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TID OG STED
Lørdag
8.00: Køgehallerne: Køge Cup - indendørs fodboldstævne
Køge Bio
16.00: Beverly Hills Chihuahua
18.00: The Yes Man
20.00: Australia
Søndag
9.00: Køgehallerne: Køge Cup - indendørs fodboldstævne
Køge Bio
14.00: Mor Muh og Krage
16.00: Beverly Hills Chihuahua
18.00: The Yes Man
20.00: Australia
Udstillinger
10. oktober-29. marts: Køge Museum: Navnemærkning
- især med nål og tråd
18. november - 4. januar: Køge Museum: Udstillingen »Jul
i købstaden og på landet«

Gudstjenester
Søndag 4. januar
Ingen: Bjæverskov kirke
10.30: Vollerslev kirke
Ingen: Gørslev kirke
9.00: Lidemark kirke
10.30: Boholte kirke
10.00: Herfølge kirke
10.00: Køge kirke
10.00: Ølby kirke
12.00: Ølsemagle kirke
14.00: Højelse kirke
10.30: Lellinge kirke
10.00: Sædder kirke (højmesse)
10.30: Borup kirke
Ingen: Kimmerslev kirke
9.00: Nr. Dalby kirke
Ingen: Ejby kirke

Det er i dén grad et forsøg værd
Hannes datter og
søn havde begge
problemer med at
få børn og tog imod
hendes tilbud om at
prøve nogle bitte,
bitte små homøopatiske sukkerkugler
- Inden to måneder kunne begge
melde om lykkelige
omstændigheder.
Vemmedrup:Snakken går
lystigt omkring spisebordet, som er dækket op med
kaffe og kage. Der bliver
drillet kærligt og grinet
og med jævne mellemrum
kigget på de to yngste, der
sidder i hver sin højstol og
spiser æbleskiver med god
appetit.
Emil på 11 måneder og
Nicoline på 14 måneder er
årsagen til, at familien er
samlet hos Hanne og Jan
en sen eftermiddag mellem
jul og nytår på Egevej 41 i
Vemmedrup.
Dagbladet
har nemlig bedt familien
fortælle historien om de
unge og deres oprindelige
problemer med at få børn.
Hannes datter Lena er
kommet fra Jyllinge sammen med husbonden Henrik og Nicoline. Hannes søn
Martin er kommet kørende
fra Dragør sammen med
Sofie og Emil.
Der er nøjagtig tre måneder og én dag mellem
den lille fætter og den lidt
ældre kusine. Nicoline blev
født den 22. oktober 2007.
Emil kom til verden den 23.
januar 2008.

Fremtidens
medicin?
Hanne Falslev
Olsen understreger,
at de homøopatiske
sukkerkugler jo
ikke virker på alle,
men tror alligevel,
at den alternative
medicin vil vinde
stigende indpas
herhjemme.
VEMMEDRUP:
Hanne
Falslev Olsen stråler som
en sol. Det gør hun virkelig.
Det ligger ganske vist til
hendes natur, men strålerne er varmere end ellers.
Det er de ved synet af hendes to børnebørn og tanken
om, at endnu et barnebarn
er på vej.
Indenfor de sidste 14 måneder er hun blevet både
mormor og farmor og er
sikker på, at de homøopatiske sukkerkugler, som ikke
er større end et halvt knappenålshoved, har fremmet
hendes datters og søns muligheder for at få børn.
Hanne har i mange år
arbejdet som selvstændig
alternativterapeut med healing, telepati, kostvejledning, samtaleterapi og ikke
mindst homøopatisk behandling i dråbeform mod
psykiske tilstande med den
såkaldt Dr. Edward Bachs
blomstermedicin.
For et par år siden var
hun på kursus om homøopatisk behandling med
sukkerkugler mod fysiske
tilstande og købte et lille
hjemmeapotek som supplement til de små flasker med
dråberne.

