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• Håndværk til tiden
• Kvalitetsarbejde
• God service
• Hej finish
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Kunst og : Stand up og
design findes ~ meget mere i
mange stedet ~ Torvehallerne
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Har du styr på
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Ilårfjerning brazil
kr. 350,-

Ansigtsbehandling
• •~fra~. 325,-

~ç~ç

\

Nørregade 11,2. sal
7100 Vejle -75835095

www.topclinic.dk
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Kærlighedens veje er
langstrakte.Thomas fra
Vejle mødte Marielle i
New York og nu bor de
sammen i Manila.
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Victoria Krôgh Jensen skalfølge bolden med øjet. Hun trænes afKirsten Bonnichesenfra Klinikfor Synsoptimering. Her
trænes syn og motorik, ogfor Victoria har træningen givet en meget kontant bonus. Hun havde svært ved at læse, men nu
er det blevet så meget bedre, at hun ikke længerefir ondt i maven, når hun skal læse højtfor klassen.
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• Ingen opgave er for stor
eller for lille

DIN SPECIALIST I:
• flise,-kllnkearbejde
• Reparationer
• Nybyg - lilbyg
• Belægningsarbejde
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økonomisikring — sikrer op til 80% af din løn
Kom ind og hør nærmere
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At kæmpe sig ind i bogstavernës verden
Før havde 10-årige Victoria Krogh Jensen fra Hedensted svært ved at læse. Det er blevet bedre ved at optimere hendes syn.

ne artikel med
at gå ti måneder tilbage og
ned i maven på 10-årige
Victoria Krogh Jensen fra
Hedensted. For dernede gjor
de det ondt, hver gang hun i
sin 3. klasse skulle læse højt.

Hun læste nemlig ikke
særligt godt. Læste langsomt
og hakkede i ordene.

- Jeg frygtede lidt at læse
og havde ondt i maven, når
jeg skulle læse højt. Det har
jeg ikke mere, siger hun og
smiler.

For selvom hun ikke lige
frem er blevet en læsehest si
den dengang, er meget dog
sket. Hendes problem var, at
hun blandt andet byttede om
på D og B, sprang rundt i
teksterne og havde problemer
med linjeskift.

En frustrerende tid. Selv
følgelig især for Victoria men
også for hendes forældre.

- Vi havde mange tanker.
Var det lærerne, der ikke var
gode nok, og skulle vi flytte
skole, var vi ikke gode nok til
at hjælpe hende, og var det
bare sådan Victoria var. Vi
vidste bare, at vi blev nødt til
at gøre noget, og jeg må
desværre sige, at vi ikke fik
særlig meget hjælp fra skolen,
siger Ann Mortensen, der er
Victorias mor.

Det virker
Men en annonce fra Klinik
for Synsoptimering fangede
Victorias forældres blikke, og
da der i annoncen stod, at hos
Klinik for Synspotimering
bliver der sat fokus på børn
med manglende læseevner,
slog de til.
Og nu her knap et år senere
er Victoria stadig i gang med

træningen, men konklusionen
er klar. Det virker for
Victoria.

- Vi har fået en gladere
pige, der er mere sikker på sig
selv. Hun tør mere, siger Ann.

Blandt andet kan Victoria
nu læse undertekster på fern

Er du ryger eller eksryger og bliver du forpus
tet, når du skal op ad trapperne? Hoster du
ofte, og spytter du slim op?

Så har du måske KOL. Ifølge statistikken
anslås det, at mindst 100.000 indbyggere i
Region Syddanmark får KOL.

KOL rammer fire ud af 10 rygere og eksry
gere, hvoraf halvdelen har KOL uden at vide
det. Sygdommen kommer nemlig langsomt
snigende, og du kan have tabt halvdelen af din
lungefunktion, inden du får stillet en diagno
se. På det tidspunkt er din lungefunktion alle
rede væsentligt ødelagt.

Hvis man har KOL, nedbrydes lunger og
lufrveje langsomt, så det bliver stadig sværere
at få luft nok, når du er fysisk aktiv. Selv det at
tage et bad bliver hårdt. Hvis du vil prøve,
hvordan det føles at være KOL-patient, kan
du plastre din næse til og trække vejret gen
nem et langt sugerør.
Netdoktor.dk lancerer nu en oplysningskam
pagne, der skal sætte KOL på dagsordenen.

synet, med mindre de skifter
meget hurtigt. En læseprøve i
skolen viste ligeledes, at Vic
toria ikke længere skal have
den letteste prøve, men skal et
trin opad.

