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Rasmus har fåc

TRAIN YOUR EYES: Slut
med køresyge og spe
cialundervisning. Ef
ter syv måneder med
synstræning scorer
Rasmus M~ffler højere
karakterer i ~ko1en og
flere m~J på ishockey-
banen.

e

Af Karen Skovbjerg
Tlf. 2060 4549, 1~kslii~&dh

VEJEN: Sæt Rasmus Müller
på en kontorstol? og han kan
dreje 13-15 gange rundt
uden at blivekøresyg. Og
det er bare ét af resultaterne
efter syv måneder med syns-
træning i Profil Optik i Ve
jen.

— Det er en befrielse. Jeg
har døjet meget med køresy
ge og var altid køresyg, når
jeg kom til udekampe i Es
bjerg. Det er jeg ikke mere,
nu kan jeg endda sidde og
læse i bilen, siger Rasmus
Müller. Han scorer også fle
re mål på isen, og i skolen er
det slut med specialunder
visningen.

— Jeg har haft svært~ed at
læse og svært ved at stave
og koncentrere mig i skolen,
men nu går~jeg. ikke til speci
alundervisning mere, og jeg

er gået en til to karakterer
op i både dansk og engelsk..
Det er rigtig dejligt, under
streger Rasmus Müller.

Vendepunktet indtraf, da
han fik en fly klasselærerpå
Brandbjergskolen i Vojens,
som anbefalede ham at gå til
synstræning. Resultatet blev
syvmåneder med træning af
synet hos optiker Tanya
Schmidt, Profil Optik i Søn
dergade Vejen. Her h to
optikere igennem ere år ar
bejdet med at styrke og for-

Tanya Schmidt

sigej Tanya Schmidt.
~Og derfor er-synstræning

noget af eakropslig udfor
dring.

-nafd’ elt eøvel
•ser e at s t vippebræt
og få deti o~liden at zy e
overkroppen, siger Rasmus

Müller.
En anden er snurreturen

på kontorstolen og trænin
geni at følge en boids bevæ
gelser fra liggende stilling
på gulvet. Hver dag har Ens

u Müller ret i gang~
Men Rasmus er også en

slide , understreger hans

mor Susanne Müller.
Kun to dage, hvor svinein

fluenzaen slog ham ud, har
han droppet dagens synstræ
ning..

— Men-tiet har været det
hele værd, fastslår Rasmus
MUller.

Han mor nikker.

DE

08.30-1&3OWejen Knude
~uhktet~ bent for aktiviteter.

~09.00-12.00 Vejen, Billing
land: rbejdende værksteder
i Vejen Miniby.
09.00-15.30 Vejen, Kærda

~ en: Cafee ~er åben.
~9.0O-o9.45 Ands, i ie

- - - Fem: Siddende dans og7gym-
-~ -nastik.

09.00-11.30 Vejen, Huset,
Østergade 2: God morgen Ve

jen, formiddagskaffe.
09.30-11.30 Bække, Linde-
centret: Kr~ipling på Ta~kæg
,get.
09.30 Vejen, Kærdalen: Sang
10.00-16~0 Vejen Turistbu
eauer~åbe t.

t0.00-18~00 eje Bibliotek
er åbent.
10.30-12.00 .And~t, Linie
Fem~ Vi s ille Yatzy.
13.00-17,~Ø0-AskoV~ Birkely:
Hyggeligt~amvær
13.15’13.45 Læbo~g, foran

forsamlingshuset: Bogbus.
14.00-16.30 Andst, Linie
Fem: Kortspil.
14.00-14.30 Bække, p-plads
ved luristinformationen: Bog-
bus.
14.00-16.00~8ække, Linde-
centret: Gymnastik på Tag-
skægget.
I8.00 Vejen ldrætscenters

rocketbane: Askov-Vejen
rocketklûb

BRØRUP/HOLSTED

he1tny~s p° .

vel

Rasmus Maller på gulvet hos Profil Optik, hvor han med blikket fø ger en bold, hængt op I en snor.

,~ Vi oplever børn, de mmer in7i og tro de erdumme. Nogle har en fået at vide, a e er
ordblinde. Det er rigtig synd, for det handler bare~ »z at
lære øjnene at samarbejde

bedre børns og voksnes
motorik og indlæring.

— Dethandler om at lær
øjnene at samarbejde. Balan
cen og e er tæt forb.uu
det. erfor er det ~yigtigt,
at børn får lov tilrat boltre
sig, kravle og slå koldbøtter,

TIP

Sex and the city 2
»Sex and the City 2~, som Rød-

~)EJ~N



3manda 2~. uni 010 V~ DDN

BÆKKE: Aftenhøjskolen i
Bække er snart parat med et
nyt program til næste sæson.
Det kommer i »Borger-avi
sen« i september og bliver
slået op på biblioteket iVejen.
Alle er velkomne til at delta
ge.

Sidste sæson var godt be

— Rasmus har været un
dersøgt for ordblindhed og
alt muligt. Jeg ville ønske, at
vi havde hørt om det her for
flere år siden. Det har givet
Rasmus noget selvtillid. Han
er blevet en helt anden
dreng, fastslår Susanne Mül
ler.

