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Slidgigt gør livet surt for 
mange mennesker. Men 
med Revadol kan man lin-
dre såvel smerte og ømhed 
samt hæmme nedbrydnin-
gen af brusk i kroppens led. 
Revadol er et lægemiddel, 
der afh jælper symptomer 
og smerter ved let til mode-
rat slidgigt. 

Hvordan opleves 
slidgigt?
I et raskt led er der brusk 
mellem knoglerne. Denne 
brusk fungerer som en 
elastisk blød ’støddæmper’, 
der gør, at leddene kan be-
væges gnidningsløst. Med 
alderen bliver dette brusk 
slidt og tyndt, hvorved der 
gradvist opstår belastning i 
leddet. Belastningen kom-
mer af, at når der er mindre 
brusk mellem knoglerne, så 
opstår der direkte kontakt 
mellem de to knogler i et 
led. Derfor kører leddet 
mindre godt – og bevæge-
ligheden opleves som stiv 
og begrænsende. Samtidig 
bliver leddet ømt af den di-
rekte belastning fra knogle 
mod knogle.

Færre smerter 
– bedre bevæge-
lighed
Revadol er et 
godkendt lægemid-
del, der lindrer 
dine smerter og 
giver bedre bevæ-
gelighed ved let til 
moderat slidgigt. 
Langtidsstudier 
antyder, at Reva-
dol kan hæmme 
nedbrydningen af 
brusken i leddene. 
Derved bliver 
bevægeligheden 
i de angrebne 
led forbedret og 
smerterne redu-
ceret. 

Hæmmer nedbrydningen 
af brusken
Revadol-tabletterne er 
baseret på rejeskaller, der 
er forarbejdet og forfi net i 
en avanceret proces. Her-
med udvindes stoff er fra 
rejeskallerne, der hæmmer 
nedbrydningen af brusken.

Resultater efter 4 uger
Kliniske studier har vist 
at Revadol giver smer-
telindring eft er 4 ugers 
behandling, samt forbed-
rer bevægeligheden i de 
angrebne led hos patienter 
med let til moderat slidgigt.

Læs mere på 
www.wellvita.dk

Rask knæled med brusk 
mellem knoglerne.

Knæled med tyndt bruskvæv 
og belastning direkte fra 
knogle mod knogle.

DERFOR FÅR DU SMERTER
Smerterne opstår, efterhånden som ledbrusken går tabt. Det er 
ikke selve nedbrydningen af brusken, der gør ondt, idet ledbrusk 
ingen nerveforsyning har. Det har knoglerne til gengæld – samt 
ledslim-hinder, ledbånd, sener og muskler. Hver især reagerer de 
på den svindende eller mang lende ledbrusk. gen af brusk i kroppens led. 
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REVADOL HÆMMER NEDBRYDNINGEN AF BRUSK

TLF. 82 30 30 40
www.wellvita.dk

PRØV REVADOL TIL HALV PRIS
• Revadol kan prøves på leveringsservice til halv pris. 
 Netop nu: Kr. 124,- for 2 måneders forbrug.

• Revadol kan kun købes via hjemmesiden www.wellvita.dk
 samt via kundeservice på tele fon 82 30 30 40 
 Hverdage kl. 8-16. Søndage kl. 9-16.

Indikationer: Lægemiddel til lindring af symptomer ved let til moderat slidgigt. Bivirkninger: Hovedpine, døsighed, 
mavesmerter, forstoppelse, kvalme, dyspepsi, diarré, udslet. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende 
brugen: Tag ikke glucosamin, hvis du har overfølsomhed overfor skaldyr. Graviditet og amning: Kun efter aftale 
med lægen. Dosis (voksne): 1 tablet 3 gange dagligt. Pakninger: 90 tabletter og 240 tabletter. Læs vejledningen på 
indlægssedlen omhyggeligt. MTnr.35013

Slidgigt opstår i bl.a. nakke, lænd, hofte, ryg, skulder, fi ngre, storetå 
og knæ. Revadol virker der, hvor der er brug for det og hæmmer 
nedbrydningen af brusken i de angrebne led.

