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Leder

Så kom vi ind i 2018 og er i skrivende 
stund fremme ved slutningen af februar. 

Foråret venter lige om hjørnet, men in-
den da skal vi lige have en god omgang 
frost og sne. Det er sikkert godt for ha-
verne og landbruget, i det mindste.

Bestyrelsen har den glæde at kunne 
meddele Jer læsere, at vi har forlænget 
vores aftale med BB Consulting i hvert 
fald for endnu et år. Bladet er forenin-
gens ansigt udadtil og sikrer, at I holdes 
orienteret om nyt vedrørende Montebel-
lo og foreningen. Vi er taknemmelige for 
den velvilje, som BB Consulting viser os.

På Montebello har den nye leder efter-
hånden virket i nogle måneder. I bladet 
kan I se nyt fra den kant.

Herhjemmefra lyder meldingen lige 

nu, at vi (måske) står foran en storkon-
flikt med strejker og lockout. Lad os 
håbe, at vigtige områder som syge-
huse og hjemmepleje undtages, så vi 
stadig kan få den behandling, pleje og 
træning, som vi har behov for.

Om ikke længe holder vi generalfor-
samling i Montebellos Vennekreds, 
invitationer er sendt ud samtidig med 
kontingentopkrævning og general-
forsamlingen blev varslet i december-
bladet. Jeg vil gerne opfordre Jer til at 
komme forbi os i Hou 7. april. Der skal 
nok være plads til Jer.

Og vi opfordrer Jer samtidig til at skri-
ve indlæg i foreningens blad. Send en 
mail til Per eller Solveig herom.

Montebellos Vennekreds, februar 2018
Per Jacobsen

Kære alle gode læsere, medlemmer og andre med interesse 
i Montebello og Vennekredsen
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At komme som ny leder 

For et par måneder siden stod jeg med 
kufferten i hånden og sagde goddag 
til alle på Montebello. Og jeg er glad 
for den modtagelse, jeg har fået – alle 
har været og er stadig utrolig søde til 
at fortælle og sætte mig ind i tingene. 

Jeg har nået at følge nogle patienters 
vej de tre uger, de har været her – jeg 
har deltaget i deres træning og været 
med til både lægebesøg og samtale 
med sygeplejerske og fysioterapeut.  
Jeg har fået rigtig meget at vide om 
livet på stedet, også om fx generato-
rer, strømfordelere, vandinstallationer 
og regnskabskontroller. På et sted som 
Montebello skal der naturligvis være 
helt styr på tingene - både de ting, der 
er synlige for vores patienter og de 
ting, der ikke umiddelbart er - og jeg 
må sige, at jeg er glad for den omhu 
og omsorg, alle udviser for at få ste-
det til at fungere – det gælder både 
rengøringen, køkkenet, den tekniske 
afdeling og sygeplejen, træningen 
og medarbejderne i administration, 

stabsfunktioner og reception. Det er 
en fornøjelse at starte et sted, hvor 
glæden ved at være både som patient 
og medarbejder er så stor – og kvalite-
ten er i højsæde. Som alle andre steder 
er der naturligvis ting, der kan gøres 
endnu bedre – og det glæder jeg mig 
til også at være en del af. 

Renoveringen fortsætter
Som Lisbeth Mogensen fortalte om i 
sidste blad, er vi startet på en tiltrængt 
renovering af patientværelserne. Vi 
forventer, at det første værelse bliver 
klar inden for de næste 14 dage, og så 
starter en evaluering. Det er vigtigt, at 
vi er sikre på, at det fungerer så opti-
malt som muligt, inden vi fortsætter 
renoveringen af de næste værelser.  
Evalueringen bliver blandt andet gen-
nemført at patienter – som vi i en pe-
riode vil bede om at afprøve værelset 
i deres tredje uge, så de forinden har 
boet i et af de nuværende værelser. 
Det kan give et bedre bedømmelses-
grundlag. 

Vi glæder os til at værelset bliver helt 
færdigt og til at få det afprøvet.

Haven er ved at blive gjort forårsklar
Lige nu er der travlhed i haven, som er 
ved at blive gjort forårsklar. Der bliver 
plantet og sået, græsset får en større 
omgang – og nye flamingoer dukker 
op.

på Montebello - Af Karen Schur
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At komme som ny leder 

Bassinet tages i brug noget før i år
Bassintræningen er meget populær – 
derfor er det nu besluttet, at vi øger 
den tid, det bliver opvarmet og taget i 
brug til træningen.  Træningen i bassi-
net vil derfor fra i år starte allerede den 
14. april og først slutte den 19. oktober. 

