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www.sclerose.info

Foråret er på trapperne, og i år har det været en blid vinter 
i Danmark. Der har været langt mere sol og lys end mange 
andre vintre – og det har hjulpet rigtig mange med deres 
humør.

Sclerose.info bladet er en 
succes!

Vi er stolte af, at bladet er 
blevet en succes. Rigtig 
mange har kontaktet os og 
ytret deres ønske om, at 
Sclerose.info skal komme 
som et fast månedsblad 
, i stedet for hver anden 
måned som det er tilfældet 
nu. Vi har derfor besluttet – 
at udgivelserne kommer til 
at ske månedsvis  resten af 
året.

Derfor vil vi nu opfordre dig, 
kære læser, at skrive til os 
– hvis du har nogle emner, 
du kunne tænke dig, at vi 
tager op i bladet – hvis du 
har en historie, du gerne 

vil fortælle om – eller hvis 
du bare gerne vil give din 
mening til kende – så skriv 
endelig til en af følgende 
adresser: admin@sclerose.
info, annie@sclerose.info 
eller kim@sclerose.info
ALLE er velkomne.

I marts måned lukkede vi 
Sclerose.infos Facbebook-
gruppe. Altså ikke lukkede, 
slukkede og nedlagde 
– men siden blev lukket 
således, at når du poster 
i gruppen, vil dine venner 
og familie ikke længere 
kunne se dit opslag. Men 

det betyder også, at det ikke  
længere er muligt for andre 
interesserede Facebook-
brugere,  at kunne læse 
om sygdommen sclerose, 
eller følge med i hvordan vi 
scleroseramte har det som 
mennesker, hvilke tanker 
og følelser vi har, eller hvil-
ke behandlingsmuligheder 
der i øjeblikket tilbydes og 
meget mere.

Sclerose.info vil derfor her i 
foråret og i den kommende 
sommer sikre, at vores 
værktøjer og måder at 
skabe en bredere offentlig 
oplysning om sclerose på, 
vil blive stærkere på andre 
områder.

Samtidig vil jeg meget ger-
ne, som formand, opfordre 
ALLE til, at der føres en god 
og venlig tone i debatterne 
på Facebooksiden. For 
selvfølgelig er det accepta-
belt og forståeligt, hvis man 
en gang imellem kan blive 

provokeret og blive godt og 
grundig pissesur over et 
eller andet indlæg fra en 
anden bruger … MEN som 
det er med alt andet her i 
livet – tag en dyb indånd-
ing og tænk før du skriver 
og reagerer. Det betyder 
selvfølgelig IKKE, at vi alle 
skal være enige … for det 
ville kun blive en kedelig 
debat. MEN – vi skal repek-
tere hinanden og hinandens 
meninger.

Nyd april, og pas på jer selv 
og hinanden •

Kim

Velkommen Indhold

Hvis du har brug for at få luft, vil spørge ud i luften om noget, kommentere, kritisere 
rose eller lignende, hvorfor sender du så ikke et læserbrev til Sclerose.info?I Sclerose.
info elsker vi en god debat – eller nyder når der kommer meninger på bordet med ind-
hold og substans. Skal du have luft …. Så skriv – uanset emnet. •

Læserbreve

Et af ansigterne 

En aften med lækker madlavning!

Vibeke Kock-skiferie 
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Et af ansigterne 

Ved siden af arbejdet har Vibeke altid været meget aktiv indenfor forskellige sportsgrene. 
Det er Vibeke stadig og har sat sig for, at hun vil deltage i Broløbet Storebælt 2014. 

Ynglings citat eller slogan:
Face your fears and wipe your tears, wake up every day and be stronger than yesterday.

...er 37 årige Vibeke Kock, der efter en skitur i 2010 fik konstateret synsnervebetændelse 
og så rullede lavinen med undersøgelser og sygehusbesøg til følge. Hun arbejdede 
på dette tidspunkt som fuldtidsansat ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi som 
tillidsrepræsentant for alle  de overenskomstansatte administrative medarbejdere. 
Vibeke startede hurtigt op på Rebif men skiftede til Avonex pga smertefulde injektioner 
og blå mærker til følge. En voldsom træthed og en blodprop i hjernen satte hende til 
tælling ultimo 2010, men hun har kæmpet sig tilbage og har i dag et fleksjob i en anden 

Hvad lavede du før din diagnose  - og hvad laver du nu?
I 2010, hvor jeg fik konstateret sclerose, var jeg tillidsrepræsentant på fuld tid for alle   
overenskomstansatte administrative medarbejdere, der var ansat ved Sydsjællands og 
Lolland-Falsters Politi. En funktion hvor jeg hver dag blev udfordret, og hvor dagene 
ikke var ens. Det krævede, at man hele tiden var på og havde overskud til at håndtere 
andres problemstillinger.

