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Ferie & Fritid

Rejsen til
akupunkturens
vugge

Til Kina, selvfølgelig, og netop hjemvendt fra en fagrelateret rejse til Kina har den vejlensiske akupunktør
Birthe Svendsen
med klinik i Fredericiagade sendt
os en rejseberetning i to afsnit,
hvoraf den første
følger herunder.
Den store rejse til akupunkturen vugge er begyndt. Jeg
er ankommet til Chengdu,
en millionby i det vestlige
Kina. Det er her, jeg skal
udvide min viden om akupunkturens fortræffeligheder. Her hvor man gennem
årtusinder ser bevægelse,
kost, akupunktur og urter
som vigtige midler til at
forebygge sygdom og holde
sin krop i en sund balance.

Jeg skal sammen med 25
andre akupunktører fra
hele landet følge forskellige professorer i deres arbejde og undervises af dem
på et af landets mest berømte Universitetshospitaler. Det er Akupunkturakademiet, der arrangerer studieturen for os. De har været her tre gange før og har
styr på de fleste af de besværligheder, man kan løbe ind i, når kulturelle baggrunde er så forskellige
som tilfældet er her.
I Chengdu er der stort set
ingen mennesker af ikkekinesisk eller tibetansk
herkomst, så folk vender
sig om på gaden efter os, og
vi bliver fotograferet af
folk, vi ikke kender.

Elkøretøjer uden lys

Gaderne er store og brede,
og der er en sand strøm af
eldrevne scootere og biler.
Disse gader, som ved mit
tidligere besøg i Kina 34 år
tidligere vrimlede med cyklister. Nu er der kun ganske
få. Biler og scootere har
forkørselsret alle steder,
også når det gælder forgængerfelter. Så selvom
man går over for grønt i et
slige felt, har man ubetinget vigepligt for biler, scootere og cykler. Til gengæld
er køretøjerne næsten lyd-

Ørerensning tilbydes også på gader. Man holder vejret.

løse - også bilerne - selvom
et dyt i hornet er bestemt
ikke lydløst. Det med lys på
køretøjer er endnu ikke
blevet almindeligt, heller
ikke ved nattetide. Så det
er om at ”se” sig godt for,
under halvdelen af bilerne
har lys og mindre end hver
tiende cyklist/scooterkører
har det. Det afstedkommer
med jævne mellemrum
sammenstød, heldigvis oplevede jeg ikke nogen med
alvorlig udgang.
Maden er ganske traditionel kinesisk, meget krydret og med ingredienser,
som jeg – sarte sjæl – ind
imellem spærrede øjnene
voldsomt op over for. Chili
indgår som en fast bestanddel af al slags mad. Vores
morgenmad bestod af tynd
ris suppe, nudler, chili i
større stykker, dampede
risboller, kogte auberginer,
blade og bønnespirer. Alt
spises medpinde – ja, medmindre man må søge hjælp
hos ”klør fem”. Hønsesuppe med hønsefødder, kyllingetarme, hovedet med
kam er skåret på tværs med
hjerne og den forlængede
rygmarv. Med ris til. Det
kræver både tid og en vis
færdighed at blive mæt.
Med mindre bare tanken
har en mættede virkning.
Nogle bliver mæt, inden de
får startet.

Uden strøm

Urtemedicin afvejes på apoteket og udleveres til patienten.

Mit første møde med hospitalet er ganske anderledes,
end det jeg kender fra sygeplejejobbet på danske sygehuse. Mildest talt. Elektriciteten er gået på hele hospitalet, hvilket ikke er
overraskende, da alle elledninger hænger i kæmpe
bundter uden på og mellem bygningerne som lakridsbændler i overdimensionerede
metermål.
Rundt i behandlingsrum-

mene sidder personale og
patienter ved stearinlys og
akupunktørerne forsøger
at ramme de rette akupunkturpunkter. Et sted
bliver sat ”sugekopper” og
her har en kvik patient tilbudt sin mobiltelefons lyskilde. I apoteket bruger de
pandelamper, formentlig
anskaffet efter tidligere erfaringer med strømsvigt.

