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Disabled
og glad
 
Redaktøren har slået tåen på en 
sten. Der er gået hul på tåen, og 
det gør meget ondt. Heldigvis for 
årets tema er det politisk korrekt 
at være handicappet og få sær-
behandling. 
 
Redaktøren vil ikke stå tilbage, 
men leve det handicappede 
fuldt ud – ikke for egen vindings 
skyld, men i sandhedens 
tjeneste.  
 
For redaktørens ambition er at 
give jer den usminkede og 
blodige sandhed. 
 
 
 
 
 
 

Redaktørens tå, som kvalificerer 
mig til at gå under den politisk 
korrekte betegnelse ”disablet”. 
 
 
 
 

 
- mere end bare sandheden. 



Elsk stenen  
 
Stenen ligger mellem Køkkenet 
og Bageren. 

Redaktøren og Stenen. 
 
I den rette politisk korrekte ånd 
opfordrer redaktøren dog 
lejrdeltagerne til at behandle 
Stenen venligt og på lige fod 
med andre sten. Stenen har 
muligvis haft en hård barndom 
og har derfor en række 
komplekse psykosociale grunde 
til at ligge hvor den gør. 
 
Heldigvis var Førstehjælpen klar 
med en professionel tværfaglig 
koordineret indsats. Stine fra 
Førstehjælpen fortæller her 
hvordan hun oplevede det 
hektiske øjeblik med tåen. 
 
”Du stod jo bare der og sagde 
ingenting”, fortæller Stine.  ”Så 
spurgte du om du ikke må sidde 
ned, og da forstod vi at du 
havde fået en af de helt store 
skader”.  
 

Stine vurderer redaktørens skade 
til at være en af de alvorligste 
på lejren i år: ”Faktisk større end 
Ebola og blodforgiftning”.  
 

Stine tænkte klart da alle andre 
var i panik. 
 
Stine tænkte klart i krisen, ”Du 
skal have et fodbad”, sagde 
hun. Og så gik den tværfaglige 
behandling i gang. 
 
Efter sådan en oplevelse melder 
tankerne sig jo. Redaktøren kan 
til alle lejrdeltagelses lettelse 
melde at jeg kommer til at gå 
igen. Det var der ellers tvivl om.  
Man skal jo altid prøve at finde 
det gode ved tingene. Og 
redaktøren har derfor lavet en 
liste over den særbehandling, 
som mit handicap kræver: 
 

• Redaktøren vil allerede 
i aften af med mit single-
armbånd. Mænd er kendt 
for at falde for svage og 
handicappede kvinder.  



• Redaktøren vil have 
tilskud til øl af Grenaa 
Kommune samt etableret 
en handicapparkering 
foran redaktionen. 
• Redaktøren vil have 

asfalteret vejen foran 
redaktionen, hvis en 
rullestol skulle blive aktuel.  

 
På den måde mener redaktøren 
nok det skal lykkes mig at 
kommen igennem de næste to 
dage. Lad det ske lidt kvikt, tak. 
Redaktøren bliver jo ikke yngre, 
men får faktisk flere plejebehov. 
 
 
 

Den 
anden 
kind til 
 
Der lyder onde tunger om at 
avisen er for kort i år. Til dette 
kan redaktøren kun melde at 
det er til jeres alles bedste.  
 
 

Redaktøren spiller nemlig ikke 
tiden med at opfinde ond-
sindede rygter og sladder.  
I stedet bruger redaktøren sin tid 
på at sidde på redaktionen, 
fuldt beskæftiget med at elske 
jer. Ja, faktisk lige så meget som 
en arabisk kvinde elsker sin 
Burka. 
 

Elskværdige lejrdeltagere vil 
kunne både se og føle 
kærligheden i redaktørens øjne. 
 
Det er nemlig politisk korrekt at 
vende den anden kind til. Til 
gengæld forventer jeg en del 
gratis drinks i aften i Baren. Kig 
efter tåen.  
 
 
 
Dette var sidste nummer af 

 
Redaktøren vender tilbage i 
2009 med en ny tå og måske 
nye medskribenter?!  

 


