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Hor se n s


Mor flyttede ud for at
gøre plads til syg mormor

Få dit arrangement
på det sker-listen
Send en mail til redaktionen:

detsker@hsfo.dk

det
Sker

Der var ingen tøven, da Karina Borberg Mortensens mor blev uhelbredelig syg af
kæft: Karina flyttede ud af soveværelset, så hendes mor kunne flytte ind.
Skulderklap
Mette Graugaard
mg@hsfo.dk

HorSenS: - Mor har smidt alt
det, hun havde i hænderne
for at passe min mormor, da
hun blev uhelbredelig syg af
kræft. Hun fortjener et skulderklap, fordi hun handler,
hvor de fleste bliver handlingslammede. Det, synes jeg,
er så sejt. Sådan lyder nogle
af ordene i Camilla Møller
Borbergs indstilling om et
skulderklap til sin mor, Karina Borberg Mortensen, som
bor i en lejlighed i midtbyen.
Allerede i køkkenet kan man
se, at der er sygdom i huset.
Et skab er ryddet for at give
plads til udstyr til plejen af
mormor.
I første omgang flyttede
Karina Borberg Mortensen
ud af sit soveværelse, så hendes mor kunne få en seng op
der. Det er nogle måneder siden.
- Men mormor foreslog senere, at hun fik sin seng ind i
stuen, så mor kunne få sit soveværelse igen, fortæller Camilla Møller.

Mormors julehjørne

Og sådan er det i dag. Et hjørne af den lille hyggelige stue
er indrettet til mormor, hvis
dropstativ fortæller, at julen
ikke bare handler om hygge,
men også om sygdom. Det er
mormors julehjørne.
Rosen fra Camilla Borberg
Møller fortsætter:
- Mor brokker sig aldrig
over, at hjemmeplejen kommer på besøg mange gange i
døgnet, eller over de mange
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kun enkeltstående
arrangementer med offentlig adgang optages på listen.
der gives ikke oplysning om
eventuel entre.

SØNDAG
Serie
Julekalender

Mormors hyggehjørne. sådan hedder det hjørne i den lille stue, som karina borbjeg Mortensen (t.v)
har indrettet med en seng til sin mor, som er uhelbredelig syg af kræft. og morens kæmpestore
hjælp til mormor fortjener et skulderklap, lyder det fra datteren Camilla borberg Møller (t.h.). Foto:
Mette Graugaard
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mor brokker sig aldrig
over, at hjemmeplejen kommer på
besøg mange gange
i døgnet, eller over de
mange ture til kræftafdelingen i aarhus.
CaMIlla borberG Møller

ture til kræftafdelingen i Aarhus. Mor sørger for, at mormor bliver passet godt på under hendes sygdom, lige meget om det er hjemme i mors
private stue, eller når hun er
indlagt op sygehuset, hvor
min mor også er ved hendes
side fra morgen til aften.
Karina Borberg Mortensen
er rørt.
- Hvordan har du haft overskud til det? Du har lige afleveret din opgave, lyder det fra
en glad og rørt mor til datteren, der netop har afleveret

sin bacheloropgave på universitetet.

Vi skal påskønne hinanden

- Det er også vigtigt at sige til
folk, når de gør noget godt men det ved du også, at jeg
synes, lyder det fra Camilla
til moren.
Camilla, som bor i sin
egen lejlighed, kommer ofte hjemme hos sin mor og
mormor. Og hendes to yngre, hjemmeboende brødre
bakker også op om morens
naturlige og store hjælpsom-

Giv et skulderklap til én eller
flere, der har gjort noget
særligt.
Det er emnet i årets
julekalender fra Horsens
Folkeblad.
Op til og i løbet af december
har vi bedt avisens læsere
komme med bud på
personer, som fortjener
et skulderklap. Det har
resulteret i en række dejlige
historier.
God jul!

hed over for deres mormor.
- Det fylder så meget i ens
hverdag, men du kommer aldrig til at fortryde, at du gør
det her. Og så er sygdommen
også en påmindelse om, at
man skal huske at påskønne hinanden, mens man har
hinanden, siger Camilla Møller Borberg.
Og påskønnelsen gælder
også morens indsats; at hun
handler, selv om hun også er
i sorg over, at hendes mor er
så syg.