Det var fra dette apotek,
hun forærede først Lena og
siden både Sofie og Martin
de små sukkerkugle, der
skulle være gode for hormonbalancen og blandt andet øge fertiliteten.
Man kan tro på det eller
lade være. En kendsgerning er det, at både hendes datter og søn ventede
barn, inden der var gået to
måneder, og at de forgæves
havde forsøgt i henholdsvis
toethalvt og et år.
Det var også efter, at en
læge på Rigshospitalet
havde meddelt, at Martin
aldrig ville kunne gøre nogen gravid, fordi hans sædkvalitet var helt i bund.
- Men, jeg vil skynde mig
at sige, at det ikke virker på
alle, og at jeg derfor aldrig
lover noget. Jeg har haft
fire andre par i behandling,
og ingen af dem er blevet
gravide efter henholdsvis
tre og seks måneder, understreger Hanne.
Hun håber alligevel, at
den alternative medicin bliver mere og mere udbredt.
- Jeg både tror og håber,
det er fremtidens medicin. Praktiserende læger
i blandt andet Storbritannien, Tyskland, Frankrig,
Indien og USA har i generationer arbejdet med homøopatisk medicin, også
det engelske kongehus har
brugt det i flere generationer. Det er efterhånden
kun Danmark, der er meget langt tilbage, påpeger
hun og gør i hvert fald sit
til at udbrede både behandlingen og kendskabet til
den herhjemme.
dl.



Begge børn er nogle mere
end almindeligt vidunderlige guldklumper og små
mirakler, for alt tydede
længe på, at deres forældre
ikke kunne få børn.
- Jamen er det ikke fantastisk! Vi plejer at være seks
omkring bordet. Nu er vi
otte og endnu én er på vej,
sprudler Hanne.

Miami Beach
Hanne Falslev Olsen fik tårer i øjnene og blev en kort
stund helt stille, da Martin
juleaften rejste sig op og
afslørede, at der trods alle
odds er endnu et barn på
vej.

Fotos: Kristian Buchmann

- Ja, når munden endelig
er lukket på Hanne, så er
det fordi, hun er rørt, forklarer Jan og modtager et
stort bifald fra hele bordet.
Den lille ny bliver født
i Miami Beach i Florida,
hvor Sofie, Martin og Emil
rejser over i slutningen af
marts. Sammen med en
gammel
skolekammerat
har Martin oprettet netfirmaet Trendsales, som
forhandler alle mulige
mærkevarer og lige nu har
320.000 brugere og 40 ansatte.
Fra april flytter Martin
med kone og barn til Miami
for også at oprette en afdeling af Trendsales i USA.

Parret lover selvfølgelig
at komme hjem og præsentere den lille ny!

- Jeg blev snydt!
Ved bordet påkalder Henrik sig nu opmærksomhed
ved at påstå, at han i sin tid
blev snydt af Lena og sådan
set også af sin svigermor.
- Jeg blev snydt! fastholder han, og resten af bordet
griner, også Lena, som dog
forsøger at glatte lidt ud.
- Er du helt sikker på, at
jeg ikke fortalte dig det?
spørger hun uden overbevisning og ved udmærket
godt, hvad han mener.
Så bliver stuen igen fyldt

Et forsøg værd
Sofie fortæller, at hendes
mor begyndte at klappe, da
hun for nyligt fik at vide, at
der allerede nu var endnu
et barn på vej, og denne
gang uden at have taget
sukkerkugler.
Martin mener dog alligevel, at de homøopatiske minikugler har haft langtidsvirkning kombineret med,
at han og Sofie ikke længere var så stressede, og han
er slet ikke i tvivl om sukkerkuglernes indflydelse
for knap to år siden.
- To forsøg og to børn.
Emil og Nicoline. Og vi
havde alle prøvet så længe.
Det taler jo for sig selv, siger han kort og godt om sin
tro på den alternative behandling.
Sofie har lidt blandede
følelser og ved ikke rigtigt,

hvad hun skal tro.
- Men vi var da enige om
at give det et forsøg og hellere prøve med det alternative i stedet for hormonbehandling og bivirkninger,
siger hun.
Lena er sikker på, at sukkerkuglerne spillede en altafgørende rolle, og selv om
Henrik »blev snydt« og ikke
fik tilbudt sukkerkugler, vil
han ligesom de tre andre
heller aldrig tøve med at
anbefale andre i samme situation at give det et prøv.
- Det er da et forsøg værd!
siger han og kigger henrykt
på Nicoline, der er en sand
krudtugle og lige nu med
stor energi maser hele huset rundt med en lille hvid
kurvestol - en julegave,
som hun har med overalt
og bruger som en anden rollator!
- Hun er ligeså urolig som
sin far. Altid i vigør, konstaterer Lena, der lidt efter
som straf bliver kildet af
Henrik, indtil hun beder
om nåde.
Jan holder fast i, at han
ikke har nogen andel overhovedet i de glade begivenheder på børnefronten og
vil af samme grund ikke
med på familieportrættet.
- Du skal gøre som journalisten siger. Nu er det altså
hende, der bestemmer! siger Hanne begejstret.
Jan sætter sig nødtvungent i lænestolen og glemmer hurtigt sin modvilje
ved synet af Nicoline, som
netop nu hastigt nærmer
sig hans stol.
Jan kan nemlig slet ikke
skjule, at han ligesom Hanne er fuldstændig solgt til
de to små.
dl.

