Ringe, 12. april 2018

Pressemeddelelse

Team Tvilling besøger Nordagerskolens talkshow: Skal
inspirere elever og mindske tabu om folk med handicap
Den 16. april fortæller Team Tvilling-brødrene deres inspirerende historie om vejen til en
Ironman på Nordagerskolen. Besøget er en del af skolens eget talkshow, Real Talk, der er
åbent for alle interesserede.
For to år siden introducerede Nordagerskolen Real Talk. Et åbent skole-tiltag, hvor markante
personer, der beskæftiger sig med politik, bæredygtig produktion og sport, bliver indbudt til at
fortælle folkeskoleelever om deres livs succeser og nederlag.
”Det handler om at give eleverne nogle anderledes fortællinger om livets op- og nedture fra
mennesker, der kan inspirere dem. Det giver dem en variation i hverdagen, som vi alle sammen
har brug for,” fortæller lærer på Nordagerskolen og projektleder for Real Talk, Mikkel Oldenburg.
Fokus på berøringsangst med folk med handicap
16. april er det triatlet- og tvillingebrødrene Steen og Peder Mondrup, bedre kendt som Team
Tvilling, der er på programmet.
Peder Mondrup er den første spastiker i Europa, der har gennemført en Ironman. Det gjorde han i
2014 sammen med sin bror, Steen Mondrup, der svømmede, cyklede og løb med ham i kajak, en
specialbygget cykel og løbevogn.
Brødrenes bedrift gik verden rundt, og siden da har de stiftet foreningen ’Team Tvilling – we run
together’, der arbejder for at mindske berøringsangst med folk med handicap gennem aktive
sportsoplevelser.
”Real Talk handler i bund og grund om dannelse. Nogle gange skal de unge mennesker have
forstyrret deres fastlåste verdensbillede, så deres forudindtagne opfattelser bliver udfordret og
måske ændrer sig,” siger Mikkel Oldenburg og slutter:
”Derfor glæder jeg mig rigtig meget til, at eleverne skal møde Team Tvilling og høre om deres
enorme bedrift, deres valg og ofringer og om deres vilje til at gøre en forskel for folk med handicap
inden for sportsverdenen.”

Fakta
•

Real Talk er et åbent og gratis arrangement for både privatpersoner og elever på
Nordagerskolen i Ringe.

•

Politiker Özlem Cekic, elitecykelrytter Mads Herscend og tidligere Michelinkok, Benny
Madsen, der bl.a. har arbejdet for Gordon Ramsay, har tidligere været på programmet til
Real Talk.

•

Næste oplægsholder er Team Tvilling, der er på programmet mandag 16. april kl. 10.15 –
11.15.

•

Real Talk afholdes i aulaen på Nordagerskolen og varer 60 minutter. Der er plads til 250
gæster til hvert arrangement.

•

Tilmelding for både skoleklasser og privatpersoner sker ved at sende en mail, der angiver
navn og antal besøgende til realtalk.nordager@gmail.com
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For yderligere informationer om Real Talk kontakt projektleder Mikkel Oldenburg Clausen på 3116
7443 eller mikko@fmk.dk.
Eller kommunikationskonsulent Ann-Sophie Nøhr Hemmingsen på 7253 1144 eller ansnh@fmk.dk.