Revadol hæmmer nedbrydningen af brusken og giver smerte-
lindring samt forbedrer bevægeligheden i de angrebne led.

 ANNONCE

Slidgigt: Smertelindring 
og bedre bevægelighed
Kliniske studier har vist, at Revadol giver smertelindring efter 4 ugers 
behandling, samt forbedrer bevægeligheden i de angrebne led hos 
patienter med let til moderat slidgigt.

Ryggen blev bedre allerede efter 16 dage
– Eft er jeg er startet på Reva-
dol, føler jeg mig næsten 
som nyfødt, fortæller Hanne 
Grethe, der har fået bedre 
bevægelighed og færre smer-
ter med produktet Revadol.
Hanne Grethe bor i Hjør-
ring, er 60 år, uddannet 
pædagog, og har arbejdet 
i børnehaver og på fritids-
hjem. Jobs, hvor der er 
mange løft  og mange skub 
– et hårdere fysisk arbejde, 
end man måske lige forestil-
ler sig.

– Jeg havde blot fået diag-
nosen ”dårlig ryg” - og det 
har den bestemt også været, 
fortæller Hanne Grethe.

Sygemeldt
– Jeg har været sygemeldt 
af fl ere omgange på grund 
af ryggen og i 2015 gik det 
så galt, at jeg var sygemeldt 
gennem mange måneder. 
Det var i den forbindelse, 
at jeg besluttede mig for at 
prøve Revadol, siger Hanne 
Grethe.

Bedring efter 16 dage
– Jeg vidste, at der ville gå 
lidt tid, inden jeg mærkede 
eff ekten, men det over-
raskede mig alligevel, hvor 
hurtigt, det virkede. Alle-
rede eft er 16 dage mærkede 
jeg en tydelig forskel. Og nu 
er det så godt, at jeg sagtens 
kan klare ganske almin-
delige dagligdags gøremål. 
Jeg kan gå ture, og jeg kan 
tage trapperne op til min 
lejlighed, beretter Hanne 
Grethe.

Hanne Grethe
anbefaler Revadol
– Før kom jeg kun ganske 
sjældent ud for at handle, 
det var simpelthen for stor 
en kraft anstrengelse at 
komme op ad trapperne 
med en pose i hånden. Nu 
er det ikke længere noget 
problem. Jeg kan varmt 
anbefale andre, der dø-
jer med ledproblemer og 
slidgigtsymptomer at prøve 
Revadol, siger pædagogen 
fra Hjørring.

før søndagen
AF JOSEPHINE WIESENER
kirke@k.dk

Selvgodhed. Det er omdrej-
ningspunktet i søndagens 
prædiketekst, hvis man spør-
ger Helge Teglgård, der er læ-
rer på Rude Strand Højskole 
nær Odder på den østjyske 
kyst. Teksten opfordrer os i 
hans øjne til at rette et kritisk 
blik indad og til minde os 
selv om ikke at blive opslugt 
af vores egen selvretfærdig-
hed.

”Det er nemt at fremstå 
som en selvgod farisæer og 
sige: ’Det, jeg gør, er det ret-
te’,” siger han og sætter der-
på pointen i forhold til sin 
egen livsverden:

”Højskolen er et forum, 
hvor vi i praksis kan prøve at 
anskueliggøre og diskutere 
livsopfattelser, fordi højsko-
len har den opgave at sætte 
forskellige folk og synspunk-
ter i spil,” siger han. 

På den måde kan højsko-
lens fælles bearbejdelse af 
problemer stå i modsætning 
til den selvcentrerede farisæ-
isme, som beskrives i bibel-
teksten.

Helge Teglgård har et ånde-
ligt tilhørsforhold i højskole-
verdenen, og han har en stor 
lyst til at være sammen med 
mennesker for at opnå en 
større forståelse for andre og 
sig selv. Det levende fælles-
skab kan ikke bare være et 
værn mod individualismen i 
farisæismen, men også i vi-
dere forstand give håb til 
mennesker, når de står alene 
i tilværelsens svære stunder. 