Efter jeg fik min diagnose, kæmpede jeg en kamp for at komme op på fuld tid igen, 
men jeg var simpelthen så træt, og lige meget hvor meget søvn jeg fik, blev jeg ikke 
mere frisk.

Derfor fik jeg -  i samråd med min sygeplejeske og læge på Scleroseklinikken på 
Glostrup hospital - udstedt Modiodal, som skulle hjælpe på min træthed. Jeg må 
sige, at det også var effektivt, og efter en måned var jeg nu klar til at arbejde fuldtids 
igen. Det varede dog kun 1 1/2 måned, for efter 11 dage med meget voldsomme 
hovedpineanfald on and off , et blodtryk på 220 og klippekort til Næstved sygehus fik 
jeg den 18. september 2010 en blodprop i hjernen. Jeg anede ikke, hvad dag det var 
og kunne ikke tale – jeg vidste, hvem min familie var, men jeg kunne ikke sige deres 
navne. Jeg var heldig og kom stærkt igen. Den 1. november 2010 vendte jeg tilbage 
til mit job og har den dag i dag ingen mén efter blodproppen. Jeg måtte dog hurtigt 
erkende, at jeg aldrig kom tilbage på arbejdsmarkedet på fuld kraft. Det er nok en af 
det sværeste beslutninger, jeg har måtte tage. Sammen med min arbejdsgiver søgte 
jeg om fleksjob, som jeg i september 2011 blev visiteret til. Jeg er i dag ansat i fleksjob 
i en administrativ stilling på 16 timer om ugen. Det at jeg fik fleksjob betød for mig, at 
jeg ikke længere følte, at jeg kunne fylde min funktion som tillidsrepræsentant ud til 
fulde. Derfor gik jeg i december 2011 af som tillidsrepræsentant, men er fortsat aktiv i 
det faglige arbejde idet jeg nu er stedfortræder for tillidsrepræsentanten.

Jeg er lige så aktiv i fritiden i dag, som jeg var før diagnosen, men interesserne 
har bare ændret sig en smule. Da jeg fik konstateret sclerose, var jeg meget aktiv 
i den lokale Floorball Klub. Jeg spillede på dameholdet og hjalp til på børneholdet. 
Sideløbende løb jeg hver dag en tur. Jeg spiller ikke 
længere floorball, da dameholdet blev opløst, men jeg 
løber stadig...dog ikke hver dag - og jeg har sat mig for, at 
jeg skal løbe Broløbet Storebælt i 2014. Derudover dyrker 
jeg cirkeltræning i Loop fitness sammen med min mor og 
søster.

Hvordan er du som menneske og person i dag? …. Har 
du ændret dig efter diagnosen og på hvilken måde? 
Som menneske ændrer man sig vel hele tiden, men det at 
jeg hurtigere bliver træt i perioder gør, at jeg ikke når de 
samme ting, som jeg tidligere har gjort. Men jeg tænker 
ikke i dagligdagen over, at jeg har en kronisk sygdom. Til 
tider kører jeg da stadig derudaf med 110 km i timen, men 
det koster bare på energikontoen i sidste ende, og det 
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tager længere tid at komme sig over en fest. Nu kan jeg ikke længere nøjes med at ligge 
på sofaen hele søndagen, nu er jeg smadret helt hen til onsdag.

Har du temperament …. Og hvad gør det for dig – både positivt og negativt?
Ja, jeg har temperament, men det har jeg altid haft.  At have temperament betyder 
for mig,  at bølgerne kan gå højt ind imellem, men jeg bliver altid god igen. Hvis 
temperamentet bliver for højt, omdanner jeg det ofte til noget nyttigt såsom at løbe en 
tur, så presser jeg mig selv.

