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ÅBNINGSTID
Hverdage kl. 10.00 til 17.00 

lørdag og søndag lukket

VI ER SPECIALISTER 
MED TILSAMMEN 
40 ÅRS ERFARING INDENFOR
• Moderne proteseteknik
• Tandproteser & Implantat-proteser
• Unitorstel
… hertil anvender vi kun den bedste kvalitet!

VI TILBYDER
• Gratis undersøgelse og prisoverslag
• Gratis eftersyn 

for nye og nuværende patienter
• Fuld garanti på alt vores arbejde
• Finansiering med 0.- kr.

i både renter, gebyr & udbetaling

HELPROTESE 

kun kr.  5.900
pr. helprotese

TANDTEKNIKERNE
ALTID EN SMILENDE OG VENLIG BEHANDLING

FR.HAVN
Søndergade 63
Tlf. 9842 1099

SKAGEN
Skagavej 137

Tlf. 9844 2423

Tandteknikerne@hotmail.com

 www.tandteknikerne.com

VI HAR PRISAFTALE MED
FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Af Lars Hofmeister

lars.hofmeister@nordjyske.dk

- SCLEROSEN parkerede vi på 
land. Og vi talte næsten ikke 

sygdom på turen. Den sejl-
tur har været en kæmpe ga-
ve, hvor jeg har genfundet 
min styrke og mit selvværd. 

Sådan siger Iben Skydt, 

der er født og opvokset i Fre-
derikshavn og som i 14 dage 
deltog i en jordomsejling, 
hvor hundrede personer 
medvirkede. 

Tirsdag eftermiddag fik 
hun lejlighed til at besøge fø-
debyen, da sejlbåden Oce-
ans of Hope, der er hjemhø-
rende i Skovshoved, lagde til 
i havnen ved Krudttårnet. 

Båden blev nærmest ver-
denskendt, da den fra 2014 
til 2015 gennemførte en 
jordomsejling. 

Det er der jo så mange bå-
de, der gør. 

Det helt specielle ved det 
her projekt var, at besætnin-
gen bestod af mennesker, 
der har sclerose.

Denne sommer sejler bå-
den så rundt i de danske far-

vande, hvor Oceans of Hope 
besøger i alt 21 havne. 

Iben Skydt fik konstateret 
sclerose i 2012. 

- Jeg forventede straks det 
værste. Du bliver ramt på 
din identitet, og jeg følte, at 
jeg mistede min styrke. Den 
har jeg nu genfundet, fortæl-
ler Iben Skydt, der blandt 
andet var med til at sejle bå-
den ind i havnen i New York. 

- Man skal arbejde hårdt 
på en båd, og det fik vi lov til. 
Det gav et enestående fæl-
lesskab, siger Iben Skydt.

På havnen i Frederikshavn 
stod en lille velkomstkomite, 
herunder formanden for 
den lokale afdeling af sclero-
seforeningen, Lenette Hein. 

Hun fik konstateret sclero-
se i 2011, og hun mærker 
først og fremmest sygdom-
men ved, at hun nemt bliver 
træt. 

Lenette Hein genkender 
det med at miste en del af sin 
identitet, blandt andet i for-
hold til arbejdsmarkedet. 

Derfor er det livgivende at 
opleve mennesker, der trods 
sygdom tager på jordomsej-
ling. Men mindre kan dog 
også gøre det. 

- Jeg opdagede, hvor vig-
tigt det er at møde ligesinde-
de med samme diagnose og 
opdage, at de jo ser helt al-
mindelige ud, siger Lenette 
Hein med et smil.

 I dag lægger Oceans of 
Hope til i Aarhus. 

Sej besætning var på besøg 
Iben Skydt har sclerose, og hun har deltaget i en jordomsejling på ”Oceans of Hope”

 { Fra juni 2014 til november 2015 gennemførte sejlbåden Oce-
ans of Hope en jordomsejling med en besætning bestående af 
mennesker med sygdommen multipel sclerose (MS). 

 { Idémand til projektet Oceans of Hope og stifter af Sailing Scle-
rosis Fonden er læge og sømand Mikkel Anthonisen. 

 {Om formålet med Oceans of Hope, lyder det: ”Vi vil skabe ram-
merne for menneskelig udfoldelse og vækst gennem sejlads og 
ved at finde muligheder, når vi møder begrænsningen. Oceans of 
Hope handler om værdighed, tilhørsforhold, identitet og håb”.

 {Denne sommer besøger Oceans of Hope 21 danske havne, her-
under Frederikshavn.

 {Sejlbåden er hjemhørende i Skovshoved.  

FAKTA
OCEANS OF HOPE

Iben Skydt er født og opvokset i Frederikshavn, og i 14 dage var hun med på en jordomsejling.  Foto: 
Peter Broen

Man fik altså lidt gåsehud, da Oceans of Hope stille gled ind i hav-
nen i Frederikshavn. Blandt besætningen er mennesker med scle-
rose, som på skift har deltaget i en jordomsejling.  Foto: Peter Bro-
en

Også borgmester Birgit Hansen var mødt frem på kajen for at sige 
velkommen til besætningen.  Foto: Peter Broen

Besætningen ombord på Oceans of Hope foreviges. Foto: Peter 
Broen

Oceans of Hope i Frederikshavn 
havn. Foto: Peter Broen