- Jeg har også fundet ud af,
at jeg helt vildt godt kan lide

- Kampagnen skal først og fremmest få
rygere og eksrygere over 35 år, som døjer med
forpustelse, hoste eller opspyt af slim til at gå
til lægen og Pa målt deres lungefunktion. For
jo tidligere KOL opdages, des flere liv og gode
leveår kan man redde, udtaler Rikke Esbjerg,
der er læge og direktør for Netdoktor.dk

KOL-diagnosen kan nemt stilles ved en
simpel måling af din lungefunktion. Som
KOL-patient kan du ikke genoprette den tabte
lungefunktion. Men du kan bremse yderligere
nedbrydning ved at stoppe med at ryge, og du
kan tage medicin for at lindre. Derfor er det
vigtigt at opdage KOL så tidligt som muligt.

På hjemmesiden www.kolkundskab.dk
kan man gratis teste sin viden, tilmelde sig et
læringsforløb om KOL og deltage i en spør
geskemaundersøgelse om KOL.

matematik. Det er sjovt. Det
var det ikke på samme måde
før, siger hun.

Nu kan hun nemlig bedre
forstå opgaverne.

Ikke en mirakelkur
Det giver selvfølgelig glæde
hos alle. Men en mirakelkur
har det nu ikke været.

- Det er været godt og
sjovt, men det er altså også
engang imellem helt vildt
kedeligt, når jeg skal gøre det
samme helt vildt mange
gange, siger Victoria og hen
tyder til, at der har ligget
mange øvelser forude.

Mange af øvelserne finder
sted hos Klinik for Synsopti
mering, men endnu flere der
hjemme, hvor Victoria blandt
andet skal balancerer på en
bom, få en klap for det ene
øje og derefter kaste bolde i
en kurv - eller lade det åbne
øje følge en bold, der svinger i
en snor.

- Det er hårdt, især når der
også er mange lektier, siger
Victoria, og hendes mor nik
ker bekræftende:

- Det er hårdt at komme
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igennem, og man Par sig nog
le skæld ud undervejs, når det
er blevet for meget for Victo
ria. Men det er jo i en kort
periode aflivet, og det er det
hele værd, så det tager vi ger
•ne med, siger Ann Morten
sen.

Victoria er endnu ikke helt
f~rdig med forløbet. Det for
ventes at ske nær jul.

Den slags er hårdt arbejde, men det virker for Victoria, og det har givet den unge pige nyt mod.

I

Victoria skal have trænet synet, så han bedre kan fokusererpå at
læse. Det sker blandt andet ved at skal samle et slags puslespil.
Men hun skal gøre det omvendt end det, som Kirsten Bonnichsen
fra Klinikfor Synsoptimering har lavet.

Om syn og indlæring

Folkeskolen varer 10 år... en screening tager 45 min!
Sådan skriver Klinik for Synsoptimering blandt andet på
hjemmesiden www.synsoptimering.dk
Her kan man videre læse, at synet er en væsentlig faktor
ved indlæring.

Børn kan have svage områder i deres syns-system, som
giver dem problemer med indlæring! læsning. Det er vig
tigt at øjnene kan bevæge sig præcist, eksempelvis følge
bogstaverne og linjerne i en bog. .Er øjenbevægelserne
upræcise og er der problemer med samsynet, kan barnet
springe i ord og linjer, og teksten kan ses uklart.
Visualisering er evnen til at tænke og huske i billeder. Det
er vigtigt når barnet regner, staver genkender ord, bogsta
ver og tal.og modtager beskeder.

Motoriske færdigheder er ligeledes elementære for ind læ-
ringen. Nedsat rum og retningssans, balance og koordina
tion besværliggør indlæring.
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Af Jørgen Flindt
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SPAR ELLE 40% OG 10%
Vi har købt 150 tons ægningssten i 2. sort.

Vi har Super 8 Sten, fliser med skiferpræg,
Herregårds flise, kantblokke og Alnuesten

- Alt i flere farver og starrelser.

Alle sten er odstillet vores drive in, og ka afhe
vor drive in. Varen ka også leveres mo hæ på
250,00 kr.~ o. moms.
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er et danskejet brand der henvender
sig til den bevidste kvinde.
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