Hvordan har din omgangskreds taklet, at du har fået sclerose? 
Jeg synes, at min familie og vennekreds samt arbejdskollegaer har tacklet det, at jeg har 
fået sclerose, super godt. Jeg er ikke som sådan mærket af min sclerose, men alle ved, 
at mit energiniveau ikke er, hvad det har været – det er nok mest mig selv, der glemmer det.

Hvordan synes du bedst, at man kan hjælpe som pårørende/venner/familie?
Jeg synes, det er vigtig, at familie og venner bare er, som de altid har været. Den nære 
familie/pårørende skal  - set ud fra min situation  - blot være opmærksomme og 
hjælpsomme, hvis jeg ytrer ønske om det, hvilket de så også gør. Jeg har dog en mand, 
der kører derudaf med 120 km. i timen, hvor jeg til tider må køre i pit, for jeg kan ikke 
følge med mere i samme tempo. Jeg tror han glemmer lidt en gang imellem, at jeg 
bliver hurtigere træt, men det gør jeg såmænd også selv.

Hvordan føler du, at dit liv er i dag?
Jeg har et godt liv, og jeg forsøger at nyde livet, mens jeg har det. Man ved aldrig, 
hvornår det ender. Jeg elsker at blive udfordret på mine kompetencer og flytte mine 
grænser rent arbejdsmæssig. Min arbejdsgiver giver mig mulighed for dette, og jeg 
nyder, at jeg har noget at stå op til hver dag.

Hader du din sclerose? 
Nej, jeg hader den ikke – den irriterer mig bare en gang imellem.  

Hvis du har børn, hvordan forklarede du dem så, at du havde fået sclerose?    
Det kan jeg dårligt huske. Men jeg tror, at jeg fortalte ham, at jeg nu havde denne 
sygdom, men at det ikke var noget farligt, og lige nu og her ville der ikke ske 
forandringer ud over, at jeg jo selvfølgelig var mere træt.

Hvordan har du det med din krop? ...kan du lide den ? 
Jeg har en stærk krop, men jeg har også yoyo-vægt, og det irriterer mig. Bare at jeg 
kigger på et stykke chokolade, så har jeg taget på.

Hvad er det værste symptom eller bivirkning ved din sclerose ? Og hvordan påvirk-
er det din hverdag/liv? 
Træthed træthed træthed – hvis jeg dyrker min motion og spiser fornuftigt, er trætheden 
minimal, men somme tider kommer trætheden så voldsomt, at jeg er nødt til bare at 
sove og sove, og det er frustrerende, for tænk på alt det man går glip af, mens man 
sover……

Lever du efter sclerosekost principperne? Og kan du mærke forskel fra før og efter?
Jeg lever ikke efter sclerose principperne, men jeg kan mærke, når jeg ikke lever sundt 
og dyrker motion

Hvad har din sclerose givet dig af gode oplevelser?
Jeg har sat mig nogle mål her i livet, og jeg har allerede indfriet et par stykker bl.a. 
fløjet i luftballon og fået en tatovering. Og mon ikke halvmaratonen er i hus næste år? Så 
mangler jeg bare turen til USA, hvis ikke der kommer nye mål til. 

Drømmer du?
Jeg forsøger at gøre drømme til virkelighed. Min drøm pt. er at løbe halvmaraton.
Hvordan har du det med at træne? Kan du mærke en positiv effekt, eller føler du, at 
det er et nødvendigt onde? 
Motion har virkelig en positiv effekt på min dagligdag. Jeg er ikke nær så træt, hvis jeg 
holder motionen ved lige, som hvis jeg springer over.

Livet har så mange farver … hvad var din farve, før du fik sclerose … og hvad er din 
farve nu?
Før tror jeg min farve var isblå. Isblå er for mig et friskt pust, men nu må min farve være 
grøn...grøn for håbet.

Nåh …. Men hvad er det bedste ved at have sclerose … ? 
Det ved jeg ikke. Jeg har mødt en masse nye mennesker og sat mig nogle mål i livet.

Hvad er din holdning,  til den måde politikerne ser på ”os scleroseramte”?
Det er ikke noget, jeg tænker over i min hverdag.
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Hvad ville du gøre – med få ord – hvis du havde chancen for at være sundhedsmin-
ister for en dag? 
Se på brugerbetalingen på sundhedsydelser og på muligheden for at 
sundhedsforsikringer kunne blive en del af overenskomsterne.