Urtemedicin

Her udføres behandlinger
efter både vestlig og traditionel kinesisk behandling
med akupunktur og urtemedicin; men næsten al
det medicin, der anvendes,
er urtemedicin. I sygehusets apotek, såvel som
rundt på byens apoteker,
afvejes forskellige naturingredienser til en urteblanding, som består af blomster, rødder, grene, stilke,
biller, larver, ekskrementer, fuglespyt, og hvad ved
jeg. Denne blanding skal så
koges og drikkes efter en
helt bestemt vejledning.
Alverdens behandlinger
tilbydes på gader og stræder, øregangsrensning er
en af de for os mere usædvanlige, zoneterapi og massage andre tilbud. Jeg er
med en af mine rejsefæller
til massage, og hun skal
have stillet en diagnose af
en læge der. Puls og tunge
blev studeret.

Kønsorganerne

Da lægen ikke forstår et ord
engelsk, tilbyder en af massørerne at få de engelske
hieroglyffer oversat til et
forståeligt kinesisk samtidig med, at han masserer
en sagesløs dansker. Da
emnet når de kvindelige
kønsorganer,
knækker
samtlige massører i massagehallen sammen af grin og latterbrølene breder sig
ud i hver afkrog. Ud i vente-

korridoren, hvor vi trætte
danskere sidder på stribe
med fødderne i dampende
urtefodbad.
Dette er et lille indblik i
mit første møde med dette
fremmedartede land, som
er i en rivende udvikling.
Den jævne kineser halser
efter - de unge stormer
frem med moderne tøj, teknologiske hjælpemidler og
livsstil. En livsstil, hvor
bl.a. cyklerne er udskiftet
med biler og scootere og
har afstedkommet en eksplosion af sukkersyge, som
10 pct. af befolkningen nu
lider af.
Fortsættes næste uge.

Udebliver
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Se hvad der er
hot i butikkerne
lige nu

Cityavisen sætter blandt
andet fokus på mode
20 SIDER TILLÆG

• Det er blevet
nemmere
at være moderne
• Hot or Not i
specialbutikkerne
Læs også om
bh-indsamlingen,
om Campus Vejle,
der efterspørger
mere
samarbejde med
detailhandelen,
om ny web-shop
hos City Vejle
og meget mere...

CITY VEJLES BUTIKKER:
SHOPPINGCENTRET
MARY’S:
SHOPPINGCENTRET
BRYGGEN:

Mandag-torsdag:
10.00-17.30 . Fredag
10.00-19.00 . Lørdag
Mandag-torsdag:
10.00-15.00
10.00-17.30 . Fredag
10.00-19.00 . Lørdag
Hverdage: 10.00-19.00
10.00-15.00
. Lørdag 10.00-16.00
.Dage med søndagsåbent
: 10.00-16.00

Karen og Grethe
tager den svære
snak om kræft

Lyserød Lørdag: Dagligdagen på Mammacentret
SIDE 12+13

Lars Christiansen
inspirerede 900 i
Vejle Musikteater

Fire vindere på scenen
til velbesøgt konference
SIDE 28

Kathrine taber håret

Foto: Torben Glyum

Hvor tager en akupunktør hen for at
dygtiggøre sig indenfor sit erhverv?

Sidste sommer begyndte
19-årige Kathrine Bak
Nielsen at tabe sit
lange, krøllede hår. Nu
fortæller
kan være hård ved selvtilliden. hun om sin sygdom, der godt
SIDE 10

Bilka i Vejle bliver
testbutik for hele
Bilka-kæden
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Butikken eksperimenterer med ny indretning
SIDE 36

DRØMMER DU OM

NY BIL...

”Jeg har et godt
tilbud til dig...

Finder du hos

Frøs BilLån
til en lav rente
- se mere på
www.frøs.dk”

TORVEGADE 8 • TLF.

