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Foreningen for Fodsundhed indbyder herved til

Ordinær generalforsamling
Mandag den 18. april 2016 kl. 17:00 i Festsalen
Kulturstationen (nabo til Vanløse station)

Dagsorden for generalforsamlingen:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Velkomst og valg af dirigent v/ formand Bent R. Nielsen.
Formandens beretning v/ Bent R. Nielsen.
Forelæggelse af revideret regnskab for år 2015 til godkendelse v/ kasserer Mogens Buhelt. Foreløbigt (urevideret)
regnskab er vedlagt denne indkaldelse.
Behandling af indkomne forslag.
Valg til bestyrelsen iht. foreningens vedtægter § 7.
Finn Bojsen-Møller modtager ikke genvalg.
Mogens Buhelt samt suppleanten Helle Hedegaard modtager genvalg.
Valg af revisor og revisorsuppleant iht. vedtægter § 6.
Yvonne Jarvad (revisor) og Lennart Hallgren (revisorsuppleant) er på valg og modtager genvalg.
Fastsættelse af kontingent for år 2017.
Eventuelt.

Formidling af et stort budskab i et lille format.
I Foreningen for Fodsundheds vedtægter, findes et mål om at sprede
faglig viden om fodsundhed ud til så mange som muligt. I ønsket om at
opfylde det mål, har Foreningen for Fodsundhed udgivet den lille bog:
"Tæerne der mistede hørelsen".
Antallet af overvejelser i forbindelse med udformningen af bogen har
været mange.
Da forebyggelse af fodskavanker kan starte med at nogen tager hånd om
barnefodens udvikling, blev målgruppen for bogen både forældre, bedsteforældre og voksne omkring børn og så selvfølgelig også børn.
Med så bred en målgruppe, var kravet til formidlingen, at bogen både
skulle rumme de faglige informationer og samtidig være underholdende,
med et let tilgængeligt budskab.
Valget blev at skrive en lille historie om nogle glade tæer på en barnefod. I historien fortælles der om nogle tæer, der har det godt, men som
da de bliver klemt, begynder at "brokke sig". Smertesignaler fra tæer,
der bliver klemt, ophører eller minimeres væsentlig efter et kortere
stykke tid og omskrives i historien, som at tæerne mister evnen til at
høre.
I den lille historie opstår der ubalance og ufred, når de før så glade tæer
maser, skubber og klemmer hinanden. Problemet bliver løst, da barnets
forældre tager ansvar og sørger for, at barnet får sko og strømper, som
passer barnets fod og ikke mere klemmer. Faglig og lykkelig afslutning
på historien, da problemet blev løst.

Foreningen byder på et let traktement efter generalforsamlingen. Af
hensyn til bestilling af spise- og drikkevarer bedes man tilmelde sig
til Mogens Buhelt senest onsdag den 13. april kl. 12.

Pixi-bogen er en dansk opfindelse. En pixi-bog er en kort fortælling for
børn, i et lille handy format, som enten læses op for eller læses af børn
selv. ”Tæerne der mistede hørelsen” er tænkt lidt som en pixi-bog, med
en kort afsluttet lille fortælling, indbydende illustreret og i et spændende
format. Udstanset som en barnefod og med transparente sider, som tydeligt illustrerer, hvordan uhensigtsmæssigt formede sko ikke giver plads
til tæernes gode bevægelser.

Foredrag efter generalforsamlingen: Se side 4.
Dette foredrag skulle holdes efter generalforsamlingen sidste år, men
blev aflyst og holdes derfor i år. Se bagsiden (side 12).

I bogen findes også let forståelige faglige informationer, som er placeret
i cirkler i bogen. Som belæg for de faglige informationer henvises til
foreningens hjemmeside for yderligere uddybning.