Har du et råd til nydiagnosticerede ? 
Når chokket har lagt sig, så sæt dig mål i livet og lad ikke sclerosen være din hindring. 

Har du et råd til os andre med sclerose?
Der er bump på livets vej...nogle større end andre... men der er altid en vej frem.

Hvor er du, og hvad laver du om 5 år ? 
Jeg er lige her, hvor jeg er i dag. Jeg har bare nået nogle flere af de mål, jeg løbende 
sætter mig, og mit håb er, at jeg måske er lidt mere aktiv indenfor scleroseforeningen.

Hvad synes du om det arbejde, Sclerose.info laver 
Super godt arbejde og jeg vil gerne bidrage i forhold til at skrive for bladet.

Hvad er din største drøm ? 
At være aktiv når jeg bliver 90

Slutteligt … fortæl lidt om dig selv og dit liv indtil nu 
Jeg er født og opvokset i Næstved og er en efternøler i en børneflok på 3. Mine forældre 
har netop fejret guldbryllup i år. I min opvækst har jeg altid været en drengepige. Jeg 
spillede fodbold, gravede tunneller i grusbunken og satte spillekort i cykelhjulet, så jeg 
havde en knallert. Min bedste ven var naboens dreng. Vi var som tvillinger og kunne ikke 
lavet noget, uden at den anden var med. 

Jeg har dyrket forskellige sportsgrene - gymnastik - det var jeg lidt for stiv i, sejlet 
optimistjolle, men da jeg fik prisen for middelmådigste sejler, droppede jeg også det.

Så startede jeg til håndbold, det var lige mig. Jeg gav den gas, og i mine ungdomsår 
spillede jeg på højt plan og har haft fornøjelsen af at have Rikke Hørlykke som 
modstander et par gange.

I 10. klasse valgte jeg at tage på idrætsefterskole med håndbold som linje og lagde defor  
klubhånddbolden på hylden. Da skoleåret var omme, var jeg igen tilbage i klubben og 
nåede også at spille i 3. division. En skade i min fod gjorde, at jeg for alvor måtte lægge 
bolden på hylden.

Mens jeg var under uddannelse levede jeg, som alle andre unge – med fest og farver.

Efter eksamen blev jeg elev i den offentlige administration hos Rigsrevisionen, hvor jeg 
hver dag tog toget fra Næstved til København og en aften om ugen, læste jeg sideløbende 
merkonom i økonomistyring. Efter endt elevuddannelse blev jeg ansat i Rigspolitiets 

interne revision, hvor jeg rejste rundt til alle landets politikredse, (dengang 53 stk.) og 
reviderede regnskaber og foretog kontroller.

I 1999 mødte jeg min mand gennem fælles venner, men i første omgang var han ikke 
lige min type, men han var stædig, og det endte med, at han egentlig var meget sød, og 
han har holdt ved lige siden. I 2002 fik vi vores søn, hvilket betød, at vi ikke rigtig kunne 
få enderne til at hænge sammen. Min mand er i byggebranchen, og jeg tog til København 
hver dag eller rejste rundt i Danmark, derfor var vi meget afhængige af mine forældre i 
forhold til pasning af vores søn. Så i 2003 blev jeg ansat ved Næstved politi og har været 
der lige siden.Som par/familie har vi altid haft meget om ørerne, og vi var enige om, at 
selv om vi fik barn, skulle det ikke lave om på vores aktivitetsniveau i weekenderne, der 
blev brugt på venner, familie og sport.

I 2004/2005 tegnede og byggede vi vores hus. Vi gik begge på arbejde, og når vi havde fri, 
arbejdede vi til langt ud på aftenen, og weekenderne blev også taget i brug, men vi nød 
alle tre at være aktive sammen, og det har vi altid gjort.

Det var først i 2010, at jeg måtte slå bremsen lidt i, og vi begyndte at bruge nogle af vores 
weekender hjemme. Noget af en forandring for vores søn. Han var noget forvirret over, 
at han nu pludselig kunne have sine venner på besøg... og så hele weekenden. •

Vibeke Kock
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En aften med lækker madlavning, sammen med Kasper og Lisbeth !

