
Af Camilla Gade
Camilla.Gade@nordjyske.dk

SYDTHY: Genoptræningsred-
skaber skal ikke længere væ-
re sterile og upersonlige. I 
hvert fald ikke hvis det står 
til 31-årige Trine Møller.

- Min indgangsvinkel er at 
bruge tekstil til at træde væk 
fra det klassiske hjælpered-
skab og gøre det mere per-
sonligt, forklarer hun.

Trine har netop afsluttet 
en master i ”Design; Health 
and Wellbeing” på Kingston 
University i London. Her har 
hun udviklet et redskab kal-
det Happy Touch. Redskabet 
er tænkt som hjælp til hjer-
neskadede, til at optræne 
styrke i hånden og underar-
men, men også folk, der skal 
genoptræne en brækket 
hånd, folk med gigt eller 
folk, der sidder meget ved en 
computer, kan have glæde af 
Happy Touch.

Humant og personligt
Selve produktet består af fi-
re skumkugler af varierende 
hårdhed med et stofover-
træk, hvorpå der er præget 
mønstre og syet stropper 
fast. Betrækket kan skiftes 
efter behov og humør.

Ideen opstod, da Trine 
Møller fik lov til at observere 
på et neuro-rehabiliterings-
center i London.

- I observationen fandt jeg 
ud af, at miljøet var meget 
sterilt. Det var ikke særligt 
følelsesbetonet, der var ikke 

noget, jeg fik lyst til at røre 
ved. Det menneskelige 
manglede, synes jeg. 

Det er en verden, hvor 
funktionalitet og funktion 
kommer før udseende, og 
det, mener Trine Møller, er 
en skam:

- Jeg ved godt, at hjælpe-
redskaber i dag ikke ser ud 
som dem, vi havde for 10-20 
år siden, men når man sta-
dig kan se, at de bliver brugt 
på gaden, især af ældre men-
nesker, så bliver jeg faktisk 
lidt ked af det.

Det handler ikke bare om, 
at tingene skal se smarte ud:

- Det handler om værdig-
hed og om, at man skaber 
nogle værdige rammer for 
folk, der har et handicap.

Baggrund i mode
Trine er uddannet fra TEKO i 
Herning, hvor hun startede i 
den tro, at hun skulle arbej-
de indenfor modeverdenen. 

- Jeg kommer selv fra så-
dan et lille bonderøvsmiljø i 
Sydthy, og der befinder jeg 
mig rigtig godt, men jeg har 
altid haft en lyst til at skille 
mig ud. Jeg tror, det er en 
meget naturlig ting, når man 
vokser op i et lille samfund.

Modemagasinernes glitte-
de sider trak i pigen fra Kob-
berø, men jo mere hun kom i 
kontakt med branchen, jo 
mere trak hun sig væk.

- Det var for overfladisk i 
forhold til, hvor jeg kunne se 
mig selv, siger hun i dag.

Hun prøvede branding og 

markedsføring, men var sta-
dig uforløst i, hvad hun ville, 
og skiftede til Syddansk Uni-
versitet for at tage en kandi-
dat i designledelse. 

Det skulle vise sig at være 
afgørende.

- En dag havde vi en fore-
læsning med en professor 
fra Kingston University, som 
talte om design og demens. 
Og der tænkte jeg: YES! En-
delig er der noget her, der 
giver mening i forhold til 
kreativitet og design, og 
hvad det også kan bruges 

til.

Fandt nøglen i London
Trine satte sin uddan-

nelse i Danmark på pau-

se for at studere i England.
I arbejdet med hjælpered-

skaber fandt hun en måde, 
hvorpå hun kunne kombine-
re sin baggrund med tekstil 
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Sansning og træning   går hånd i hånd
HAPPY HELP: Trine Møller har desig-
net genoptræningsværktøjer til at sti-
mulere både medicinsk og sanseligt

Happy Touch er testet i 
London på en ung mand 

med en medfødt hjerneska-
de. Han tog straks imod red-

skaberne, og næste skridt er at 
teste på genoptræningscentre i 
Danmark.

31-årige Trine Møller, født i Kobberø, skal nu til at færdiggøre sin 
kandidat i designledelse på Syddansk Universitet. Happy Touch 
danner rammen om hendes speciale.

