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Litteraturen har en stor plads hos Anders Bech,
og han holder meget af et par timer i sofaen i
selskab med en god bog.

Bechs bagtanker
Apoteker Anders
Bech gik sammen
med medarbejderne på Ørne Apotek
så grueligt meget
igennem, inden
den truende
lukning faldt til
jorden på hans
sidste arbejdsdag.
I dag nyder han
pensionist-livet
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SILKEBORG: Fredag 28.
april i år er en dag, Anders
Bech aldrig glemmer. Den
dag var hans sidste som
apoteker på Ørne Apotek i
Vestergade. Foran ham
ventede et liv som pensionist.
Han glædede sig. Men
samtidig havde han den
samme usikre fornemmelse i kroppen, som han havde haft siden efteråret
2005. Hvad ville der ske

med apoteket?
Lægemiddelstyrelsen
havde i oktober 2005 anbefalet en lukning af Ørne
Apotek, når Anders Bech
gik på pension. Normalt er
sådan en anbefaling en
ekspeditionssag at få godkendt i Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
Men apotekets medarbejderne havde, siden de
havde hørt anbefalingen,
strittet imod den planlagte
lukning med næb og klør,
kunderne var oprørte, godt
5.400 silkeborgensere havde skrevet deres navn på
en protestindsamling, og
folketings-politiker Leif
Mikkelsen (V) havde kastet sig ind i kampen for at
overbevise indenrigs- og
sundhedsminister Lars
Løkke Rasmussen om det
forkerte i anbefalingen.
Og så skete det. En halv
time før sin afskedsreception fik Anders Bech det
overraskende og glædelige
opkald fra Lægemiddelstyrelsen: Apoteket fik lov at
bestå.
- Så var der virkelig jubel. Det var lidt svært at få
armene ned. Det gav en
enorm lettelse. En glæde.
Jeg fik den følelse, at jeg

med sindsro kunne gå på
pension, fortæller Anders
Bech med et lille smil på
læben.
- Man lægger en hel del
hjerteblod i sådan en arbejdsplads.Det var en lykkelig slutning ud fra mit
synspunkt. Jeg ville være
blevet grumme ked af det,
hvis apoteket var blevet
nedlagt. I en by af silkeborgs størrelse skal der
være tre recept-ekspederende enheder, fortsætter
han.

Medarbejdermedicin
Han lægger i dag ikke
skjul på, at det var en stor
belastning at gå rundt i flere måneder i uvished om
apotekets fremtid. Og når
man som apoteker har sagt
op, er man ikke høringsberettiget i sagen. Derfor
havde Anders Bech reelt
ikke nogen mulighed for at
gøre fra eller til. Men den
lokale opbakning og de
stædige medarbejdere var
stærk medicin mod resignationen.
- Det viste jo også, at det
godt kan lade sig gøre at
ændre en beslutning, siger
han.

Nu skal børnene
ud og gi’ den gas
Nyt lege- og
aktivitetscenter
åbner i det tidligere
Rendoghoppeland i
Lysbro på fredag
Af Mette Andersen
LYSBRO: På fredag slår et
helt nyt lege- og aktivitetscenter dørene op i Lysbro.
»Gi’ den gas palads«
åbner i det tidligere Rendoghoppeland, der i efteråret
blev solgt til Eitan Søgaard
Goldberg fra Ry og nu bliver
relanceret som Danmarks
første familie edutainment
center.

Udfordrer intellektet
Begrebet dækker over, at
aktiviteterne i det nye center ikke bare skal være sjove, men også udfordre børnenes kreativitet, intellekt
og motorik.
»Gi’ den gas palads« bygger således på et koncept,
hvor indlæring, oplevelser
og sundhed er grundlæggende værdier.
Centret rummer en række aktiviteter for børn i alderen fra nul til cirka 14 år
og deres forældre.
Der er blandt andet et
300 kvadratmeter stort
småbørnsområde
med
skumgulv, hvor de mindste
kan slå sig løs blandt masser af legetøj, ligesom blebørnene kan komme ud at
køre bil på en trafikbane eller få sved på panden i en

hoppeborg.
For de større børn bliver
der også hoppeborge og tillige en klatrevæg, ligesom de
kan lege krig ved store luftkanoner, hvor der må skydes med skumgummikugler.
Airhockey og airsquash er
andre aktiviteter, og hvis
det hele bliver en tand for
vildt, kan pigerne søge ind i
et særligt pigerum med
sminkespejle, bløde møbler
og karaokeanlæg. Her er
der adgang forbudt for
drenge.