Se flere gode tilbud på side

Åbningstider uge 39:
fredag 9.30-18.00 – lørdag 9.30-14.00

6

ET UTROLIGT STYKKE TEATERPOESI
og 35 andre nye teateroplevelser

spar 50%

Wine Outlet Vejle

Sjællandsgade 25c
7100 Vejle tlf.
www.wineoutletvejle.d 7582 6500
k

i Vejle

Bliv medlem

SPAR

LOVESONG

OP TIL
85
PR. BILLETKR.

med Marie-Louise Coninck
og Baard Owe, Marie Askehave og David Owe

30. sept. kl. 19.30

Vejle Musikteater

Læs mere og køb billetterne

VEJLEEGNENS

fra lager

Châtaeu Lynch
Bages 2002 Pauillac

vejl. kr. 799,- / 1 fl. kr. 399,-

Super 2’er, blandt Bordeaux
bedste
Grand Gru Classé vine - FRANKRIG

Kom & smag

Ole Andreasen
7641 4159
oa@froes.dk

tidligere Bryggen nu
76408135• WWW.WUNDERWEAR
.DK

Lagersalg - direkte

Tema: Julefrokosten
nærmer sig
FRA SIDE 51
Tema: Fokus på efterskoler
FRA SIDE 62
Bolig: Kolonihavehuse
på auktion
LÆS SIDE 67
Kultur: Jazz-fyrtårn gæster
Vejle
FRA SIDE 72
Motor: Om både rally
og motocross
FRA SIDE 77
Bolig Vejle - boligmagasin
midt i Ugeavisen

på

TEATERFOREN
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Tre forskellige slags hjemmebagt

brød med hvidløgssmør.

Røget laks med rejer serveres
på bund af sæsonens salat
og
hjemmelavet basilikumdressing.
Tornado af oksemørbrad serveret
med dagens
kartoffel og grøntsags-symfoni.
Dertil en rødvinssovs hvor
der er tilsat
hvid trøffel.
Tiramisu Classico

kr. 500.-

Bestil inden den 30. oktober

og få 1/2 pris

www.il-teatro.dk

kr.

250.-

FLEGBORG 13
. 7100 VEJLE
. 76401360

Ring
7010 4000

Ta´ med Papuga på bustur
NEUENGAMME & HAMBORG

Temarejse til den tidligere KZ-lejer Neuengamme.
Med Peter Langwithz Smith som guide, tilbydes en rejse til den tidligere kz-lejr Neuengamme i
Hamborg. I Oktober 2012 udgav vores guide den første samlede fremstilling af Neuengamme på
dansk.
Prisen inkluderer: Busrejse 2 dage, 1 x hotelovernatninger i delt dobbeltværelse med
½-pension , madpakke dag 1 inkl. 1 øl/vand, havnerundfart og rejseleder på hele turen.

Den 26.-27. april 2014

Kr. 1.775,-

BLOMSTERTUR TIL HOLLAND

Det er svært at beskrive den hollandske kultur med få ord. Det er bedst at opleve den, så ta’ med
Papuga A/S på tur til Holland.
Prisen inkluderer: Busrejse 5 dage, 4 x hotelovernatninger med morgenmad på hotel nær Amsterdam,
udflugt til Edam og Volendam med dansktalende guide, entré til Flora Holland, entré til Keukenhof
og kanalrundfart i Amsterdam .

Den 12.-16. april 2014

Kr. 3.875,-

FORÅR I BERLIN

Berlin – Europas nyeste Metropol er en fantastisk storby. Smuk, fascinerende, larmende og
charmerende. Byen der skal opleves! Der er rig mulighed for at nyde foråret i Berlin. Træerne spirer på
den smukke boulevard Unter den Linden og i den dejlige park Tiergarten. Oplev storbyen Berlin og andre spændende kulturelle seværdigheder med Papuga A/S.
Prisen inkluderer: Buskørsel 4 dage, 3 x hotelovernatninger i delt dobbeltværelse inkl. morgenmad,
byrundtur i Berlin, udflugt til Schloss Charlottenburg, Olympiastadion, Wansee og
Cecilienhof, samt frokost og lokalguidet rundtur i Schwerin på hjemturen.
Kr.
Den 29. maj – 1. juni 2014

Se vore andre ture på www.papuga.dk
eller ring for brochure.
Turistbusser udlejes
& grupperejser arrangeres

75
38 10 22
Hverdage: 09.00 - 16.00. Weekend lukket

2.595,-

