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Anita Olesen stod ellers til ikke kunne dyrke sport, 
men en zumbaprøvetime gav lyst til mere.

Anita Olesens vægte til zumbatoning vejer 
kun 85 gram af hensyn til skuldrene.

Af Uffe Salomonsen
uffe@bergske.dk

SPARKÆR: Det kan mærkes, hvis hun løf-
ter noget, der er tungere end en liter mælk. 
Sådan har det været i mange år for 37-årige 
Anita Overgaard Olesen fra Sparkær. Hun 
har såkaldt hypermobile led i skuldrene 
og fra før hun blev 20 år er hendes skuldre 
smuttet ud af  leddet mange gange. 

Seks operationer er det blevet til, og 
hun har fået at vide, at hun måtte droppe 
sportslige aktiviteter i fritiden. Proble-
merne med skuldrene holdt hende også 
helt ude af  arbejdsmarkedet i tre år, men 
et fleksjob på Sparkær Skole og en prøve-
time på et zumbahold, blev startskuddet 
til at få skuden vendt til det bedre.

»Jeg var bare hjemme på sofaen. Jeg 
havde ikke lyst til at komme ud, og var 
på kanten af  en depression. Men fleksjob-
bet betød, at jeg begyndte at få det bedre, 
fordi jeg begyndte at føle, at jeg kunne 
bruges til noget. Og med den følelse kom 
også mere selvtillid, så derfor turde jeg 
også prøve kræfter med zumbaen. Og de 
to ting har haft afgørende betydning for 

at kom op af  det dybe hul, jeg var i,« for-
tæller Anita Overgaard Olesen, der bor i 
Sparkær med sin mand og to børn på 14 
og 17 år.

Ankre og skruer
Tre gange om ugen står hun i spidsen som 
instruktør, når byens lokale zumbahold gi-
ver den fuld gas i forsamlinghuset. 

Men det har været en lang og snørklet 
vej at komme dertil.

»Mine problemer med skuldrene går 
så langt tilbage, at det føles som om de al-
tid har været der. Som barn kom jeg al-
tid til skade og måtte på skadestuen hele 
tiden. Men det var først, da jeg var 19 år, 
at mine skuldre begyndte at gå af  led. Da 
jeg blev 24 år og have fået mine to børn, 
blev det for alvor et stort problem, og jeg 
har flere gange prøvet at få skuldrene sat 
på plads, hvorefter de så røg ud af  led-
det igen, når jeg rejste mig op. Så der er 
opereret igen og igen, og der er sat ankre 
og skruer ind for at holde skuldrene på 
plads. Men det er fortsat ikke løst, og jeg 
håber på, at der en dag kommer en ny 
metode, der kan løse det, selvom jeg på 
en måde har vænnet mig til det,« siger 
Anita Overgaard Olesen.

Hun havde også - selvom hun spille-
de håndbold som ung - vænnet sig til, at 

skuldrene ikke kunne holde til sport. 

Ned i et hul
Faktisk blev det ikke til særligt meget i de 
tre år, hun var sygemeldt med skuldrene 
som følge af  operationerne og ingen udsigt 
til bedring.

»Man kommer jo ned i et hul, hvor 
man ingenting har lyst til, fordi man ikke 
synes, der er noget, man kan. Jeg var hel-
ler ikke social, men kunne bedre lide at 
gemme mig derhjemme,« siger hun.

Vendepunktet kom i første omgang, da 
hun kom i arbejdsprøvning i sfo´en på 
Sparkær Skole. Senere foreslog den tid-
ligere skoleleder Søren Hansen, at hun 
blev skolesekretær hos ham.

»Det var fantastisk at komme i gang 
her og føle, at der var brug for mig, og 
endnu mere fantastisk, at der var en, der 
syntes, jeg var dygtig til noget. Så det har 
været og er helt fantastisk at være i fleks-
job her på skolen,« siger Anita Overgaard 
Olesen.

Zumbatime
Det begyndte i 2006, og den genvundne selv-
tillid førte også til, at hun tog mod til sig og 
gik med til en zumbatime.

»Jeg tænkte, at der var plads til alle, 
og at alting ikke skulle være perfekt. Jeg 

stod helt bagest men rykkede stille og ro-
ligt op foran. Og da gymnastikforeningen 
spurgte, om jeg ville være instruktør, var 
det en stor overvindelse. Men det er utro-
ligt livsbekræftende at være instruktør 
og helt vildt, når folk kommer og siger, at 
det har været godt og sjovt. Så kommer 
man glad hjem, og det breder sig. Jeg er 
blevet social igen og er med ude, når fa-
milien er afsted, og det er dejligt i stedet 
for at være en sur kælling på sofaen,« 
smiler hun.

Smertestillende bagside
Der er dog fortsat en bagside. Dels skal ak-
tiviteter planlægges, og der skal være mu-
lighed for at hvile bagefter. Og dels får hun 
- for at holde til både arbejde og zumba - 
morfinbaseret smertestillende medicin, og 
den kan hun ikke undvære.

»Jeg har svært ved at se mig selv und-
være de smertestillende piller. Men det 
er dog meget bedre end at skulle ligge på 
sofaen. Det er heller ikke til at vide, hvor 
længe kroppen holder til det, så jeg bliver 
ved, så længe det fungerer,« siger Anita 
Overgaard Olsen

Hun ville på en måde ønske, at de hy-
permobile led var noget som kunne ses. 

»Der er jo ikke noget at vise frem ud-
over arene efter operationerne. Og nogle 

ZUMBAEN 
BLEV EN VEJ 

OP AF HULLET
Bevægelse. Anita Overgaard Olesen fra Sparkær har store problemer med hypermobile 
skulderled, og stod derfor til slet ikke at kunne dyrke sport. Nu er hun zumba-
instruktør for tre hold, og det hjalp med at få hende fri af en truende depression. 
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Anita Olesen har døjet med hypermobile skulderled i mange år, og været gennem adskillige operationer. Det påvirkede også 
humøret, men arbejdsprøvning og zumba blev en vej videre, og nu er hun selv zumbainstruktør i Sparkær.  Foto: Ali Shahrokhtash

Anita i spidsen for en af de tre zumbahold, som hun 
hver uge instruerer i Sparkær Forsamlingshus.

Udover instruktør for voksne så er Anita Olesen også 
instruktør i zumbatomic, som er zumba i børnehøjde. Og det 
er livsbekræftende at se børnene give den gas, fastslår hun.

gange kan det være svært at forstå for an-
dre, når jeg fortæller, hvilke problemer 
jeg har på grund af  de skuldre, og at der 
er ting, jeg ikke kan. Så det ville være let-
tere, hvis det var synligt,« siger Anita 
Overgaard Olesen. 

Masser af hjælp
Hun understreger også, at uden masser af  
hjælp fra mand og familien ville tingene ik-
ke hænge sammen for hende.

»Jeg kan ikke tage i Bilka selv og slæ-
be varene eller gøre rent, så der har altid 
været behov for masser af  hjælp fra min 
familie, og det har jeg også fået,« påpeger 
hun.

Der er mellem 45 og 50 zumba-dansere 
med på hendes hold i Sparkær. Det tæl-
ler både de voksne hold - der nu også tæl-
ler et såkaldt Zumba toning-hold, som er 
zumba med vægte på et halvt kilo i hæn-
derne - og desuden et børnehold, der dyr-
ker zumbatomic. 

Anitas vægte til zumbatoning er i øv-
rigt specialbyggede og vejer kun 85 gram 
stykket.