Legende fra Horsens.

nyt vejnavn er en historisk beslutning
Gunner Lindbæk Knudsen,
Løvenørnsgade 1A, 3., Horsens,
Horsens Idrætsarkiv

læSerbreV: Det var ikke mindre
end en historisk beslutning, da
plan- og miljøudvalget i november blev enige om, at en ny vej på
nordsiden af Horsens Havn skal
opkaldes efter svømmepigen Jenny Kammersgaard.
For første gang skal en idrætspersonlighed lægge navn til en lokalitet i Horsens.
Idrætsarkivet, som har til formål
at synliggøre byens idrætshistorie,
får dermed et stort ønske opfyldt.
Det er et godt valg, at det bli-

ver byens hidtil største kvindelige
idrætsnavn, som hædres på denne
måde.
Valget af en kommende vej på
den nuværende Dana Feed-grund
er også velvalgt. Det er uhyre tæt
ved det sted, hvor 3-4000 begejstrede horsensianere i 1936 tog
imod Jenny Kammersgaard, da
hun havde svømmet de 17 km gennem fjorden fra Snaptun. Det var
hendes første bemærkelsesværdige
præstation.
I 1930'erne, da Horsens var præget af fabrikslukninger, arbejdsløshed og nød i mange hjem, kastede
Jenny Kammersgaard glans over
byen med sine lange svømmeture.

Specielt svømningen over Kattegat (1937) og de to svømninger over Østersøen (1938 og 1939)
skabte sensation og blev bemærket verden over.
Distancesvømning, som det kaldes, var den tids ekstremsport. Der
var stort set intet farvand, som ikke blev forsøgt "besejret".
Alene i ugen, hvor Jenny Kammersgaard svømmede over Kattegat i 1937, gennemførte fem andre
svømmere distancesvømninger i
danske farvande.
Og 12 svømmere fra Jenny Kammersgaards klub, Horsens Svømme og Gymnastik Forening, gennemførte en stafetsvømning fra

København til Horsens - 240 km
på 127 timer og 34 minutter.
Distancesvømningerne blev efterfølgende af Aarhus Stiftstidende
betegnet som en epidemi, og Horsens Folkeblad skrev, at distancesvømningsfeberen bredte sig med
rivende fart efter Jenny Kammersgaards Kattegat-svømning.
Senere svømmede Jenny Kammersgaard bl.a. 75 km på Gudenåen (1943), to gange over Den engelske Kanal (1950 og 1951), 42 km på
henholdsvis Nilen (1953) og Loirefloden (1954).
I 1959 svømmede hun sin sidste
distancesvømning, og det var fra
Læsø til Frederikshavn.

(Intet oplyst))

MANDAG:
(Intet oplyst)

VAGTTJENESTER

lægevagten: 70 11 31 31.
Apotekervagten: Løve Apoteket, Nørretorv, Horsens.
Hverdage kl. 8-21. Lørdage kl.
8-14 og igen 18-21. Søn- og
helligdage kl. 10-15.
sundhedsplejens telefonvagt i region Midtjylland:
Hver dag kl. 17-19 på 70 20
80 18.
offerrådgivningen ved sydøstjyllands Politi: Telefon- og
personlig rådgivning til ofre,
vidner og familie ved kriminalitet og ulykke døgnåbent på
23 68 60 07.
Horsens krisecenter for
voldsramte kvinder, sundvej
34 a: Døgnåbent på adressen
og på 75 61 81 99.
Horsens krisecenter for
Mænd, rædersgade 7b 3 sal:
Døgnåbent på adressen.
Tlf: 75 60 20 68.
kirkens korshær, varmestuen, borgergade 8, Horsens:
Mandag-torsdag kl. 9-13.30,
fredag og lørdag kl. 9-12.30.
Tlf. 75 61 44 01.
nicolai-Tjenesten: Åben for
anonym samtale kl. 20-02 på
70 12 01 10.
anonyme alkoholikeres servicetelefon (aa): Alle ugens
dage kl. 8-24 på 70 10 12 24.
demenshotline: Åbent dagligt
kl. 12.30-13.30 på 76 29 37 20.