Ansættelse af afsnitsleder
Vi har stadig en ledig stilling som leder 
af det kliniske afsnit, som består af te-
rapeuterne og sygeplejerskerne, men 
stillingen har været slået op og der er 
blevet holdt flere samtaler – så vi hå-
ber, det i allernærmeste fremtid lykkes 
os at få en aftale i stand med en ny le-
der.

Socialrådgivning 
og informationspjece
Montebellos socialrådgiver, Susanne 
Søndergaard har brug for en periode 

at komme til Danmark og få ordnet 
en del praktiske ting. For at hjælpe pa-
tienterne bedst muligt i den periode, 
hun er væk, arbejder hun nu – ud fra 
sin erfaring om, hvad der optager pa-
tienterne mest – på en informations-
pjece med råd og vejledning. Den kan 
ikke erstatte hende indsats, men må-
ske give en lille hjælpende hånd til de 
patienter, der har behov for at støtte i 
sociallovgivningens svære jungle i den 
periode, vi må undvære hende.
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Dejligt møde
Det er nærmest blevet tradition, at en 
veninde og jeg bruger et par uger i ja-
nuar på Solkysten, og tradition også, at 
jeg er gæst på Montebello og mødes 
med lederen. I år var jeg ekstra spændt 
på mødet, da Jette jo er blevet afløst 
på posten.

Hun kommer jo der
i receptionsområdet møder jeg bl.a. 
Raidar, som jeg tidligere har truffet på 
en weekend for aktive amputerede. Vi 
sidder og sludrer, da receptionisten til-
byder at advisere den nye leder, at jeg 
er ankommet. Jeg protesterer svagt, 
da jeg er ankommet i god tid ift. aftalt 
mødetidspunkt, men takker naturlig-
vis ja tak og snakker videre med Rai-
dar, der bl.a. benytter lejligheden til at 
forny sit medlemskab og fortælle, hvor 
man kan købe billige træningsredska-

ber i Fuengirola. Jeg sidder og fumler 
med min huskeseddel, da Raidar for-
nøjet udbryder »hun kommer jo der«. 
Han er ikke i tvivl om, hvem hun er, og 
når lige at tilføje med stor tilfredshed, 
at »hun går rundt blandt os andre og 
er meget synlig«.

Det bedste bud
Jeg får mig pakket sammen, giver 
hånd, vinker farvel og tak til Raidar og 
receptionisten og følger med Karen 
ned i administrationsområdet, der nu 
er etableret, hvor fysserne boede før, 
og Karen joker lidt undervejs, at hun er 
»forvist til det fjerneste hjørne«.
 
Kort efter er kaffen skænket og vi er 
bænket i et dejligt lyst mødelokale, 
hvor frugt og kager frister og snak-
ken går. Det varer ikke længe, før den 
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Dejligt møde

sidste frygt for, om der kunne findes 
en værdig afløser for Jette Søe, for-
damper. Jeg er ganske fornøjet, både 
på vegne af personale og patienter og 
helt sikker på, at Karen Schur er det 
bedste bud på posten. 

Dejligt møde
Karen er venlig og varm, rolig og både 
vidende og lyttende. Uden en egentlig 
dagsorden får vi i løbet af et par hyg-
gelige timer navigeret rundt blandt en 
masse spændende emner og ideer til 
fremtidigt samarbejde. Vi har afstik-
kere til detaljer om både Karens bolig-
situation og mit ferieresort, men det er 
alt sammen med til at gøre eftermid-
dagen hyggelig. 

Tak for et dejligt møde.

Solveig
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I starten af februar fandt jeg (Solveig, 
redaktør) dette dejlige opslag i Face-
bookgruppen MONTEBELLOSVENNE-
KREDS.DK og fik heldigvis lov at gen-
give det i vores blad. 

Tak til Helle Bervig for at dele:

Så er det næstsidste morgen her på 
Montebello, og solen hilser os velkom-
men til en ny dag. 

Tre uger er bare fløjet af sted med hård 
men god træning med superprofessio-
nelle fysioterapeuter, og især vores fysio-
terapeut Hanna har været helt fantastisk. 

Tre uger, hvor jeg har lært nogle super-
søde og dejlige mennesker at kende. 
Vi har grinet, grædt og støttet hinan-
den, og jeg kommer virkelig til at sav-
ne dem. Især min roomie, Lise Røjlby 
Frederiksen, som jeg har boet med i tre 
uger med kun halvanden meter mel-

lem vores senge. Vores bofællesskab 
har fungeret så godt. 

