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Foredragsholder: Speciallæge i ortopædkirurgi Lars Bo Simper. 

Lars indledte med at fortælle om sin opvækst i Greve, først på 

Strandlyst Allé 39 i sommerhus og senere på Greve Strandvej 

143, ”Skansebakken”. Lars gik i skole på Greve-Kildebrønde 

Centralskole og senere på Køge Gymnasium. 

Lars blev læge i 1971 som 24-årig og er nu 76 år. Senest har 

Lars været overlæge på Svendborg Sygehus og bor stadig i 

Svendborg. 

Lars har haft et meget spændende lægeliv og har arbejdet i 14 

forskellige lande. Han har altid været meget rejselysten, har gerne villet udforske verden og følt det som et 

kald af hjælpe med lægehjælp, hvor behovet var størst. Lars har for forskellige organisationer arbejdet frivilligt 

uden løn med udgifter betalt.  

Først fortalte Lars indgående om hans sidste tur til Bangladesh, hvor 

han i løbet at 3 uger arbejdede på 2 bådhospitaler og på 1 stationært 

hospital. Vi hørte først noget om landet generelt, som sammenlignet 

med Danmark ikke er så u-lands agtigt, som man skulle forvente. De 

fleste børn går i skole, bliver vaccinerede og familierne får ikke 

længere så mange børn. En stor del af landet er faktisk ikke så 

lavtliggende, at risikoen for 

oversvømmelse er meget 

stor ved fremtidige 

havvands stigninger. 

Der blev vist mange spændende fotos af ortopædkirurgiske 

patienter, hvor det specielt var rørende at se børn med svære 

klumpfødder, som Lars ved vanskelige operationer kunne give en 

bedre førlighed med pænere gang.  

 

Efter pausen fortalte Lars om sin udsendelse til et junglehospital i det 

abessinske højland i Etiopien, som er et meget interessant land med 

en fascinerende historie og som det eneste land i Afrika, som aldrig 

har været koloniseret. Også her gjorde Lars en stor forskel ved at 

operere patienter med komplicerede knoglebrud og børn med 

forsømte lidelser og følger efter betændelse i arme og ben.  

Det blev en meget spændende dag, hvor Lars også besvarede 

mange spørgsmål fra salen.  

 

 

Vort medlem Carsten annoncerede, at han har vundet udbuddet om en isvogn på Stranden ved Trylleskoven, 

som åbner 1.5.23. Der vil være 10% rabat for medlemmer af Ældresagen og Hemingway Klubben.  

Erling Birk Madsen 
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