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Fredag 17. august 2007

Lisbeth Ibsen har motioneret sig tilbage på fuld tid i jobbet. Nu kommer hun fast i motionscentret på Bornholmsvej.
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Reddet af gymna-hop
Lisbeth Ibsen fik
både både job og
førlighed tilbag, da
hun blev »tvunget«
til at motionere

er henlagt til Herning Styrkeog Motionscenter.
- Jeg husker godt første gang
jeg stod udenfor centrets dør
på Bornholmsvej. Jeg tænkte
da, hvad laver du her? Men der
måtte jo være andre indefor,
som var sølle ligesom jeg, forklarer Lisbeth Ibsen.

Af Knud Lind

Bliver glad

knu@herningfolkeblad.dk

Arbejdet på et posthus er
stressende op mod jul. Meget
stressende. Det vidste Lisbeth
Ibsen. Hun vidste også at tobaksrygning og ingen motion
forhøjer risikoen for at blive
ramt af livsstils-relaterede
sygdomme. Men det slog det
hende med lammende alvor, da
hun 2. januar 2002 sad i sin bil
og pludselig ikke kunne bevæge venstre arm.
- Advarslerne havde jo været
der, men jeg slog det hen. Jeg
var faktisk blind om morgenen, når jeg vågnede, men det
gik jo hurtigt over. Da jeg så
pludselig ikke kunne trække
sikkerhedsselen på, blev jeg
altså bange.
52-årige Lisbeth Ibsen ændrer
for et øjeblik ansigtsudtryk, da
kommer til det øjeblik, hvor
det gik op for hende, at den var
rivende gal. Turen hjem fra superkiosken i Ilskov blev den
morgen blev ført med kun en
hånd på rettet.
- Den venstre arm var jo fuldstændig død. Men jeg skulle jo
hjem, forklarer hun.

Altid i december
Lisbeth Ibsen har lige siden
hun i tidernes morgen fik børn
altid arbejdet på nedsat tid - 28

Normalt ville Lisbeth Ibsen aldrig sætte benene i et motionscenter. Men nu bruger hun både maskiner og
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motionscyklerne tre gange om ugen.

timer om ugen. Det gør hun nu
igen ved kassen på posthuset i
Ikast. Men det har i bogstaveligste forstand krævet anstrengelser at nå dertil.
For efter hun i efteråret 2002
var på højkant igen, lod hun
hånt om den blodprop, som
havde sendt hende til tælling.
- Jeg mærkede det hvert år i december, for det var altid op
mod jul jeg arbejde meget over.
Blodproppen sad i vene-systemet bag venstre øje, og det var
her det pressede. Flere gange
måtte jeg lægge mig syg i starten af det nye år, forklarer hun.
Sidste år var den helt gal igen.
- Jeg var så udmattet, at jeg
faktisk kun gik på arbejde og

sov. Efter jul mistede jeg synet
igen, forklarer hun.
Igen satte en længere sygeperiode i gang, men denne gang
havde det kommunale sygedagpenge-systemet udviklet
sig til at spille en mere aktiv
rolle. Det fik Lisbeth Ibsen at
føle, da hun sad til sygesamtale på Herning Kommune.
- Jeg gloede noget, da Claus
Hovaldt (sagsbehandler red.)
sagde: Jeg tror, et motionscenter vil være godt til dig Lisbeth.

Mødepligt
- Kig på mig! Jeg kunne aldrig
af egen fri vilje finde på at sætte benene blandt sådan en flok

slim-unge. Bodybuilding og
hvad ved jeg. Aldrig i livet.
Men jeg tænke, at hvis kommunen syntes det, jamen så
lad dem da få den fornøjelse
med, forklarer Lisbeth Ibsen.
Hun understreger, at der ingen
tvang var fra kommunens side. Og hun vidste jo godt, at
sagsbehandleren havde ret.
Lisbeth Ibsen forpligtede sig
således til tre måneders træning, én time af gangen, tre dage om ugen. Med mødepligt i
projekt Quick Care, som er et
genoptrænings- og rehabiliterings-projekt ledet af tre fysioterapeuter og en fysisk træner.
Her mødes en række mennesker i tre måneders forløb, som

2. april i år blev motionisten
Lisbeth Ibsen vakt til live.
Hendes personlige træner Ulrik Jespersen forstod lige,
hvordan hun skulle introduceres, så hun ikke blev skræmt at
spinning-cykler, vægte og maskiner.
- Ulrik har en stor del af æren
for, at jeg føler mig så godt tilpas i dag. Jeg har faktisk aldrig haft det bedre. Jeg bliver
simpelthen så glad af gymnahop, som jeg plejer at kalde
det, siger Lisbeth Ibsen
Træningsprogrammet er i dag
det samme i starten - med løbende forøgelser af belastningen i motionscentrets maskiner selvfølgelig.
- Det er helt fantastisk, hver
gang du klarer lidt mere. Yes.
Ulrik har forklaret mig, at det
er et stof som frigives oppe i
hjernen, og jeg mærker det
hver eneste gang, jeg har været til gymna-hop.
Seks uger efter træningen indledtes, vendte hun tilbag til
posthuset. Først var det tre timer om dagen, og 1. august
vendte hun så tilbage til de 28
timers arbejdsuge, som før
blodproppen.

Har købt årskort
1. juli var det slut med kommu-

nalt betalt motion for Lisbeth
Ibsen. Men hun kunne ikke
stoppe igen.
- Jeg var blevet afhængig, jeg
var nødt til det. Både min
mand, mine børn og kollegerne siger, at jeg er et andet menneske. Jeg har fået så meget
energi, forklarer hun.
Det havde arbejdsgiveren hos
Post Danmark tilsyneladende
også lagt mærke til. I hvert
fald blev det på et møde kort
før Lisbeths sommeferie besluttet, at Post Danmark ville
betale 60 procent af hendes
udgifter til et årskort til motionscentret. Samtidig er Lisbeth og arbejdsgiveren enedes
om, at overarbejde er en saga
blot.
- Vi har indgået en aftale om,
at jeg aldrig må have mere end
seks timer på én arbejdsdag.
Det er en stor lettelse at have
det på plads, for når jeg samtidig motionerer, så er risikoen
for flere blodpropper minimeret markant, siger Lisbeth Ibsen.
Tobakken og vægten har hun
endnu ikke taget de store livtag med. Men hvem ved?
- Ulrik har i udgangspunktet
sagt, at det vigtigste for mig
ikke var kosten. Det vigtigste
var, at mit hjerte kom til at arbejde - pulsen op du ved. Det
andet er selvfølgelig også relevant, men den udfordring får
lov at ligge lidt endnu. Lige nu
glæder jeg mig over, at jeg også kan træne ellers daglige muskel-gener fra arbejdet væk.
Og jeg undlader ikke at gøre
reklame for det overfor kollegerne, siger Lisbeth Ibsen.