København, Århus og Odense (red. Alle pladser i København er udsolgt)

For scleroseramte og deres pårørende… KOM til et unikt madlavningsarrangement 
med Kasper og Lisbeth 

København;
Mandag D. 14 april kl 17.30 på Frederiksberg Ungdomsskole, Sofus Francks Vænge 
32, 2000 Frederiksberg

Århus;
Tirsdag D. 15 april kl 17.30 på Tilst skole, Tåstumvænget 8, 8381 Tils 

Odense;
Onsdag D. 16 april Kl 17.30 på Højby Skole, Nørrelunden 20, 5260 Odense S

Der er meget meget få pladser – så du skal være hurtig!

På alle skolerne er der 6 madlavningspladser/kokke stationer. (12 personer i alt)

Planen er, at der ved hver plads skal stå en scleroseramt og dennes pårørende, de skal 
så være fælles om madlavningen. Det kan også godt lade sig gøre, at to venner eller 
veninder tilmelder sig arrangementet.

Dette arrangement er blevet muligt at sætte i stand og lave gratis for dig da vi har ind-
gået en sponsoraftale med firmaet Genzyme.

Kasper Vestergaard er manden bag sclerosekogebogen ”MS, - kost og livsstil”, og 
Kasper er ligeledes fast kok i vores onlineblad ”Sclerose.info”. Han laver spændende og 
lækker mad – og som altid sørger Kasper for, at ingredienserne er noget, man hurtigt 
kan få fat i, og ikke som det ofte er tilfældet ved andre kogebøger; ”hvor retten ikke kan 
laves, uden de der specielle soltørrede pinjekerner fra Centralafrika”.

SKYND DIG … tilmeld dig allerede i dag - for det er først-til-mølle principet …

Du tilmelder dig ved at sende en e-mail til tilmeld@sclerose.info
Her skal du oplyse navn - telefonnummer - diagnose år - tilknyttet hospital - samt hvem 
din ledsager/pårørende er.

Dette opslag er lave på Facebook ultimo marts, samt på www.sclerose.info – og vi kan 
ikke garantere at der er flere ledig pladser.

Arrangementernes varighed er fra klokken 17.30 til senest klokken 21. Der skal laves en 
3-retters menu, og alle spiser samlet efterfølgende.

Genzyme, støtter dette arrangement økonomisk - således det er muligt for os at tilbyde 
dette arrangement gratis til dig og din pårørende. Tusind tak til Genzyme ! •

Admin
Sclerose.info

mailto:%20tilmeld%40sclerose.info?subject=
http://Sclerose.info 
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Sclerose.info lukkede i marts gruppen, således den nu ikke længere er en offentlig 
synlig gruppe, hvor alle kan se, hvad der bliver skrevet. Nu er det kun gruppens egne 
medlemmer der kan se opslagene. 
Dette er besluttet for at sikre, at alle medlemmer ikke får deres posts at se på egen side, 
hvilket har været et meget springende punkt for mange.
Følgende er lavet som bestemmelse og oplysning om gruppen:

Facebook

Denne Facebookgruppe - er 
en del af foreningen Scle-
rose.info, som blev eta-
bleret i 2002. Det primære 
informationsorgan er www.
sclerose.info

Foreningen Sclerose.info er 
en NGO og drives primært 
af frivillige. Den står bag 
en masse aktiviteter som 
kunstkonkurrencer, TV 
transmissionen ”Sclero-
sematchen”, digtkonkur-

rencer, foredrag m.m. for 
scleroseramte og deres 
pårørende. Desuden udg-
ives online bladet Sclerose.
info. Tidligere udgaver kan 
findes under filer.

Siden henvender sig til alle, 
der vil søge information 
om sclerose, og Sclerose.
info modtager gerne for-
slag og ideer fra gruppens 
medlemmer til initiativer 
for scleroseramte og deres 

pårørende. Sclerose.info 
hører også meget gerne 
fra dig, hvis du har tid og 
lyst til at skrive en artikel 
eller et indlæg om dig selv 
eller andre, vil være med 
i ”de 1000 ansigter”eller 
hvis du har gemt en lille 
annoncesælger i maven. 
Kontakt da venligst admin@
sclerose.info eller annie@
sclerose.info. Retningslinjer 
for Facebookgruppen
Foruden relevante nyheder 

er siden tiltænkt debatter 
om aktuelle emner, og vi 
ønsker en aktiv deltagelse 
fra gruppens medlemmer, 
i spørgsmål der drejer sig 
om sclerose. Det kan være 
en direkte henvisning fra 
pressen som avisartikler, 
TV udsendelser m.v. Vi 
forventer naturligvis, at alle 
opslag og kommentarer 
bliver holdt i en sober og 
god tone medlemmerne 
imellem.