Tak til Montebello og region Hovedsta-
den, for at jeg fik lov til at komme her-
ned og få hjælp til en fantastisk genop-
træning efter min nakkeoperation. 

Nu glæder jeg mig til at se familie, ven-
ner og kollegaer igen, og til at starte på 
mit dejlige arbejde på mandag. 

PS: Maden hernede har været rigtig fin, 
og det er da fantastisk at få serveret 
lækker frisk salat, frugt, grønsager og 
varm mad to gange om dagen, og mor-
genmad med frisk frugtsalat, alm frisk 
frugt, brød, skinke, ost og meget mere. 

Jeg føler mig både heldig og privilege-
ret over, at jeg har fået dette ophold. 

Rigtig god weekend til jer alle.

Heldige Helle
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Ordet Sanum betyder sundhed på latin 
og det er netop din sundhed, der er i fo-
kus på klinikken Centro Sanum, der ligger 
tæt ved rundkørslen midt mellem Benal-
mádena Pueblo, Mijas og Fuengirola.

Bussen holder mindre end 100 meter fra 
indgangen til Centro Idea, et skandina-
visk indkøbscenter, der med 22 enheder 
huser bl.a. flyttemand, ejendomsmæg-
ler, tøjbutikker, brugskunst, delikatesse, 
cafe/restaurant og flere klinikker. 

Sanums tilbud 
Der er en dansk ortopædkirurg samt 
finsk, engelsk, spansk og danske fy-
sioterapeuter ansat i klinikken, der ud 
over traditionel behandling byder på 
akupunktur, zoneterapi, massage, pila-
tes og træning, både individuelt og på 
hold. Jeg har deltaget på seniorholdet, 
hvor vi i løbet af ca. halvanden time et 
par gange om ugen varmer op og laver 
træning gående, stående og liggende 
på træningsmåtter, hvor vi slutter af 
med en afspænding på 10-12 minutter 
efter lidt udspændingsøvelser.

Rikke Markussen, der er fys, har ledet 
dette hold i mange år. Hun er indehaver 
af klinikken og kan hjælpe med at ar-
rangere et decideret (genop)trænings-
ophold, typisk mellem en og seks ugers 
varighed, hvor du indkvarteres på hotel 
eller i ferielejlighed, hvor også din fami-
lie kan bo og nyde det varme klima osv.

På seniorholdet er der »fastboende« 
danskere, der har købt eller lejet sig ind 
i området, en enkelt bor på camping-
plads med sin mand, andre er kun i om-
rådet i kortere tid ad gangen. Holdtræ-
ningen koster 10 eller 12 euro pr gang, 
afhængig af, om du har 10-turskort 
eller ej, og det er nemt at følge Rikkes 
instrukser til træningen, der ledsages af 
inspirerende musik.

Læs mere på centrosanum.es/da/
koncept/ (hjemmesiden kan læses på 
både dansk, engelsk, tysk og spansk) 
eller kontakt Rikke på Facebooksiden 
centrosanum. 

Centro Sanum
Af Solveig Hansen

Flytning
Er du flyttet? - eller skal du snart flytte? 
- så husk at give os besked om din nye adresse.
Ændret adresse bedes oplyst til kassereren, 
se oversigt over bestyrelsen på sidste side.

Til salg
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Riishoj Facility
I slutningen af min januarferie på sol-
kysten hører jeg gennem en veninde 
om Riishoj Facility, der bl.a. tilbyder 
rengøring af private ferielejligheder og 
at udlevere nøgler til lejere, der også 
kan blive hentet i lufthavnen. 

De to danske piger, der driver firmaet, 
bor i Torremolinos, og Karina arbejder 
også i perioder som handicaphjælper 
for en sønderjysk dame. Jeg kontakter 
firmaet og spørger, om det er muligt at 
hyre dem til en udflugt, og dagen in-

den hjemrejse bliver jeg hentet midt 
på dagen af Stella, der er en sikker og 
rolig chauffør og meget hyggeligt sel-
skab på turen. Næste morgen bliver 
jeg ligeledes hentet og kørt i lufthav-
nen, et par behagelige ture, og det lille 
firma får min varmeste anbefaling.

Find Riishoj Facility på Facebook, hvor 
pigerne kan kontaktes direkte, eller 
ring på +34 620 59 44 48.

SH

Stella var min dygtige chauffør og hyggelige selskab.