06.00-08.00 Brørup Svøm
mebad
08.00-12.00 Brørup Slagte
kvægsmarked.
09.00-11.30 Fredenshjem,
Brørup: Åbent værksted.
13.00-18.00 Brørup Svøm
mebad.
13.30 Ældrecenter Åparken,
Holsted: Åbent dagcenter.
14.00 Ældrecenter Blomste
rengen, Holsted: Gymnastik
for alle.
14.00-22.00 Brørup Bow

søgt med et gennemsnit på 40
~deltagere.

I 2010 er det 60 år siden, at
»Bække Aftenskole~ starte
de, og den har kørt siden -

uden tilskud.
Dog er der skænket høj

skole-sangbøger som gave
fra forskellige sider.

RØDDING
11.00-16.00 Hygum Hjem
stavnsgård.
13.00-17.00 Rødding Biblio
tek.
Rødding Bio
19.00 Sex and the City 2.

Jubilæet vil live fejret på
en eller anden måde i år.

I det kommende år har be
styrelsen beslu et at holde
møderne på lindecentret,
hvor lydforholdene er bedre.
Detvil ogsåvære nemmere at
fremvise billeder.

- Jeg troede ik
ke, ~eg var dum,
me etvarda
~rriterende, at
eg Itid måtte
bede mine for
ældre tjekke mi
ne stile.

PENGEINSTITUT: Fra be
gyn e sen afseptem~
her bliver No deas fi
lial i @ram lagt sam
men med Røddingaf
delingen. Kunderne i
Gram kan be olde
deres nuværende r -

giver.

Af Jørgen Schultz
Tlf. 72114260, JQ~i~&~k

RØDDING/GRAM: Nordea
har besluttet at lukke afdelin
gen i Gram.

Fra mandag den 6. septem
ber bliver filialen i Gram sam
menlagt med afdelingen i
Rødding Med sammenkug
ningen ønsker Nor~ea at~sik
re, at kunderne i Gram får den
bedst mulige rådgivning.

— Vi ser en tendens til, at
kunderne klarer en del sim
ple bankforrelninger via selv
betjening. Samtidig har man-

g
ge kunder et øget behov for
kompetent rådgivning. Det
behov op~’ldervi bedst ved at
samle kræfterne på færre en
heder og sikre vores medar
bejdere et godt faglige miljø,
fastslår Claus Tindhof, filial-
chef i Nordea i Gram.

I forbindelse med sammen
lægningen vil kunderne i
Gram som udgangspunkt
kunne beholde deres nuvæ
rende rådgiver, når de frem
over bliver kunder i afdelin
gen i Rødding. Alle fem med
arbejdere fra filialen flytter
med til Rødding.

I Rødding har Nordea - ud
over almindelige bankforret
ninger — samlet viden og
kompetence inden for blandt
andet bolig, pension og inve
stering. Afdelingen kommer
med tilgangen af medarbej
derne fra Gram op på 16 faste
medarbejdere.

Sidste åbningsdag i Gram
bliver fredag den 3. septem
ber, og kunderne er oriente
ret om sammenlægningenvia
brev.

NAVN

Filippa og
Ma~ilde til TBR’s
sommerstævne
TOBØL: Med lyserøde sløj
fer i fletningerne og blå
slushdce i hånden er Filippa
Lindhardt og Mathilde Mat
thiesen i deres es, da de
smutter ind i ridehallen for
at se kammerat~l~e varme
op til dagens dressur ‘ved
TBR’s sommerstævne.

Mathildes hest hedder Ki
ra, mens Filippa rider på Ar
mada.

— Vi er veninder, bedyrer
de.

De hygger sig på stævnet,
hvor både forældre og bed
steforælclre er med for at se,
hvad de kan.

Og det er ikke så lidt vi~er
det sig, da Filippa lidt senere
kaldes hen på præmieholdet,
mens Mathilde varmer op i
hallen.

Ba~kke aftenhøjskoles
program er på trapperne

en—
serv

82
n sï er: an(.

a -s n a~ II g.~age 12.
inavis d I e~ ~a ing

okk n .0 ‘f •e e r ere

örde~i samler
afdelinger
i Rødd

PAKTê
SYNSTRÆNING -

Statistisk set har 10-30 procent af danske skolebørn samsynsproblemer. Det giver problemer
med syn, motorik og indlæring.
Individuel synstræning med programmet Train Your Eyes kan afhjælpe:
*Synsbesvær med at læse og skrive samt synsrelateret hovedpine.
*motoriske besværligheder som køresyge, dårlig balance og besvær med at gribe og kaste.
* lndlæringsproblemer som koncentrationsbesvær, staveproblemer, besvær med at huske det læ
ste og langsom, hakkende læsning.Se mere på www.trainyoureyes.dk

lingcenter.

KONTANTER
Selv om filialen i Gram flyttes til Rødding, vil der fortsat være
mulighed for at hæve kontanter fra Nordea i Gram.
Bankens pengeautomat forbliver på adressen Slotsvej 11.


