og tankegangen var noget 
anderledes. Det tog mig et stykke tid at 
afkode bevægelsesmønstre og at forstå 
funktionen bagved de mange, genta-
gende, tekniske færdigheder, en danser 
skal ”opdrages” i. Det var ikke, fordi jeg 
mangler en arm, men en naturlig over-
gang i at lære en ny sportsgren. Dans 
og gymnastik er nemlig ikke det samme. 
Jeg udviklede mig stødt, og jeg fandt 
hurtigt på måder at navigere rundt i 
bevægelseskunsten med mit handicap. 
Igennem en god undervisning, træning 
og leg, kunne jeg mærke hurtige frem-
skridt. Jeg fik blod på tanden, og jeg gav 
ikke op, når det blev svært, og jeg brugte 
som regel tid i salen efter træning. Jeg 
fandt en ny smidighed, og en ny forstå-
else af mit bevægeapparat begyndte så 
småt at tage plads. 

På Ollerup blev jeg undervist i flere for-
skellige former for dans. Både i HipHop, 
House, improvisation, par-arbejde og 
moderne dans. Det var moderne dans, 
der gav bedst genklang i mig, og i 2010 

blev jeg optaget i et ungdomskompagni 
(U-Kompagniet) der dengang hed Arc-
Hauz, som lå ved Bora Bora scenen 
overfor Aarhus Musikhus. Her fik jeg 
undervisning i moderne dans seks timer 
om ugen, samtidig med at jeg trænede 
Aarhus Aspiranthold i Gymnastik, gik 
på et udtaget opvisningshold for gamle 
elever fra Gymnastikhøjskolen samt 
studerede fuldtids på Lærerseminariet 
i Aarhus. På ArcHauz blev jeg introdu-
ceret til professionelle danseforestil-
linger, prøveperioder samt hvad dette 
indebærer af kontraktlig forpligtigelse. 
Det var en stor øjenåbner for mig i en 
ellers meget lukket verden, og det er fra 
ArcHauz, at jeg medtager en forståelse 
for professionalitet og forpligtigelse, når 
det handler om at arbejde som danser. 

Derfor tog jeg også til optagelsesprøve 
på to professionelle bevægelseskonser-
vatorier i slutningen af sæsonen. En i 
København og en i Leeds, England. Jeg 
ville gerne teste mig selv og min kun-
nen, da jeg gerne ville bruge min viden 
om bevægelse til at undervise på enten 
efterskoler eller højskoler senerehen. 
Jeg blev optaget på begge skoler, hvor 
der nu til min store overraskelse lå store 
overvejelser og et finansielt spørgsmål 
om, hvorvidt denne pludselige drøm 
kunne blive en realitet. 

   >>
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jeg startede, hvilket jeg håbede, jeg ville 
kunne vænne mig til. 

I kompagniet arbejder vi nemlig med 
mange forskellige mennesker. Både for-
skellige undervisere og koreografer, som 
alle kræver vores fulde opmærksomhed. 

Kompagniet rejser utrolig meget, både 
i England, Europa og i resten af verden, 
så jeg bliver nødt til at være i et konstant 
flow og særdeles omstillingsparat, da vi 
besøger mange steder med meget for-
skellige arbejdsforhold, så som beskidte 
studier/teatre, kolde rum og mennesker 
med anden nationalitet. 

Det er for mig et utroligt spændende 
arbejdsmiljø, hvor jeg hele tiden er i kon-
takt med andre samt med mig selv på 
samme tidspunkt. Jeg tager konstante, 
fysiske beslutninger og bliver ved med at 
lære om andre mennesker. Den største 
omvæltning ved at starte i Candoco har 
været at arbejde i tæt kontakt med an-

dre personer med et handicap. Dette er 
noget, jeg ikke har været vant til før, og 
noget, jeg skulle vænne mig til og lære. 
Det er fantastisk at kunne bevæge sig 
og skabe muligheder og rum sammen 
med andre i en gruppe med så stor en 
diversitet som Candoco. Vi er syv dan-
sere, der ikke ligner hinanden. Hverken 
af udseende, men i særdeleshed ikke af 
krop, statur og handicap. Vi er hinandens 
kollegaer, men også hinandens bedste 
venner, så jeg føler mig utrolig heldig.

I dag har jeg arbejdet i kompagniet i 
fem et halvt år. Det har taget mig rundt i 
det meste af verden med min glæde for 
bevægelse og performancekunst. Jeg 
har fulgt en vej, der blev åbnet, og som 
foldede sig ud for mig ved hjælp af min 
vedholdenhed, mit mod, min intuition, 
mine kampe, min glæde - og ved at have 
mødt de rigtige folk, som troede på mig.

At have valgt dansen er noget, jeg aldrig 
har fortrudt!

Egmont Højskolen er meget smukt be-
liggende tæt ved skov og strand - i ud-
kanten af havnebyen Hou ca. 30 km syd 
for Aarhus = de ideelle rammer for et 
udbytterigt sommerhøjskoleophold for 
ca. 100 kursister pr. uge.

Skolen er en folkehøjskole for alle, bl.a. 
indrettet med henblik på, at kørestols-
brugere kan færdes uhindret overalt, og 
der tages individuelle hensyn i under-
visningen. Ved stranden er der en 170 
m lang badebro, som er i vandet hele 
året. Stisystemet er asfalteret helt ned 
til badebroen, så også gangbesværede 
kan komme i tæt kontakt med vand og 
strand.