Dette levende fællesskab 
hjalp ham gennem tabet af 
en datter, da han mødte æl-
dre kursister, der havde en 
fælles referenceramme i for-
hold til at have oplevet tab og 
sorg, og med hvem han kun-
ne dele mange tanker om li-
vet på den ene og anden side 
af døden. 

For seks år blev hans 21-åri-
ge datter kørt ned på en lan-
devej. Helge Teglgård befandt 
sig selv på samme vej, da han 
han så den kæmpe kø som 
følge af ulykken. 

”Jeg har ledt efter mange 
forklaringer. Jeg har læst Pre-
ben Koks ’Skæld ud på Gud’ 
og har opsøgt Eben Alexan-
der for at finde svar: Hvor er 
min datter, nu hun ikke er 
her mere?”, siger han med 
henvisning til den amerikan-
ske hjernekirurg Eben Alex-
ander, som efter en nærdøds-
oplevelse skrev bogen ”Til 
himlen og tilbage”. 

”Et tab involverer en for-
håbning om, at det menne-
ske, man elsker og savner, 
befinder sig et sted, som 
Eben Alexander beskriver 
som evig lyksalighed. Den 
slags forestillinger har jeg læ-
net mig op af i magtesløshe-
den,” påpeger Helge Tegl-
gård. 

Som tiden gik, begyndte 
han at sande, at på trods af 
tabet levede hans krop vide-
re, og at den kunne gøre de 
samme ting som før. Pludse-
lig oplevede han også, at den 
kunne mærke noget, der lig-
nede glæde. 

”Man kan godt hoppe 
rundt i sneen og gøre mærke-

lige ting, selvom ens sind er 
meget ked af det. Af ren nød 
bliver man også bedre til at 
lægge mærke til de ting, der 
er omkring en og ikke kun de 
ting, der ikke er – nemlig ens 
barn. Ellers bliver man revet 
fuldstændig i stykker,” siger 
han. 

Følelsen af ikke at være 
alene har været vigtig for 
ham. Den viden får han især 
bekræftet, når han tilbringer 
tid med de ældre højskole-
kursister. 

”Der er meget fortielse og 
fortrængning omkring død i 
den generation. Jeg har lavet 
et foredrag, der hedder ’Livet 
i trodsalderen’ om, hvordan 
man kan opleve glæde på 
trods af sorg. Jeg ved, at alle i 
lokalet i større eller mindre 
grad har været ramt af tab og 
sorg,” siger han.

Helge Teglgård er opvokset 
i en lærerfamilie i et lille vest-
jysk sogn i Fåborg nær Varde. 
Han husker, at alle børnene 
skulle have lige langt til sko-
le, så man slog et kryds midt i 
sognet, og den lille landskole 
kom til at ligge så langt ude 
på landet, som noget kan væ-

Vi må ikke lade selvretfærdigheden opsluge os
Et værn mod selvgodheden i søndagens prædiketekst kan være højskolens levende fællesskab, der også kan give en følelse af ikke at være alene  
i livskriser, siger højskolelærer Helge Teglgård

re. Hans far var skoleleder og 
degn i det lille, lukkede, kon-
servative bondesamfund, 
men ud af det opstod der  
også oprør.

”Vi havde en af de mest be-
rømte rebeller inden for kir-
keverdenen i vores sogn. Det 
var Jacob Holdt. Sjovt nok var 
min far et stort politisk ideal 
for ham, fordi han fortalte 
om FN og menneskerettighe-
der.

I dag betragter Helge Tegl-
gård sig selv som kulturkri-
sten. Han er mere draget af 
det eksistentielle perspektiv, 
som præger højskoleverde-
nen, og hans familie er i  
dag medlem af Odder 

Grundtvigske Valgmenighed. 
”Vi fik et meget personligt 

forhold til en præst i menig-
heden, som også bisatte vo-
res datter. Præsten er des-
værre flyttet, men jeg kunne 
godt lide det umiddelbare og 
personlige forhold til det reli-
giøse i skikkelse af en præst, 
som hjalp mig i en meget 
konkret hjælpeløs situation,” 
siger han. 