Opslag der linker direkte til 
egne hjemmesider og blogs 
slettes uden varsel, men 
man er altid velkommen 
til at poste hele blogindlæg 
eller indslag.

Foreningens formål:
...er primært at udbrede 
kendskabet til og for-
ståelsen af sclerose og 
sygdommens indvirkninger, 
for herigennem at forbedre 
vilkår og muligheder for 
scleroseramte og deres 

pårørende i Danmark. Her-
udover er det Sclerose.infos 
mål til stadighed, at formi-
dle den nyeste information 
om sygdommen og vider-
ebringe det nyeste indenfor 
forskning, dvs. fortælle om 
forskellige behandlingsme-
toder, hjælpemidler og pleje 
for herigennem at forbedre 
den scleroseramtes mu-
ligheder for at tage bedre 
stilling til sygdom, behan-
dling, fremtidig tilværelse 
og generel situation.Fore-
ningen har nogle vigtige 
grundholdninger, som er:

“Det handler om at leve”
Scleroseramte er ikke blot 
en gruppe syge mennesker 
men mennesker med hver 
deres individuelle historie. 
Derfor er det meget vigtigt, 
at vi øger det menneskelige 
aspekt i debatten omkring 
sclerose.

“Patientens eget valg”
Vi mener, at den scleroser-

amte skal have adgang til 
al relevant information, for 
at kunne træffe egne valg, 
men vi fordrer også, at man 
selv aktivt stiller spørgsmål 
og søger råd og vejledning. 
Information og viden øger 
ens handlemulighed og 
beslutsomhed, og derved 
forbedres den scleroser-
amtes kår.

“Du er ikke begrænset, 
selvom du har sclerose”

Vi mener, at et vigtigt 
budskab at få ud er, at 
man ikke er begrænset 
med denne diagnose. 
Mulighederne er stadig 
mangfoldige, måske skal 
man bare gå en anden vej 
for at nå dem eller for at se 
nye alternativer vokse frem 
- Begrænsningerne sættes 
oftest af én selv. •

Admin
Sclerose.info

http://www.sclerose.info
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Juhuuu - Den årlige skiferie er nu skudt i gang. Bilen er pakket og turen går nu nonstop 
fra Næstved til Bad Gastein i Østrig.
Men inden jeg er nået hertil, har jeg været i skarp træning for at få styrket muskulaturen 
i mine ben, for under sidste års skiferie erfarede jeg, at det krævede utrolig mange 
ressourcer at holde skiene på turen ned af pisten. Ved at jeg ikke følte, at jeg kunne styre 
skiene optimalt, brugte jeg utrolig meget energi på at koncentrere mig om at få skiene til 
at køre ordenligt. Det resulterede i, at min træthed blev så stor, at jeg måtte opgive at tage 
med på de længere ture sammen med min mand og søn.

Så derfor har jeg siden 
januar skærpet træningen 
i mit træningscenter. Altså 
nu er det jo ikke mit alene 
- men siden maj sidste år 
har jeg trænet i Loop Fit-
ness i Næstved, som bare 
har et super godt koncept, 

hvor det kun tager 24 
minutter, så er træningen 
overstået.
Jeg rådførte mig hos fit-
nesscentrets daglige besty-
rer i forhold til, at jeg skulle 
på skiferie. Hun gav mig 
nogle gode fif til, hvordan 

jeg kunne styrke ben, ryg 
og mave yderligere. De sid-
ste 14 dage har jeg været i 
Loop næsten dagligt, hvor 
jeg hver anden dag udeluk-
kende kørte benøvelser, og 
hjemme har jeg hver aften 
lavet yderligere et par øv-

elser for lårmuskulaturen, 
bl.a. en hvor jeg sidder med 
ryggen op ad væggen og 
benene i 90 grader på en 
usynlig stol. Min 11-årge 
søn syntes dog en aften, at 
belastningen skulle øges, 
så han satte sig oven på 
mine lår – han blev hurtigt 
bedt om at rejse sig igen.  

