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Den næste prismodtager i dag, er en sej og vindblæst jyde fra Læsø - nemlig Ole Vestergaard – 
indehaver og redaktør af magasinet: Mit Helbred.  

Ole kan desværre ikke kan være her i dag, og mente faktisk slet ikke han skulle have nogen pris, men 
de af jer som kender Mit Helbred, ved at Ole er en dygtig og seriøs skribent, som utrætteligt holder 
fast i tingenes rette sammenhæng og med sine fremragende artikler giver os de oplysninger, som hele 
verdenspressen ikke finder nødvendige eller måske nærmere får besked på ikke at indvie folket i.  

Ole er kort sagt en af vor tids frihedskæmpere.  

Ole tilhører den kategori, som mange af os befinder os i, nemlig at vi ikke med alderen er blevet 
rigere i hvad man sædvanligvis anser som målestokken for rigdom, men er blevet meget klogere og 
rig på viden. 

Og hvem er han så, ham Ole?  Jamen, det skriver han selv så fint i 1. nummer fra 2021. 

”Mit Helbred går nu ind si sin 31. årgang. Tidsskriftet vil fortsat være et gammeldags trykt magasin – 
kommer aldrig i en netudgave. Tidsskriftets redaktør forbeholder sig retten til at være sær. Han 
forbeholder sig også retten til ikke at være ”main-stream” – selvom det giver knubs.” Og henviser så 
til tre breve på siden, som han har modtaget. Ole fortsætter:  ”Han glæder sig til at formidle nyheder 
i kommende blade – og selv om nogle ønsker ham hen hvor peberet gror – så startede Mit Helbred 
med ham, og han agter at leve og dø med bladet som det sidste.” 

Sådan!  

Længere nede på side 4 skriver Ole:  

”Mit helbred har med sin dækning af Covid-19 mistet abonnementer. Mit helbred beklager, men vil 
fastholde.” 

Og vi er rigtig glade for at Ole fortsatte som redaktør, for i blad nr 2 fra 2021 er det spækket med 
naturlige midler mod Corona, hele 17 sider fylder det.  

Og da vi når til blad nr. 3 skriver Ole: ”Redaktøren af dette blad havde besluttet at dette nummer af 
Mit Helbred skulle være 100% uden Covid-19 information. Vi er alle blevet trætte af covidsnak. MEN 
vaccinedebatten har trukket hesten tilbage til COVID-19 truget. Undskyld.” 

Og så kører hele vaccinedebatten i de kommende numre.  

Men Ole skriver mange fremragende artikler og dækker mange interessante emner. Det seneste 
nummer omhandler klimadebatten og vindmøller, som han nok også godt kunne gå hen og miste 

nogle abonnenter på   Men jeg håber for ham, at han har fået ryddet op og ud, og både har og får 
mange seriøse læsere fremover.  

Men der er også en anden grund til at Ole skal have en pris af May Day. 

Ole er uddannet biolog fra KUA, kunne ikke få det job han ønskede, og fik job som lægebesøger i 
medicinalfirmaet Dumex, blev senere produktchef og sidst international produktchef i GEA – et fint 
og fornemt job med bil og god hyre.  
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Men i 1991 skiftede Ole den gode hyre ud med udgivelsen af det første nummer af Mit Helbred og 
havde sideløbende et job som avisbud og underviste i anatomi/fysiologi på Køge Zoneterapeutskole 
for at kunne overleve. 

Han kendte faktisk ikke meget til alternativ behandling på det tidspunkt, men var opsøgende hos en 
bred vifte af behandlere. Ville slå på tromme for noget ANDET og reagerede imod traditionelle læger 
og medicinalindustrien.  

Han var med til de indledende møder da May Day startede sammen med Claus Hancke, Jørgen 
Abrahamsen, Kristin Bjelke, Alex Dybring, Eva Lydeking, Kirchheiner m.fl)  

Fik Ideen til HELBREDSBUEN, som gik ud på at samle ” alternative” foreninger. Det gik så ikke, for 
som det så ofte sker, er de fleste sig selv nærmest, og små ting kvæler samarbejdet.  

Men May Day har da heldigvis fortsat en connection.  

Ole har sendt os nogle af de allerførste blade, hvor May Day var med og tiden med Helbredsbuen, 
for et lille walk down memory lane, og de ligger til gennemsyn her i dag.  Samt en stak gratis blade.  

Tak til dig, Ole og tak for din utrættelige, modige pen, de fantastisk vigtige artikler og oplysende 
dækning af alt det, som vi ikke kan læse andre steder.   

Stort tillykke med din velfortjente ytringsfrihedspris. 

 