HANSTHOLM: Ejeren af en campingvogn plus tilhørende fortelt opdagede 27. 
september, at der siden 23. havde været uønskede gæster. Campingvognen 
står på campingpladsen og tyven eller tyvene havde stjålet diverse ting og 
iblandt en 42” fladskærmstv, en PS3 med 10 spil og en Odder barnevogn.

Stjal fladskærm fra campingvogn

THISTED: Torsdag aften 4. 
oktober er der hele tre dan-
markspremierer i Kino 1-2-
3 i Thisted.

”Sover Dolly På Ryg-
gen?” er en kærlig komedie 
om livets små overraskel-
ser af Hella Joof. Tv-værten 
Anne (Lene Maria Chri-
stensen) har et perfekt liv, 
og nu vil hun have et barn. 
Men kan man overhovedet 
være gravid, forelsket og 
fornuftig på én gang? For 
nu blot at nævne få af kom-
plikationerne.

I actionthrilleren ”Taken 
2” er der gået et år, siden 
den pensionerede CIA-
agent Bryan Mills (Liam 
Neeson) reddede sin kid-
nappede datter Kim fra en 
brutal menneskehandlen-
de mafia. På sin intense 
færd med at opspore datte-
ren dræbte han en række af 
kidnapperne, og nu vil ma-
fiabossen og faderen til et 
af Bryans ofre have hævn.

I ”Far til 4 til søs” forbere-
der familien Søs og Peters 
bryllup. Huset er sat på 
den anden ende, og midt i 

det hele er familien tilmed 
nødt til at improvisere en 
tur til Fyn, for at hjælpe Pe-
ters plejefar, Skipper. Hans 
skoleskib, ”Valborg”, kan 
kun reddes, hvis Skipper 
vinder førstepræmien i den 
årlige kapsejlads for gamle 
træskibe i Det Fynske 
Øhav. Rivalskibet, ”Medu-
sa”, bruger imidlertid feje 
trick og forpurrer hele pla-
nen. Det udvikler sig til en 
nervepirrende dyst på 
åbent hav i blæst og bølger. 
 dl.

W kino1-3.dk

Tre premierer  
i Kino torsdag

Er det mon Gordon Dennis (Nikolaj Lie Kaas), der har leveret 
sæd til tv-værten Annes (Lene Maria Christensen) ønskebarn?  
 Pr-foto

Liam Neeson som den pensio-
nerede CIA-agent, Bryan Mills. 
 Pr-foto

Af Poul Erik Tarp
poul.erik.tarp@nordjyske.dk

THISTED: Studerende på 1. 
årgang på de tre gymnasia-
le uddannelser, SOSU-sko-
len og hg-afdelingen på 
EUC Nordvest kan onsdag 
3. oktober vælge mellem ni 
forskellige workshops.

Rektor Mette Skydt, EUC 
Nordvest har sammen med 
rektor Finn Jorsal, Lejf 
Brogaard, Thisted Kom-
mune og Morten Jensen 
fra Midt- og Vestjyllands 
Politi i Thisted strikket pro-
grammet sammen.

- Fællesarrangementet er 
en forebyggelses- og oplys-

ningsdag, og der vil være 
ni forskellige workshops, 
og de unge skal vælge fire 
workshops i løbet af for-
middagen og fire om efter-
middagen, fortæller Mette 
Skydt.

De ni workshops om-
handler temaerne sex og 
samfund, trafik, psykisk 
sundhed, skat, narko i nat-
telivet, ung og sund, ludo-
mani, undgå luksusfælden 
og forsikring.

- Formålet er at gøre de 
unge parate på de proble-
mer, de vil støde på fra 
overgangen fra ung til vok-
sen, siger Mette Skydt.

Alternativ dag  
for studerende

 » Jeg kommer selv fra sådan et 
lille bonderøvsmiljø i Sydthy, og 
der befinder jeg mig rigtig godt.
TRINE MØLLER, designer



med sin lyst til at gøre en for-
skel. De farverige, stofbe-
klædte redskaber skal stimu-
lere sanserne og følelserne, 
og samtidig have en medi-

cinsk funktion.
Næste skridt er at teste 

Happy Touch i danske reha-
biliteringsmiljøer og med 
senhjerneskadede. Frem-

tidsplaner er begrænsede, 
da hun netop har afsluttet 
sin eksamen og derefter del-
tog i en international de-
signmesse, hvor hun skulle 
udstille sine produkter.