Nu har jeg trænet, det 
bedste jeg har lært, og vi er 
nu på vej – jeg glæder mig, 
og i år er vi af sted sammen 
med nogle gode venner, 
hvilket gør begejstringen 
ved turen endnu større.  

Efter en 16 ½  timers køre-
tur, med en kort sovepause 
på 3 timer på en rastep-
lads, er vi nu fremme i Bad 
Gastein, hvor der i dalen 
intet sne er. 
Klokken er kun 8.30, og vi 
kan først komme ind på 
hotellet klokken 16, så vi 
beslutter, at klikke skiene 
på og se, hvordan det ser 
ud med sne på toppen af 
bjerget.

Nu står jeg på toppen af 
pisten og er noget spændt 
på, om alt mit arbejde har 
givet pote.
Here it goes – det går godt, 
men underlaget er ikke 
optimalt, for det har været 
tøvejr, og meget af sneen 
på pisten er skubbet sam-
men i små bunker, og det 
gør absolut ikke mit skiløb 
sikkert. Jeg kan mærke, at 
jeg skal bruge ressourcer 

på at koncentrere mig om 
at styre skiene, tanken 
om sidste års skiferie går 
gennem hovedet på mig, 
nej nej nej.

Jeg er lige vågnet søndag 
morgen og kan ud af vin-
duet se, at der er kommet 
rigtig meget sne i løbet af 
natten. Pisterne er nu godt 
præpareret, og vi får en 
super god dag på pisterne.

De næste dage står vi på 
ski fra 9.30 til ca. Kl. 16, og 
jeg kan godt mærke, at jeg 
får brugt min krop, men 
min træning giver fortsat 
pote. Jeg må dog ned og 
bide i sneen et par gange, 
men det hører sig til på en 
skitur - ingen skitur uden 
blå mærker. 

Den eneste gene, jeg i da-
gligdagen har af min scle-
rose, er sclerosetræthed, 
men jeg skal til gengæld 

også huske at lytte til min 
krop, når trætheden melder 
sig, ellers tager det al for 
lang tid at komme oven på 
igen.

Derfor vælger jeg i dag, 
onsdag, at forlænge min 
formiddagspause, så jeg 
holder pause, indtil vi skal 
spise frokost. Jeg bliver 
siddende udenfor restau-
rationen, hvor vi har holdt 
formiddagspause, og nyder 
solen og ser på de andre 
kommer susende ned af 
pisten. Min ekstra lange 
pause midt på dagen gør, 
at jeg har overskud til at 
fortsætte sammen med 
de andre på en god tur om 
eftermiddagen.

Så er det blevet torsdag, 
og jeg er godt træt i krop-
pen på den gode måde. Jeg 
tager normalt min medicin 
om torsdagen, men jeg 
vælger i denne uge at ud-

Vibeke Kock-skiferie
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skyde injektionen til fredag 
aften, idet jeg normalt 
vågner med meget ømhed i 
kroppen og ved, at kroppen 
er øm i forvejen, og vi har 
endnu en dag på ski. 

Sidste dag på ski er fredag, 
og det bliver en skøn dag 
på ski, men jeg kan mærke, 
at jeg bliver mere usikker 
på skiene og vælger, efter 
jeg har kørt et par ture på 
pisten, at køre ned i bunden 
af pisten og finde en dejlig 
lun plads i solen, mens  de 
andre fortsætter på pisten 
en time mere - inden vi 
tager skibussen til en an-
den pist.

Vi slutter dagen på pisten, 
hvor vi startede, og øverst 
på pisten er der en restau-
ration med den skønneste 
udsigt. I forbindelse med 
restaurationen er der en 
hængebro over en kløft, og 
inden vi tager sidste tur ned 
af pisten, må vi bare over 
denne bro. 

Det vennepar vi er af-
sted med, lider kvinden 
af højdeskræk, og det er 
en kæmpe udfordring for 
hende at gå over denne bro 
– men hun gør det. 

Efter hun har klaret denne 
udfordring, har hun brugt 
så mange ressourcer, 
at hun er helt tappet for 
energi, hvilket gør, at hun 
falder i søvn på vej hjem i 

bussen til hotellet – så det 
kan også være hårdt for 
andre at være på skiferie.
 