Motion foran skærm
En ny spillemaskine, Wii
Nintendo, hvor man er sikret motion foran skærmen,
er også et af tilbuddene, ligesom »Gi’ den gas palads«
vil vise skiftende udstillinger.
Den første er »Naturens
kraft«, og som alle andre
steder i centret gælder mottoet »Vi har kun én regel:
Rør ved alt, hvad du ser din pilfinger!«.
Der er også tænkt på forældrene, som kan slå sig
ned i bløde sofaer i centrets
hyggekroge eller forkæle sig
selv med tur i en af stedets
fuldautomatiske massage-

stole.
Det er også en mulighed
at søge tilflugt på centrets
balkon, hvor der er trådløs
internet-opkobling, aviser,
magasiner og kaffeautomat.

Og set i bakspejlet har
Anders Bech faktisk vundet en hel del for sine apotekerkolleger ved at råbe
op. I erkendelse af det groteske i, at Anders Bech i
princippet kunne tvinges
til at blive siddende som
apoteker helt op til et år efter den dag, han ønskede at
gå på pension, har Sundhedsministeriet ændret på
reglerne.
- For fremtiden gælder
det i stedet, at fra den dag
man indgiver sin opsigelse,
kan man maksimalt
pålægges at blive et år. Det
er en væsentlig forandring
og en dejlig konklusion.
Det betyder jo, at man bare
skal indgive sin opsigelse
et år før, man vil på pension, siger han.
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Hver dag op til jul
bringer Midtjyllands
Avis under Silkeborg
en artikel, som byder
på et gensyn med
personer eller
begivenheder,
læserne har stiftet
bekendtskab med i
årets løb. Vi fortæller
her om, hvordan det
siden er gået. I dag
beretter vi om,
hvordan det er gået
Anders Bech efter at
han gik på pension
som apoteker på Ørne
Apotek, der trods alt
fik lov at bestå

Ingen planer
Selv om det er syv måneder siden, Anders Bech fik
det forløsende opkald, tænker han jævnligt tilbage på
forløbet. Af og til kigger
han også forbi apoteket for
at hilse på. Det er godt at
kunne komme der og se, at
alle er glade og tilfredse,
synes han.
- Det er også dejligt at

kunne gå en tur i byen og
møde gamle kunder der
spørger til, hvordan det
går, og som siger: »Hvor var
det godt apoteket bestod«,
fortæller Anders Bech.
Han slår fast, at han som
pensionist har det som
blommen i et æg. Han og
hustruen Helen, der gik på
pension for få år siden, har

Midtjyllands Avis skrev 29. april
om Anders Bech, da han dagen forinden stoppede på Ørne Apotek.

fået dét, de allermest
brændende ønskede sig:
frihed og tid til at gøre, lige hvad de har lyst til.
Hver for sig, sammen, med
børnene og med børnebørnene.

Nyder hvert sekund
- Vi nyder hvert sekund. Vi
skal ikke have travlt, men
nyder at have god tid til
det hele. Og vi kan tage
tingene i det tempo, vi gerne vil. Passe haven, vennerne, familien. At rejse
lidt har der også været tid
til, fortæller Anders Bech,
der også holder meget af
at gå på jagt og tage en tur
på golfbanen, hvis han da
ikke sidder i sofaen og sluger de skattede bøger.
- Vi behøver ikke de
voldsomme planer. Det
bedste er at vågne og så bare beslutte at gøre, hvad
man har lyst til, siger han.
Det kunne sagtens være
en tur ned til Vestergade 9,
hvor Ørnen stadig hænger
over indgangen.

En tur på golfbanen - meget gerne med hustruen Helen værdsætter Anders Bech højt, og han kunne ikke have
ønsket sig en bedre debutsommer som pensionist en den
forgangne, hvor vejret artede sig perfekt til spillet med den
lille hvide bold.

Julefrokost i Ældre Sagen
Tilmelding til
julefrokost senest
4. december
SILKEBORG: Ældre Sagen i Silkeborg har sin

årlige julefrokost tirsdag
den 12. december kl. 12.30
i Restaurant 1 A i musikog teaterhuset.
Ud over en rigtig dansk
julefrokost med alt, hvad
dertil hører, bliver der i
løbet af eftermiddagen

Sundhedskoncept
Sundhedskonceptet
slår
igennem på menuen i aktivitetscentrets café, hvor
man ikke skal forvente at
kunne forsyne sig med fede
fritter.
I stedet sælges sunde
småretter, drikkevarer og
forfriskninger - blandt andet i form af frugt og pitabrød. Gæsterne er dog også
velkomne til at medbringe
egne mad- og drikkevarer.
»Gi’ den gas palads«
åbner fredag den 8. december kl. 10.
Der er åbningsreception
dagen før fra kl. 16-18.

budt på musikalsk underholdning, julesange og
hyggeligt samvær.
Tilmelding senest mandag den 4. december på
Ældre Sagens kontor i Silkeborg eller på tlf. 86
801142.
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Underhuset fejrer

40 ÅRS JUBILÆUM
Tirsdag den 5. december 2006
Kl. 12:00 - 15:00

»Gi’ den gas palads« åbner på fredag i det tidligere
Rendoghoppeland i
Lysbro.

÷40%

på det store frokostkort med mange
danske specialiteter.
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