Nu går han sjældent i kir-
ke, men lægger med jævne 
mellemrum vejen forbi kirke-
gården for at besøge sin dat-
ters gravsted. 

”Det tager lidt tid at kom-
me dertil og derfra, selvom 
der er fredfyldt. Det kan være 
meget svært at gå fra noget, 

der hører til det hinsidige og 
så tilbage til en verden, som 
er meget levende. Vi forsøger 
også at holde hende i live ved  
den måde, vi taler om hende 
på, for eksempel ved at bruge 
nutid frem for datid,” siger 
Helge Teglgård.  J

De fire hurtige
5Hvad ville du sige, hvis 
du skulle prædike på søn-
dag?
3 Jeg ville genopfriske det 
dobbelte kærlighedsbud, for-
di det rummer en fantastisk 
pointe i forhold til, at det om-
handler både ens næste og 
en selv. Det handler også om 
de nære relationer. Hvis man 
ikke har nære relationer, må 
man komme af sted på høj-
skole eller finde nogen, man 
kan synge med. Når man  
synger sammen, udløser det 
oxytocin, som er et lykkedan-
nende hormon. Det er en af 
grundene til, at der er sang i 
alt det, jeg gør.

5Hvad er for dig det vigtig-
ste af De Ti Bud – og hvor-
for?
3Det ottende bud: Du må ik-
ke sige falsk vidnesbyrd imod 
din næste. Det er i relation til 
fake news, som er blevet en 
trussel mod vores demokrati 
og almindelige orienterings-
evne i verden. Grundtvig si-
ger: ’Ordet skaber, hvad det 
nævner’. Det er det, der fore-
går. De, der råber højest,  
er dem, hvis budskab bliver 
det sande. 

5Hvordan er din ønske-
gudstjeneste?
3Det kan være en udendørs 
gudstjeneste. Der skal være 
en masse dejlig sang og mu-
sik, og gudstjenesten må ger-
ne være kombineret med 
jordtjeneste, så man kan bru-
ge de kæmpe himmelske 
kræfter til at passe på den 
planet, som skal ernære os 
og dem, der kommer efter os.

5Hvordan er dit gudsbille-
de?
3 Jeg vil gerne væk fra den 
skikkelse, vi havde i skoleti-
den – at det er personificeret 
billede. For mig er det navnet 
på en altomfattende kosmisk 
venlighed og omsorg, som 
både kan rumme os, der le-
ver, og dem, vi savner.
  

Helge Teglgård
3 Født 1959. Uddannet cand.phil. i musik på Aarhus 
Universitet. Derudover er han uddannet talepædagog. 
Højskolelærer siden 1989 på højskolerne Krabbesholm, 
Rødding, Testrup, Odder og Rude Strand. Han er gift og 
har tre døtre foruden en datter, som han mistede.

Søndagens tekst
3 Til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige, og 
som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse: 
”To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en 
farisæer, den anden en tolder. Farisæeren stillede sig op 
og bad således for sig selv: Gud, jeg takker dig, fordi jeg 
ikke er som andre mennesker, røvere, uretfærdige, ægte-
skabsbrydere, eller som tolderen dér. Jeg faster to gange 
om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt. Men 
tolderen stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik 
mod himlen, men slog sig for brystet og sagde: Gud, vær 
mig synder nådig! Jeg siger jer: Det var ham, der gik hjem 
som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophøjer 
sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal 
ophøjes.” 
11. SØNDAG EFTER TRINITATIS, LUKASEVANGELIET,  
KAPITEL 18, VERS 9-14 

3Helge Teglgård er draget 
af det eksistentielle  
perspektiv, som præger  
høj-skoleverdenen.  
– Foto: Hans Henrick Juhl.

http://www.wellvita.dk

