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   Henrik Juncker-Mikkelsen´s rygsmerter forsvandt med en aktiv livsstil 

 

I ni år har Henrik Juncker-Mikkelsen trænet stort set dagligt i FysioDanmark Vejle. Startskuddet til den 

aktive livsstil var, at han pludselig blev ramt af voldsomme rygsmerter. I dag er symptomerne væk, og det 

skyldes, at pensionisten er blevet fast gæst i FysioDanmark Vejles træningscenter. 

Henrik Juncker-Mikkelsen levede et inaktivt liv uden motion af væsentlig art, da han for ni år siden 

pludseligt blev ramt af store smerter i ryggen. Det fik ham til at ændre livsstil, og han træner stort set alle 

hverdage i FysioDanmark Vejle. 

- Det var virkelig en voldsom oplevelse, da jeg pludselig fik ondt i ryggen. Det tog mig et kvarter at komme 

ud af sengen. Så jeg var klar over, at der skulle ske noget alvorligt. Jeg fik en henvisning til fysioterapi fra 

min læge, og efter noget tid fik jeg at vide, at jeg skulle til at træne på egen hånd. Det var jeg ikke meget 

for, da træningscentre ikke var noget for mig, siger Henrik Juncker-Mikkelsen. 

Han var dog klar over, at han måtte gøre noget på grund af rygproblemerne. 
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_________________________________________________________________________ 
- Jeg fandt ud af, at jeg nødt til at træne, og det gav pote. Jeg kom hurtigt af med smerterne i ryggen, men 

undlader jeg at træne i et par dage, så begynder smerterne at komme igen. Det holder mig fast i at kommer 

herned og træne hver dag, siger Henrik Juncker-Mikkelsen. 

Træningen består dels af øvelser, som han er blevet instruereret i af fysioterapeuterne i FysioDanmark Vejle 

og dels af konditræning på sundhedshusets cykler. 

- En vigtig del af det at komme og træne hver dag er det sociale liv. Jeg møder de samme mennesker igen 

og igen, og vi føler en forpligtelse over for hinanden. Vi taler om alt muligt og giver hinanden noget kærligt 

mobning, siger Henrik Juncker-Mikkelsen. 

- Træningen giver mig en fornemmelse af velvære, og det giver mig energi til resten af dagen at vide, at jeg 

har gjort noget godt for mig selv. Målet med at træne dagligt er, at jeg forventer at få et godt og langt liv, 

slutter Henrik Juncker-Mikkelsen. 
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