7.
8.

side 2

Bogen er blevet rigtig godt modtaget  af både voksne, fagfolk og
børn. Jeg har oplevet børn, som læste bogen højt og en forælder, som
fortalte mig at hans søn en dag klagede over at hans yndlingsstøvler
klemte hans tæer. Det var stort!
Foreningen har stadig flere eksemplarer af bogen, så hjælp gerne til med
at sprede den faglige viden omsat til en lille illustrativ fortælling. Tak!
Glad hilsen
Dorte Frellsen
Pixi-bogen – Priser og bestilling
Da det primære formål ikke er at få dækket bogens produktionsomkostninger, men at sprede bogens informationer mest muligt, er det besluttet
at give en stor mængderabat. Således koster ét eksemplar 10 kr. + porto,
mens 41 eller flere eksemplarer koster 1 kr. pr. stk. + porto. Mængderabatten er afpasset således i forhold til portoen, at prisen pr. bog (inkl.
porto) er jævnt faldende jo flere man køber. Se eksempler herunder.
Hvis du har mulighed for at hente bøgerne selv på Kabbelejevej i
Brønshøj eller på Violvej i Korsør, kan du spare portoen.
Antal bøger
1
10
20
40
80

Pris bøger
10,00
30,00
40,00
52,00
80,00

Porto
8,00
27,00
35,00
46,00
57,00

side 3

Pris i alt
18,00
57,00
75,00
98,00
137,00

Pris pr. bog
18,00
5,70
3,75
2,45
1,71

Fødder og fodtøj er så meget.
Spredte indtryk fra en kultur-rundrejse i Tyrkiet.
Der er vel de færreste, det tager til Tyrkiet for at studere fødder, når det
vrimler med sanseindtryk fra den græske og romerske kultur før Kristus.
Alligevel kan fødderne snige sig ind i kulturbilledet – både fra fortiden og
nutiden.
På gaden i en lille by i
det sydlige Tyrkiet får
man pludselig nogle
synsindtryk ved en
indgangsdør - til en
moske. Så kan man
danne sig et godt billede af hverdagsfodtøjet.
Det er i øvrigt en god
ting, at man altid tager
sit udefodtøj af, når
man går ind i et hus.
Inde går man typisk på bare fødder eller i strømpesokker eller i sutsko. Det
er til glæde for gulve og for gulvtæpperne – og så er det særdeles godt og
sundt for fødderne.
Hvis man af uransagelige grunde bevæger sig ind i en af de større skindforretninger for at se på en jakke synes
det at fremgå, at den eneste måde at
behandle sine fødder på er at bruge
torturredskaber som disse – ude og
inde – og fra morgen til aften. Så lever
man og er med på moden. Og i tillæg
får man en lidt besynderlig gangafvikling, der får – specielt mændene
– til at kigge på én!
Men til gengæld kan de højhælede sko
bruges til andet end at torturere fødder med.
side 4

Mange steder er de restauranter, hvor man
holder ind og spiser koblet sammen med
forskellige forretninger, hvor man kan
købe alskens varer. Her er et eksempel på
en stor butik med sportstøj, rygsække og
sko. Og hvor skal man så sidde, mens man
venter på at blive ekspederet: På en skoformet stol, selvfølgelig. Så sæt dig til

Men man kan også gå ind på museerne og se de fantastiske græske
marmorstatuer, der stadig efter
2.500 år er så livagtige, som da de
blev lavet.
Her er det fra Museet i Pamukkala.
En statue af en skuespiller med hans
teatermaske i hånden, selv om statuen har mistet sit eget hoved.
Se det fine fodtøj, der er en mellemting mellem sko og sandaler, med
brede snørebånd og pyntestykke ned
til tæerne, der ligger frie og bevægelige. Det er en nydelse at se.

rette, kone. Altså for at blive
fotograferet.

Fodtøjet er lige en anelse for kort.
Der er heldigvis ingen hæle, der
forskyder kroppens balance og
gangfunktion. Helt igennem funktionelt fodtøj på kroppens betingelser.

