I bevægelse

I Nyvesthallen opstår der en ide, sådan som ideer nu engang opstår.
Nogen tænker på fremtiden.
Ser på det der allerede er og får lyst til at udvikle det, at give det bedre muligheder for at
vokse. Nylars, det er der øens vel nok bedste gymnaster holder til, og nu skal de bruge en
springgrav. Et nyt gulv i hallen, der kan køre tilside, folde sig sammen og åbenbare et hul fyldt med
skum med en løbebane til. Et redskab til at arbejde med de sværeste spring. Et redskab til at lade
selv de mindste arbejde med svære øvelser i trygge rammer.
Det er det man skal bruge for at holde niveauet oppe.
Få det højere op.
Det er foreningens vision.
De får tegnet og beskrevet projektet. De kontakter fonde og sponsorer. Det er virkelig deres
ide, men alligevel giver det ikke mening for dem at beholde den for dem selv.
De vil gerne dele deres kommende erhvervelse med andre. De handicappede, der så kan
bruge graven til andet end gymnastik. Det falder dem ind.
Sanseintegration og stimulering af det vestibulære system.
Træning af rum og kropfølelse.
De der født med en hjerneskade, og dem der har fået den senere.
Optræning og genoptræning.
Springgraven kan komme til at gøre en forskel for andre end de sunde veltrænede gymnaster.
Forestil dig en ældre mand fra Rønne, der har fået en mindre blodprop i hjernen. Han er
delvist lam i den højre side. Han ville kunne komme der og få oplevelser han ikke kan få andre
steder. Arbejde der med det lamme ben indtil han selv kan gå igen. Måske endda uden støtte.
De har tænkt en kran ind i projektet til kørestolsbrugere.
At hænge der, på kanten af afgrunden.
Det er til Bornholms Regionskommune, de retter deres henvedelse og der lægges planer for
samarbejdet mellem foreningen og kommunen, der på sigt skal udstede en bankgaranti. Foreningen
har fundet fondsmidlerne, men kan bruge den sikkerhed fællesskabet kan stille. Det kan give et
billigere lån. Sammen løfter de idrætslivet og hjælper de handicappede. De frivillige fra foreningen,
og de der arbejder med på vegne af os andre.
Borgerne organiseret omkring den selvejende hal i samarbejde med det store fælleskab.
Hallen kan ses fra landevejen når man kører fra Lobbæk til Rønne. Foran rundkirken ligger

den som et tegn på liv.

Også andre steder mødes Bornholms Regionskommune og foreninger i samarbejde om udviklingen
af tilbud til borgerne. Rundt omkring Rønne vokser en grøn ring frem mellem alle de allerede
eksisterende områder af natur.
Byplanlægning, der åbner mulighederne op for alle de der har lyst.
Inde fra byen kommer der cykelveje, der kan bringe borgerne ud til stien.
Stien strækker sig fra Antoinetten og Nordskoven til Galløkken og stranden der. På vejen
slår den flere slag og rammer søer og skov og bakker der nok er ukendte for mange.
Ideen om at åbne landskabet op.
Gøre det brugbart uden at ændre det.
Løberne fra Viking får nye ruter de kan bruge.
Et Multihus ved Nordskoven, der kan bruges af alle.
Sundhedsstien som en del af et større system.
Jo, flere der kommer ud og rører sig, jo bedre fungerer byen.
Der arbejdes på en opgang fra det nye plejehjem til den grønne ring.
Børnefamilier i ladcykler med fiskenet og gummistøvler. Børn og jakker i en stor
pærevælling. Løbere, der tjekker puls og tid på armbåndsuret. Pensionister der går en lille tur rundt
om den mindste af søerne. Plejehjemsbeboerne, der går op bakken for at se ned på den by, hvor de
har boet hele deres liv.
Udsigten til livet i havnen.
Hurtigfærgen der stikker til søs og krydser over til Sverige.

Og så ude i nær fremtid kommer manden, der fik en blodprop, gående. Sammen med sin kone
følger de stien i et adstadigt tempo. De holder i hånd og nyder at kunne gøre det uden hjælp.
Derhjemme får de ugentligt besøg af en fra Støttegruppen i Østergade. De hjælper med
nogle formelle dele af det at have et handicap. Ellers klarer de sig selv. Som nu på stien.
De skal ned til Kaolinsøen.
De vil se vandet.
Benet er begyndt at komme til live.
Som ringen rundt om byen.
Han er borgeren, der får hjælp af kommunen.
Kommunen, der arbejder på at udvikle og vedligeholde øen.
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