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Det er solskinsrig mandag midt i august på Taastrup Hovedgade 

ved Cafe Nordisk, hvor jeg ved de udendørs borde møder Michel-

la til en snak om hendes kamp mod kiloene og hendes baggrund. 

Baggrunden for aftalen er en mailhenvendelse fra Michella, som 

Ligeværd ikke vil sidde overhørig:

Hey Ligeværd 

Jeg er en pige på 25, som er i gang med at tabe mig og det går 

rigtig godt med det. Der sker store fremskridt. Jeg har gået på 

skolen Grennessminde i Taastrup men er stoppet der. Min tanke 

med det her var om I havde lyst til at lave en artikel med mig om 

mit vægttab, så det kunne komme ud til andre på min alder. Der 

er et budskab med det, som jeg rigtig gerne vil have, at de skal 

høre og vide, og så vil jeg rigtig gerne fortælle min historie med 

det her vægttab, hvilken kamp det er, men at det er det hele 

værd. Jeg håber, I synes det kunne være en fed ide, det synes jeg. 

Håber i vil været interesserede i at lave det med mig. 

 

Hilsen Michella  

Således var optakten til at mødes på Taastrup Hovedgade. Vi får 

nu bestilt henholdsvis en Iskaffe og en Cafe Latté, inden Michel-

la for alvor lukker op for hendes fortælling om vægttabet men 

også om svigt og baggrunden for overvægt.

- Jeg har tabt 21 kilo over de sidste 6 måneder – er gået fra 

144 til 123 – og vil gerne længere ned i vægt. Lige nu står det lidt 

stille på grund træningen, hvor jeg i stedet får flere muskler, for-

tæller hun.

- Jeg er blevet gladere. Det er jeg. Tøjet er løsere og jeg kan 

bruge mindre størrelser. Nu mangler jeg blot at tro mere på mig 

selv, den jeg er og det jeg kan. Jeg snakker tit grimt om mig selv 

og har svært ved at tage mod ros, men det her vil hjælpe mig 

meget.

Michella har astma, og som en vigtig sidegevinst viser vægtta-

bet sig også at have en effekt på det område. Ved den seneste 

kontrol var Michellas lungekapacitet 5 % bedre end tidligere.

Svigt og trøstespisning

Michellas historie om overvægten er også en historie om en svig-

tet pige, der ikke har følt sig accepteret.
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du skal tabe 

dig men ikke 

tabe dig selv
Michella Kjærulff er en pige på 25 år, tidligere  

elev på Grennessminde Taastrup, som har  

taget kampen op mod de alt for mange  

kilo. Hendes budskab er: Det kan godt  

lade sig gøre. Bliv ved med at tro på  

det du gerne vil.
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- Jeg har altid været en lille spinkel pige, 

indtil jeg blev 13-14 år, hvor jeg af psykiske 

grunde begyndte at trøstespise, fortæller Mi-

chella videre.

De psykiske grunde havde rod i mobning 

i skolen og i forældrenes skilsmisse og efter-

følgende svigt fra hendes mor, som brænd-

te aftaler af og som Michella ikke følte ac-

cepterede hende som den Michella er. For-

holdet til sin mor fyldte meget, og hun un-

derbygger følelsen af svigt ved at fortælle, at hun som det ældste 

af de sammenbragte 5 børn ofte blev ladt tilbage til at klare sig 

selv, og håndtere følelsen af at være det sorte får, fordi der ikke 

var plads til alle i bilen. Michella har det ikke godt med sin mor. 

Hun har det godt med sin far og med sin mormor, som altid har 

været der.

Søde sager erstattet med tegning

Michella har gået på Grennessminde Taastrup og fortæller hun i 

sin tid der har været elev på smedeværkstedet, Væksthuset (Ca-

fe og Butik), i køkkenet og på hovedkontoret. Hun beskriver Gren-

nessminde som et dejligt sted at bo, dejlige venskaber og og op-

levelse af mange nye ting og muligheder.

 På Grennessminde blev kimen til at smide kiloene lagt. Hun 

fik hjalp fra en medarbejder til at lægge en kostplan, gode råd til 

sund kost og redskaber til at hjælpe på den farlige ”sult” mellem 

måltiderne. En stil hun fortsatte efter stoppet på Grennessminde.

- Jeg gik selv i gang for alvor sidste år. Jeg havde lige slået op 

med en kæreste og havde mod på at ændre det hele, min kost og 

tabe mig. I min daglige kost går jeg uden om hvedeprodukter, 

pasta, kartofler og ris. Det er erstattet af masser af grøntsager og 

magert kød, fortæller hun.

Når slik og chipsposernes lokkende knitren går for tæt på, har 

Michella lært at erstatte trangen til usunde søde sager med noget 

andet. Hun tegner eller går en lang tur og får tankerne sporet ind 

på andre baner.

På ugentlig basis tillader hun sig en lille håndfuld slik og en ½ 

liters sodavand – typisk om lørdagen – ellers intet.

Du må ikke tabe dig selv

Michella tager en tår af sin Iskaffe og smiler et glad og venligt smil.

- Og så er jeg begyndt ar træne fitness. Jeg elsker at træne og 

få rørt min krop. Være i gang. Det gør det hele nemmere.

Michella arbejder på et beskyttet værksted, Solgården, hvor 

hun producerer glasfade og fyrfadsstager. 3 gange om ugen er 

hun i sving i fitnesslokalet på Solgården. Hun varmer op i 15 mi-

nutter på løbebåndet, og derefter tager hun alle maskinerne fra 

en ende af: Bænkpres, brystmaskine, vægte og så videre. Alt i alt 

træner hun i 1 til 1½ time hver gang.