Det er heller ikke så skadeligt
for kroppen at sidde på en
skoformet stol som at balancere på højhælede plateausko.

side 6

På gader og stræder i en god
tyrkisk forårsdag kan man
også snige sig til at studere
”den alt for korte skomode”.
Tæer, der rager ud over kanten! Hvad med at købe sandaler, der er lange
nok. Hvad ville der ske, hvis
den samme fod blev ”skruet
ned” i en lukket sko. Så ville
de små tå-knogler blive deformeret til hammer-tæer,
eller til dåserejer, som vor
hjemlige lyriker Benny Andersen en gang i et vers om
fødderne og tæerne.
side 5

Herover ses en tilsyneladende meget tynd og helt fodformet støvlet med
fin pynt øverst, et lille stykke over anklen.

Her ses en sandal med en lige strop ned fra vristen til tå nr. 2, hvor den
fastholder fod og
sandal ved hjælp af
to stropper mellem
tæerne. Desuden
har den et par remme, der går ud til
mellemfodsknoglernes led-hoveder
på begge sider og
holder sandalen
fast omkring forfoden.

Til venstre ses
en soldaterstøvle med
kraftig pynt
øverst. Et dyrehoved, der
givet skal understrege soldatens styrke
og værdi.

Det har sikkert
været en behagelig
sandal at gå med i
det varme klima.
side 7

side 8

Elegance er nok den beskrivelse, der dækker bedst. Skoen er
ikke fodformet som det ellers
ofte ses på romerske og græske
statuer.
I det hele taget kan man blive
fascineret af den omhyggelige
måde, som kunstnerne eller
måske snarere håndværkerne
afbilder menneskene eller tøjet
og fodtøjet på. De ”elsker” anatomien og detaljerne og præcisionen.
De viser hammertæer og skæve
tæer eller den korrekte længde
af tæerne helt ned til neglenes
facon.

Her ses tydeligt, at intet er overladt til tilfældighederne eller til dovenskaben. De må være stolte af deres værker. Og vi må være glade for, at
vi kan opleve værker, der ofte er 2.500 år gamle.
Nedenfor ses en olielampe formet som en fod iført en sandal.

side 9

side 10

Foredrag efter generalforsamlingen:
Vivi Lena Andersen: Mellem brosten, knyster, skolæst og mode
Vivi Lena Andersen er ph.d. studerende ved Saxo instituttet, Københavns Universitet, og ansat ved Københavns Museum. Hun har venligst indvilget i at holde et foredrag med ovennævnte titel – som også
er titlen på hendes ph.d. projekt. Københavns Museum har ved flere
udgravninger, bl. a. ved Esplanaden og Metrobyggeriet, fundet sko
brugt af almindelige københavnere fra 1200-1700 tallet. Sko har deres egen funktionalitet, men de har også formet fødderne og spillet
en rolle for ejerens identitet.

Henvendelser til foreningen
Henvendelser til foreningen kan ske via foreningens hjemmeside
www.fodsundhed.dk eller til et bestyrelsesmedlem, se nedenfor.
Et kuriosum er denne detalje af en fortovsflise. Det er en reklame – for
et bordel. Man skal bare bevæge sig til 5 skridt til venstre eller måske 5
længde-enheder af et af datidens mål. Så venter damen på dig.
Til slut et lille hop
tilbage mod nutiden eller kun et
par generationer
siden. Til de støvler som enhver
skomager reklamerede med han
kunne lave. Bløde
og bøjelige i skaftet.

Hvis det drejer sig om ind- eller udmeldelse, kontingentbetaling,
bestilling af informationsmateriale, adresseændring eller lignende
kan du også kontakte sekretæren Mogens Buhelt direkte, se nedenfor.
Foreningens bestyrelse
Formand: Bent R. Nielsen, e-mail: bent.r.nielsen@gmail.com
Næstformand: Finn Bojsen-Møller, e-mail: bm0640@gmail.com
Sekretær: Mogens Buhelt, e-mail: mogens@buhelt.dk,
tlf.: fastnet 3860 6580, mobil 2462 7776
Bestyr-medl.: Poul Einar Jensen, e-mail: poul-einar@mail.dk
Bestyrelsesmedlem: Dorte Frellsen, e-mail: dorte@frellsen.net

B.R.N
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