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Hørelse: Skattekroner bliver
brugt til luksus inden for høreapparater, mener en overlæge.
Side 4

Outlets: FDM har lavet en
internetguide til billige mærkevare-indkøb i udlandet.
Side 2

Alene
mod alle
Vattæppet: Jack Rubini voksede
op på børnehjem og ﬂyttede til
Christiania som 15-årig. Men han
fandt sine egne ben, har levet med
den samme kvinde i et kvart århundrede og er indehaver af Danmarks ældste piercingbutik. Side 8
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Børn må gerne arve brugte sko
N Børn må gerne overtage
fodtøj fra fætteren eller storesøsteren. Men vær kritisk,
lyder rådet fra en børnefysioterapeut.
TINE OBEL SCHMIDT
puls@jp.dk

Børn må endelig ikke arve
sko. Sådan har mantraet været gennem mange år. Det vil

give dårlige fødder og forkert
fodstilling resten af livet. Nu
kommer der en god nyhed til
de mange forældre, der køber
nye børnesko i dyre domme:
Det er o.k. at arve sko, hvis
de brugte sko opfylder de
samme kriterier, som man
stiller til nye, nemlig at de giver den korrekte støtte og har
den rigtige pasform. Hvis det
er opfyldt, er der intet i vejen

for, at sko går i arv, mener Anne Louise Søndergaard, børnefysioterapeut i Gladsaxe
Kommune. Men man skal
være varsom med de små
fødder, påpeger hun.

Tjek hælkappen
Der er flere ting, man skal
tjekke, når man står med en
lille, brugt sko i hånden. Sålen må ikke være slidt skæv,

fordi det kan få barnet til at
gå skævt. Og hælkappen skal
stadig være fast, så den kan
støtte foden.
Derfor er det vigtigt at lave
en hælkappetest, hvor man
står med skoen i hånden og
forsøger at bukke hælkappen
ned i skoen. Kan det ikke lade
sig gøre, er hælkappen stærk
nok til at støtte de små fødder.
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Nyt reality show.
N
Mercedes C 180 K BE stationcar

658.000 kr. Nu 508.000 kr.

”A walk on the wildside – a divinely decadent
delight” The Daily Telegraph, UK
25.-28. august og 30. august - 4. september
Spejlteltet Salon Revue, Tivoli Friheden
Billetsalget starter 1. august på billetten.dk

AARHUSFESTUGE.DK

CO2 -emission: 164 -176 g/km. Forbrug ved bl. kørsel:
14,5-13,5 km/l. Prisen er vejledende og ekskl. lev.
Bilen er vist med ekstraudstyr.

Der er ikke noget i vejen
med, at lillebror arver de sandaler, som storebror nærmest
aldrig fik brugt sidste sommer, fordi det regnede hele tiden, siger Anne Louise Søndergaard og fortæller, at det
gjorde hun selv med sine
børn for nogle år siden. Men
hun måtte sande, at de to søskende havde vidt forskellige
fødder. Så sandalen, der pas-

sede den ældste så godt, duede ikke til den lille.
»Man skal være opmærksom på, hvordan børns fødder ser ud, og sørge for, at skoen passer til foden. Den skal
lukke godt rundt om den og
sidde ordentligt fast,« lyder
Anne Louise Søndergaards
råd.
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