- Du kan ikke gøre nogen gravid!
Trods lægens nedslående dom er
Martin blevet far
til Emil og venter
endnu et barn sammen med Sofie.

Hanne Falslev Olsen stråler som en sol og er ret sikker på, at fætter
Emil og kusine Nicoline er småforelskede i hinanden.

Familieportrættet hjemme hos Hanne og Jan i Vemmedrup er blevet forøget med to små vidundere, og et
tredje er på vej. Fra venstre Henrik og Hannes datter Lena, Sofie med Emil og Hannes søn Martin, farmor
og mormor Hanne herselv og i lænestolen Hannes mand, Jan, med krudtuglen Nicoline. 

med latter.
Lena glemte i sin tid at
fortælle Henrik, at hendes
mor havde foreslået de homøopatiske sukkerkugler,
som kunne øge chancen for
mere regelmæssige menstruationer og...for at blive
gravid.
- Jeg ville gerne have bedre styr på menstruationen.
Det var kun derfor, jeg gik
med til det, og da der var
gået otte uger uden menstruation, tænkte jeg bare,
at sukkerkuglerne havde
udskudt den endnu mere,
siger Lena.
- Ja, bemærker Jan ligeså
tørt, og det blev den jo så...i
ni måneder!
Lena giver op med et lille
forsonende smil og Henrik
sender hende til gengæld et
kæmpestort og Nicoline for
sin lille prinsesse.

VEMMEDRUP: Sofie og
Martin blev kærester for
tre år siden og var hurtigt
enige om, at de ville have
børn. To stks.
Sofie lagde p-pillerne på
hylden, parret valgte at gå
stille med dørene. Der var
jo ingen grund til at advisere familie og venner, før
det var lykkedes.
Efter et halvt år uden
held begyndte de at føre
regnskab med ægløsningen og det mest gunstige
tidspunkt for en graviditet.
Der blev skrevet i kalender
og målt temperatur, men
intet skete.
Et halvt år senere besluttede parret at lade sig undersøge.
Sofie fik gennemskyllet
sine æggestokke og besvimede af smerte, men
syntes, det var smerterne
værd, for det viste sig, at
der var fri passage.

Martin derimod fik på
Rigshospitalet at vide: - Du
kan ikke gøre nogen gravid!

Sædkvalitet i bund
Hans sædkvalitet var næsten lig med nul, angiveligt
fordi hans ene testikel først
var faldet ned i pungen
meget sent, et faktum, der
ydermere øger risikoen for
testikelkræft.
Efterfølgende prøver viste, at der ikke var tegn på
kræft, og risikoen for kræft
senere hen blev betegnet
som kun 0,01 procent, så på
dét punkt var det jo en lettelse.
Men det var hårdt, meget
hårdt, er de begge enige
om, da både Lena, Sofies
halvsøster og et vennepar
blev gravide.
Naturligvis glædede de
sig på de andres vegne,
men var mentalt slidte og
nedbrudte efter deres eget
besvær og et langt år med
lutter bristede forhåbninger.
De begyndte at overveje
fertilitetsklinik, eventuelt
med donorsæd, hvis ikke
det kunne være anderledes.
- Men så fortalte vi fami-

lien om vores problemer, og
Hanne foreslog sukkerkugler til os begge, fortæller
Sofie.
De havde alt at vinde, intet at tabe, og det kunne jo
ikke skade. Så det var forsøget værd.
De nåede kun at tage to
gange tre kugler hver, tre
på én gang per måned, før
Sofie blev gravid.
En aften i maj tog de en
graviditetstest som ofte før,
lige inden de skulle til fredagsrock. Testen var negativ, men 24 timer senere tog
hun én til og den var - utroligt, men sandt - positiv.
Indenfor de næste tre måneder blev parret gift og
købte hus, og Sofie solgte
sin café for at blive hjemmeløbende.