- Jeg vil gerne sige, at det er bare med at komme i gang med 

at tabe kiloene. Det kan godt lade sig gøre. Bliv ved med at tro på 

det, men pas på med ikke at sætte dig så store mål, at det er svært 

at undgå at blive skuffet. Bare tag det som det kommer og få tan-

kerne væk fra det at spise. Erstat det med noget andet. Du skal 

stadig være den du er, du skal bære ændre det du gør en lille smu-

le, er blandt andet det budskab Michella gerne vil give videre.

- Det er vigtigt, at du mærker efter hvad du selv vil. Målestok-

ken er ikke tynde anoreksiagtige modeller. Du skal gå efter det du 

vil og ikke se så meget efter andre. Husk: Du skal tabe dig – ikke 

tabe dig selv. 

Når trangen til at spise kommer, har Michella  
lært at erstatte det med noget andet.  
Hun tegner eller går en lang tur og får tankerne 
sporet ind på andre baner.

” Få tankerne væk fra det at 
spise. Erstat det med noget 
andet. Du skal stadig være 

den du er, du skal bare ændre 
det du gør en lille smule”
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- Vi har fokus på kost, og vores unge har også selv fokus på mo-

tion, kost og livsstil. De vil gerne tabe sig, kunne bevæge sig ube-

sværet og være tilpas i egen krop og eget liv. Det tager vi selvføl-

geligt alvorligt, fortæller afdelingsleder Helle Hardy Hansen, Gren-

nessminde Taastrup.

I regi af Beboerrådet på Grennessminde Taastrup, der har bo-

enheder på fem forskellige matrikler, afholdt medarbejderne en 

brainstorm med de unge om sund kost og god livsstil. Ud af det 

voksede projektet Fit for Life.

- Fit for Life starter om en måned. Skolens diætist skal afholde 

3 timers aktiviteter og undervisning 1 gang om ugen. Overskriften 

vil være glæde, trivsel og livsduelighed. Og der vil være ekstra fo-

kus på sund kost og opbygning af gode og sunde hverdagsrutiner. 

Indlæring af naturlige daglige rutiner

- Disse unge skal have sund kost og motion ind under huden som 

en naturlig daglig rutine. Det er unge med kognitive og psykiske 

funktionsnedsættelser, og det er vigtigt deres krop er så velfun-

gerende som muligt. De har brug for ”overindlæring” og kan ik-

ke bare læse en artikel om sund kost og livsstil, forklarer hun vi-

dere og fortsætter:

- De har brug for gennem deres 3 årige ophold at indlære nog-

le naturlige daglige rutiner for et sundt hverdagsliv. Det handler 

om at være tilfreds og tilpas i egen krop og at turde involvere sig 

med venner, bekendte, familie og naboer og også mennesker de 

ikke forlods kender.

I nogle tilfælde opstiller Grennessminde et personligt program, 

hvis der er brug for ekstra støtte mod kiloene.

- I et enkelt tilfælde har vi oplevet at en kommune har opstil-

let en plan med kontrolvejning. Det går Grennessminde ikke ind i. 

Vi arbejder ikke sådan. Vi motiverer og opstiller gerne en person-

lig kostplan i samarbejde med forældre og den unge. I enkelte 

tilfælde styrer vi, efter aftale med den unge og forældrene, den 

unges dankort, så fristelserne ikke bliver for uovervindelige, siger 

hun videre.

Støtten i det daglige

Grennessminde har to typer tilbud. Et intensivt tilbud, hvor alle 

måltider tilberedes sammen med en medarbejder i boenheden og 

spises i fælles samvær. Kosten er med andre ord meget styret.

Et andet tilbud er standard, hvor de unge får udbetalt kostpen-

ge og selv står for indkøb og tilberedning. Grennessminde har pro-

duceret en ganske flot kogebog indeholdende sunde og nemme 

retter, som kan tilberedes på en kontanthjælp.

- De unge skal lære at disponere og handle ind, så penge slår 

til og ikke går til alt muligt andet. Det er stor udfordring for nogle, 

fortæller Helle Hardy Hansen.

Så tager vi cyklerne frem

Kost er en ting. Motion er en anden vigtig ting at få oparbejdet 

rutiner på. Ud over faste idrætsaktiviteter fredag, tilbyder Gren-

nessminde cykelhold som en fast aktivitet hver torsdag.

- Den faste struktur er vigtigt, og derfor er det heller ikke bun-

det op på en medarbejder, så det er personafhængigt. De unge 

skal vide og kunne regne med, at de kommer ud at cykle hver tors-

dag, forklarer Helle Hardy Hansen.

- Der er ikke cykletvang. Det er et tilbud. Vi er en pædagogisk 

institution, og vores metode består i pædagogisk at motivere de 

unge. Og de vil gerne. Også de unge der først skal lære at cykle, 

fordi de aldrig har gjort det før.

Grennessminde sørger for, som en vigtig del af motivationen, 

at teame de unge op gennem deres interne relationer på tværs af 

de fem boenheder. Det er en vigtig del af tryghed at have nogen 

at snakke med.

- Cykling er en vigtig del af motion men også træning i at læ-

re at transportere sig til aktiviteter også efter opholdet hos. De skal 

lære at kunne besøge venner og at kunne tage i et motionscenter 

på egen hånd og turde være alene blandt mange mennesker, slut-

ter Helle Hardy Hansen. 

rutiner for et 
godt hverdagsliv
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Under ordene glæde, trivsel og livsduelighed arbejder 
Grennessminde Taastrup med kost og sund livsstil.

Helle Hardy Hansen: De unge har brug for ”over-indlæring”. De kan ikke bare læse en artikel om sund kost og livsstil, og så er det gjort.