14 

Camilla har hentet mig på mit feriere-
sort midt på dagen på min sidste ferie-
dag i januar. Vi kører op mod Caminito 
del Rey, Kongestien, hvor ingen af os 
har været før, og hvor man anbefales 
at købe billetter på forhånd. Jeg lider 
af højdeskræk og er dårligt gående, 
så jeg har ikke købt billetter, men er 
faktisk ikke helt afklaret med, hvad jeg 
mon tør begive mig ud i?

Jeg har min kørestol med af samme 
grund, for jeg har på Facebook set et 
billede med en grusvej og et skilt med 

1½ km til Caminitoen og tænker, at 
selv dén tur vil blive en udfordring for 
min vraltende protesegang.

Det bliver ikke til lange gåture, men 
mange stop ved smukke udsigter, 
klipper, bjerglandskaber, bjergsøer, et 
skønt beliggende hotel, hvor vi låner 
toilettet og nogle kilometre derfra en 
lille taverna, der trods både rampe og 
(aflåst) kørestolstoilet er en blandet 
oplevelse. Kaffen bliver drukket, men 
det meste af de fire slags Tapas bliver 
levnet…

Af Solveig Hansen

Tur til Caminito-området
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Tur til Caminito-området
Og pludselig, midt i al den skønne 
natur viser det sig, at vi er tæt på. På 
den anden side af kløften og vandet, 
vi lige er kørt langs med, går nogen af 
de modige mennesker, der har løst bil-
letter til Caminitoen – der i øvrigt ko-
ster knap halvanden hundrede kroner, 
med eller uden shuttlebus men med 
guide, og ca. det halve, hvis du tager 
turen på egen hånd. Børn skal være 
fyldt otte år, og prisen er den samme 
for alle, uanset alder, og der er heller 
ingen rabat til personer med handicap 
og/eller ledsagekort.

WOW-faktoren er stor, og jeg er helt 
høj og ganske lykkelig for at have fået 
denne fantastiske mulighed for en 
smuk tur, hvor vi selv bestemmer far-
ten og holder ind så tit, det passer os. 
Jeg har senere været på den officielle 
hjemmeside og set, at Caminito-gåtu-
ren er 7,7 km lang, strækker sig over 
knap halvtreds højdemeter og tager 
2½ time. Der er ensrettet, og det bliver 
nok aldrig muligt for mig at få dén op-
levelse.

Jeg har lovet mig selv, at jeg ved en 
senere lejlighed vil op i området igen 
og bo på det fine hotel et par nætter. 
Der skal trænes bedre gang inden, og 
pigerne fra Riishøj Facilities skal kon-
taktes i god tid og hyres til op- og ned-
turen.

Se mere på caminitodelrey.info/en/#1 

Tur til Caminito-området
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Mindfulness

Mindfulness er udviklet til at hjælpe 
mennesker med stress, smerter og kro-
niske sygdomme. 

Mindfulness kan give dig redskaber til 
bedre at håndtere din livssituation og 
eventuelle smerter på en ny måde – 
erkende, at de er der og få en neutral 
tilgang til dem.

Mindfulness er ikke en mirakelkur, der 

får alle smerter til at forsvinde – langt 
fra. Men teknikkerne kan give dig en 
mulighed for at sætte smerterne i bag-
grunden, så de ikke fylder så meget og 
begrænser dine udfoldelser.

UlykkesPatientForeningen har udar-
bejdet en række mindfulness-øvelser, 
du gratis kan få som lydfiler og lytte 
til derhjemme. Øvelserne kan udføres 
både siddende og liggende.

SH/ 

Kilde: 
ulykkespatient.dk, hvor øvelserne hentes.

Er du ikke medlem, bliver du bedt om 
at acceptere en henvendelse fra for-
eningen om, hvad de i øvrigt kan til-
byde dig.

På vores Facebook-gruppe MONTE-
BELLOSVENNEKREDS.DK skrev Søren 
Højstrøm den 16. marts:

Hola!
Jeg er fastboende (siden marts 2013) 
her nede på Solkysten og har nu (leje)
bil og tænkte, om der er nogen, der vil 
med op i bjergene og drikke en kop 
kaffe eller en tur rundt i området og se 
lidt af de smukke steder, Malaga-pro-
vinsen byder på?

Jeg har tidligere været guide på man-
ge privat-ture af den slags, men mang-
ler lidt selskab.

Hvem vil med?

Ps. det koster ikke noget = det er gra-
tis (smiley) Eneste krav er, at folk skal 
være selvhjulpne, også med at komme 
ind og ud af bilen.

Forespørgsel
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