Lægen var paf
Da Martin skulle til sin sidste undersøgelse på Rigshospitalet, troede lægen
ikke sine egne ører, da han
hørte om graviditeten.
Dét ville han have forsvoret. Det var simpelt
hen utroligt, mindst ligeså
utroligt som at vinde den
helt store lottogevinst.
Lægen var paf, men fik
dog tilføjet, at de garante-

ret skulle have hjælp fra
fertilitetsklinikken til deres næste barn. Dét var i
hvert fald helt sikkert! Det
kunne umuligt lykkes en
gang til.
Samme læge burde næsten have at vide, at Sofie
og Martin for 10 uger siden
kunne konstatere, at de nu
ventede nummer to.
Emil blev i øvrigt født ved
kejsersnit ligesom Nicoline, men ikke planlagt. Det
var fordi, som Sofie kærligt
forklarer, at han sad med
numsen nedad.
Det gør han også lige nu,
hvor han sidder på skødet
af Hanne sammen med
Nicoline og smiler småforelsket til sin sprælske kusine.
Sofie Andersen er 32 år
og tidligere indehaver af
en café i Vanløse. Martin
Falslev Andersen er 30 år
og medindehaver af netfirmaet Trendsales, der i
april også åbner en afdeling i Florida.
dl.

Lægens dom til Martin lød:: Du kan aldrig gøre nogen gravid! Nu
venter han og Sofie deres andet barn, allerede før lille Emil har rundet et år!

Har hun nu smadret min bil...igen?
Henrik var straks
klar med drillerier,
da Lena sagde, der
var noget, hun ville
fortælle ham ansigt
til ansigt, men
denne gang var
det en tilståelse af
100 procent positiv
karakter.
VEMMEDRUP: Lena og
Henrik har været sammen
i fem år. I toethalvt år brugte de ingen prævention, for
hvis Lena blev gravid, ville
det bare være dejligt.
Men hun blev ikke gravid og begyndte at spekulere på, om hendes tidligere
tarmsygdom Colitis Ulcerosa og de mange operationer kunne have negativ
indflydelse.
Det fik hun bekræftet,
da hun var til rutinetjek
på hospitalet, hvor hun i
øvrigt blev misforstået og

henvist til fertilitetsklinikken. Men det takkede hun
nej til.
- Det var slet ikke meningen, siger hun grinende,
men indrømmer, at hun senere fortalte det til sin mor,
og at moderen - viste det sig
- havde læst om problematikken og anbefalede datteren at prøve med de homøopatiske sukkerkugler.
Lena fastholder, at det i
hvert fald næsten udelukkende var i håb om en bedre
hormonbalance og en mere
stabil menstruation, at hun
takkede ja.
- Hellere prøve noget
naturligt uden bivirkninger, siger Lena, der efter
to gange tre sukkerkugler
- én portion om måneden stadig ikke havde fået sin
menstruation og var begyndt at have lidt kvalme.

Den var god nok
Hun købte en graviditetstest, som viste sig positiv,
og ringede straks til Henrik.

- Hun sagde, jeg skulle
skynde mig hjem. Der var
noget, hun ville fortælle
mig, og jeg tænkte, hun har
nok havde smadret min
bil...igen! griner han, mens
Lena forsvarer sig.
Da han kom hjem og blev
præsenteret for det glade
budskab, udførte de endnu
en graviditetstest, og den
var god nok: Lena var gravid!
Henriks lille lejlighed på
tredje sal fik følgeskab af et
hus i Jyllinge, et håndværkertilbud, som familie og
venner var med til at sætte
i stand, så parret kunne
flytte ind en uge, før Lena
skulle føde ved planlagt
kejsersnit.
Det vil sige, Henrik havde
endnu ikke fået tømt den
lille lejlighed og mente, at
det skulle han selv gøre i
fred og ro, men Martin og
Jan og Jans søn var af en
anden opfattelse:
Uden Henriks vidende
havde de flyttet hele herligheden til Jyllinge. Han
havde bare værs´go at blive

dér fra nu af, og det gjorde
han så, glad og lettet.

To krudtugler
Henrik var - selvfølgelig
- med til fødselen. Nu ville
han ikke længere gå glip af
noget som helst!
Han holdt fri i de næste
tre uger og smiler i dag stort
og længe, når Lena siger, at
Nicoline helt åbenlyst har
arvet hans evige trang til
at være i fuldt vigør, hvorimod Lena foretrækker bare
at sidde og hygge.
Nu har hun to krudtugler!
Og i øvrigt har parret
stadig ingen planer om at
bruge prævention!
Lena Falslev Andersen er
i dag 27 år og arbejder som
støttepædagog og lærervikar. Henrik Petersen er 26
år og elektriker.
dl.
Lena og Henrik havde prøvet at få børn i toethalvt år, men ligesom
Sofie blev Lena først gravid, da hun indenfor blot to måneder havde
taget to gange tre bitte små homøopatiske sukkerkugler. Nicoline er
det skønne resultat og efterhånden 14 måneder gammel.