Happy Touch danner ram-
men, når Trine nu skal skrive 
sit speciale i designledelse 

på Syddansk Universitet.
Se mere på: www.happy-

help.com
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net genoptræningsværktøjer til at sti-
mulere både medicinsk og sanseligt

I sin designproces lagde Trine vægt på, at redskaberne skal indby-
de til, at man samler dem op og rører ved dem. Farverne skulle 
være glade og give et personligt præg.

Trine Møller har på London De-
sign Festival høstet stor ros for 
sin måde at nytænke design af 
hjælperedskaber. 
 Foto: Diana Holm

HAMBORG: Op til weekenden og en uges tidligere fik to traktorer og en rende-
graver på adresser i Febbersted og Hamborg tømt deres tanke for dieselolie. 
Det ene sted var det 180 liter fra 26 til 27. september, mens det andet sted var 
en samlet mængde på 200 liter mellem 16 og 17. september.

Traktorer og rendegraver tømt for diesel

Af Poul Erik Tarp
poul.erik.tarp@nordjyske.dk

THY-HANNÆS: Danmarks 
Statistik har netop offent-
liggjort statistikken over 
ledigheden i det ganske 
land for august.

Region Nordjylland lig-
ger pænt med en ledighed 
på 5,4 procent, mens den 
gennemsnitlige ledighed 
for samtlige regioner er op-
gjort til 5,5 procent. 

Thisted Kommune har 
en ledighed på 3,9 pro-
cent, hvilket er den 2. lave-
ste i Region Nordjylland, 
kun overgået af Læsø Kom-
mune, der har en ledighed 
på 3,6 procent.

Selv små udsving har en 

stærk påvirkning på Læsøs 
samlede ledighedsprocent. 
Fra august 2011 til august 
2012 er øens ledighed fal-
det fra 27 til 26, og det gi-
ver en forbedring i stati-
stikken på 3,7 procent.

Morsø Kommune har 
foretaget et stort indhug i 
antallet af ledige det sene-
ste år, som er reduceret fra 
564 personer til 518 perso-
ner, og det giver en ledig-
hedsprocent på 5,0 pro-
cent.

I Region Nordjylland var 
der i august registreret 
17.064 uden arbejde, og 
for hele landet er tallet 
162.665 personer uden ar-
bejde.

Små udsving 
i ledigheden

Af Morten Kyndby Holm
morten.kyndby.holm@nordjyske.dk

KLITMØLLER: I nogle år har 
foreningen Aktivt Børneliv 
i Klitmøller (ABIK) udgivet 
udgivet en kalender. Bille-
derne i kalenderen plejer 
at være fotos af netop akti-
ve børn.

2013-udgaven af kalen-
deren sælges stadig til for-
del for ABIK. Det er igen 
Klitmøller-fotografen Met-
te Johnsen, der har taget 
billederne, som illustrerer 
hvert af kalenderens uge-
opslag. Men denne gang er 
der ingen børn i på bille-
derne.

- Vi prøver et andet tema 
for at komme ud over by-
grænsen med kalenderen, 
fortæller Birgitte Bak, in-
dehaver af Sommerbutik-
ken i Klitmøller og ansvar-
lig for salget af kalenderen 

og for de sponsorater, som 
lokale forretningsdrivende 
har tegnet.

I stedet for børn er moti-
verne så blevet naturen i og 
omkring Klitmøller - og i 
Nationalpark Thy i det hele 
taget. Et enkelt billede er 
dog ved en fejl kommet 
med i kalenderen, skønt 
det er taget lagt fra både 
Klitmøller og nationalpar-
ken.

Som tidligere år sælges 
kalenderen af forretnings-
drivende i Klitmøller. En 
enkelt Thisted-forretning - 
tøjbutikken Malmø, hvis 
indehaver bor i Klitmøller - 
er også leveringsdygtig.

- Vi håber, at det kan bli-
ve en julegaveidé. Og uge-
dagene og månederne er i 
år også på engelsk og tysk, 
så den måske også kan fun-
gere som souvenir, siger 
Birgitte Bak.

Børnekalender  
- nu uden børn

Fotograf Mette Johnsen har til 2013-udgaven af Klitmøllers bør-
nekalender taget billeder i naturen i og omkring Klitmøller. 
 Foto: Diana Holm

 » Og der tænkte jeg: YES! Endelig 
er der noget her, der giver mening 
i forhold til kreativitet og design.
TRINE MØLLER, designer