SOMMERKURSER PÅ 
EGMONT HØJSKOLEN 2020

Kurserne er åbne for alle. Programmer 
bliver lagt op på hjemmesiden efterhån-
den som de er færdige: 
www.egmont-hs.dk/korte-kurser

En uge koster 3.950, kurserne afvikles 
i uge 26-30 under overskrifterne: Det 
gode liv, Idræt for alle, Sommersjov i 
Hou, Leg, latter og livsglæde og Som-
merkursus. Forskellige handicaporga-
nisationer m.fl. er med i planlægningen, 
men deltagelse forudsætter hverken 
medlemskab eller specifik ”diagnose”.

Solveig
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KOST, VÆGT OG 
SUNDHED

På http://ryk.dk/sites/default/files/do-
cuments/Kost_sundhed.pdf finder du 
endnu en bog om emnet – særligt for 
rygmarvsskadede og andre med sær-
lige, kropslige udfordringer.

Det ER så rigtigt, og så vigtigt, hvad der 
endelig er undersøgt og dokumenteret 
om, hvad vi, der mangler vigtige muskel-
grupper, 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 forrige år. 

Med reduceret muskelmasse har vi ikke 
bare begrænset mulighed for at for-
brænde extra kalorier, vi har faktisk et 
helt ”naturligt” nedsat behov for kalorier 
i forhold til gennemsnittet 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-

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.

AF SOLVEIG HANSEN

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 vores 
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 vejled-
ninger til os med udfordringer. Anbefa-
lingerne læner sig naturligvis op ad de 
generelle kostråd, men fokuserer samti-
dig på, at er du lammet (eller på anden 
måde skadet) efter uheld og ulykke, er 
det vigtigt under indlæggelse, at du spi-
ser fornuftigt og solidt for ikke at redu-
cere vægten drastisk og for at optimere 
helingsfasen. Senere, når vægten og 

helbredet er stabiliseret, er det mindst 
lige så vigtigt, at vægten ikke øges til 
niveauet før skaden/ulykken – og at en 
overvægt imødegås på fornuftig vis.

Har du problemer med vægten, så op-
søg ekspertise og få afhjulpet proble-
met. 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, NU OGSÅ på nettet til 
fri download. 

Bogen er forfattet af Anna-Carin La-
gerström. Udviklet og produceret af 
Stiftelsen Spinalis, Stockholm. Oversat 
til dansk af David Jonsson. Den danske 
udgave er udgivet i 2018 i et samarbejde 
mellem RYK, Klinik for Rygmarvsskader 
og Vestdansk Center for Rygmarvs-
skade. Den danske udgave er trykt med 
støtte fra Bevica Fonden.
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KALENDER
2020 Alle mandage kl. 18-21   

FA Odense mødes

Fredag den 3. april    

AKs Djurslandsgruppe byder til påsketræf 

Tirsdag den 7. april 

De benløses klub i Struer

Tirsdag den 2. juni 

De benløses klub i Struer

Søndag den 21. juni

AKs Djurslandsgruppe tager på kanotur

Den 28.-30. august 

Generalforsamling og Jubilæumsweekend i Fredericia

DELTAG, NÅR TOUR DE 
FRANCE KOMMER TIL 
MUSHOLM

– Det er vildt, at verdens største cykelløb 
kører lige forbi verdens mest tilgænge-
lige feriecenter, der jo er belønnet af 
både de Internationale Olympiske og Pa-
ralympiske Komitéer. Musholm går selv-
følgelig all in og laver en eksklusiv Tour 
de France-weekend med tilskuerpladser 
på første parket, god mad, foredrag ved 
Jesper Skibby og levende musik, for-
tæller Henrik Ib Jørgensen, direktør for 
Muskelsvindfonden og Musholm.

Weekenden den 2 – 4. juli 2021 bliver 
en festlig weekend på Musholm. Du kan 

Tour de France starter i Danmark i juli 2021, og cykelrytterne kører forbi 
Musholm Ferie, Sport, Konference. Musholm arrangerer derfor en eksklusiv 
weekend.

købe to nætter, lækker middag og den 
tidligere Tour de France rytter Jesper 
Skibby kommer fredag aften. Der kom-
mer løbende opdateringer, men skynd 
dig at sikre overnatning allerede nu.  

Ring til Musholm på telefon: 70 13 77 00 
og book din weekend.

Solveig 

kilde: Muskelsvindfondens Nyhedsbrev
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BESTYRELSENS 
SAMMENSÆTNING
FORMAND 
Ove Knudsen 
Søhøjen 22 
8381 Tilst 
22641204 
oveknudsen@hotmail.com

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

KASSERER
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 
anjab@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

ANNONCE

FA ODENSE

Foreningen for Amputerede kan tilbyde:
•  fysisk aktivitet, som er boccia, krolf og svømning
•  socialt samvær med ligestillede hver mandag aften kl. 18-21 på Bolbro gl. skole
•  fester, underholdning og miniferie mm. (- og har fx lige fejret 35 års jubilæum, 

tillykke! Red.)
Formand Frede Rasmussen, tlf. 22 58 96 96, mail: frede44@privat.dk

DE BENLØSES KLUB

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

AKS DJURSLANDSGRUPPE

Gruppen mødes ca. hver anden måned
Fredag den 3. april kl. 15 byder vi til påsketræf i Fjellerup, sammenskudsgilde. 
OBS, ny dato for træf.
Kanotur sammen med Fysisk Aktiv for Sjov fra Allingåbro kl. 10 søndag den 21. juni.
Kontaktperson Solveig Hansen, tlf. 41 17 29 45, helst mail på sol1920@gmail.com

NETVÆRKSCAFE I NORDSJÆLLAND

Netværkscafe for amputerede afholdes i Græsted Frivillighedscenter, 
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 
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