Nu er vi retur i Danmark 
efter en fantastisk uge med 
masser af godt skiløb, sol 
og hygge. En uge hvor al 
min træning gav pote. Men 
jeg kan godt mærke at jeg 
har brugt meget energi på 
skiferien, så i den her uge 
der er gået, har jeg måtte 
sove nogle timer, når jeg er 

kommet hjem fra job – men 
det var det hele værd.

Jeg glæder mig allerede til 
næste år, hvor turen nok 
går til Livigno i Italien, men 
skiene er klikket af for i 
år, og løbeskoene er på, 
for til september venter en 
halvmarthon over Store-
bæltsbroen •

Vibeke Kock
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SPIRIT Lev bedre med MS  
er et online program til dig,  
som har multipel sclerose (MS).

Programmet er baseret på den nyeste forskning inden 
for sundhed og psykologi. SPIRIT er gratis, og indeholder 
ikke reklame. SPIRIT er sponsoreret af Genzyme, a Sanofi 
company. SPIRIT er udviklet af easychange. 

Tilmeld dig nu gratis online
på www.msonetoone.dk

Lær teknikker og øvelser til at 
håndtere negative tanker, reducere 
stress og opnå øget livskvalitet.

http://www.msonetoone.dk
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Pensel
Det hvide lærred viser sin vrede.

Brøler, som en truende løve.
Min pensel er grøn ...F- dur... intet hjælper.

Sætter den første streg - helvede er løs.
Angst og vrede styrer penslen, i dæmonernes kamp.

Rød, lærredet tæmmes, viser stadig tænder.
Begejstring i H-mol snart E-mol.

Klodernes kamp.

Malingen sprøjter og flyder på den brølende løve.
Begejstringen er på vej, mol snart dur.

Hjertet pumper vildt i brystet.
Kontrol - overblik - ro fødes 

- for at forsvinde i samme sekund.
Ro igen - længes.

Slagmark - ødelæggelse - fremtidshåb.
Dræbende ensomhed.

Kameraet på sengen, ser på mig.
Gå tur med dig - tænker jeg.

Du maler som penslen - forskellen er ens.
Tablo slår fra sig med fysisk nærvær, lige nu, lige her.

Sindet spændt som en elastik før sprængningen.
Spændt fra E mol til C dur - udmattende nedslagtning.

Slaget er tabt - krigen vindes - lev dit liv selv.

Løven er tam og synger Puccini.
Min elastik ligger skudt til måls i hjørnet - slap.

Bevidsthed i C dur - lever mellem hvide skyer - flamenco.
Glæde -  begejstring mellem himmel og forbandelse.

Livet leves, bagudrettet, og forstås kun i klatter.
Kameraet slukkes, ikke mere strøm, får et kys.

Nøgen kvinde vender sig i sengen.
Tak for kampen - Mine Pensler.

Vil du hjælpe ...
Har du lyst til at hjælpe Sclerose.info ... ?
Spørgsmålet er jo egentlig meget lige til ... vil du hjælpe Sclerose.info ... spørgsmålet 
er selvfølgelig også - har du tid - har du lyst til at bruge nogle timer i ugen - har du 
energien - har du lysten ... ?
Sclerose.info er midt i planlægningen om at lave et nyt online blad. Et PDF blad der skal 
sendes ud til scleroseramte, pårørende,  behandlingssteder, behandlere, terapeuter, og 
mange flere.

Kan du skrive, eller har du 
lyst til at prøve at skrive ?
Til dette blad vil vi meget 
gerne i kontakt med dig der 
har lyst til at skrive - ar-
tikler, indlæg, oplysninger .

Det kan være at du har 
lyst til at skrive din egen 
historie - eller har lyst til 
at skrive om noget der har 
betydning for dig i øjeblik-
ket. Det kan også være du 
ar lyst til at skrive historien 

om andre ...
Under alle omstændigheder 
- vil vi meget gerne i kon-
takt med dig !

Kan du sælge annoncer, el-
ler har du lyst til at prøve at 
sælge annoncer ?
Ligeledes vil vi meget gerne 
i kontakt med dig der har 
lyst til at sælge annoncer til 
dette online blad.
Der skal ikke store salg-
stalenter til ... men har du 

lyst til at prøve kræfter med 
det - så vil vi meget gerne i 
kontakt med dig !

Sclerose.info vil meget 
gerne høre fra dig eller jer 
der har lyst til at bruge en 
eller flere timer om ugen 
på dette arbejde - og til at 
hjælpe os scleroseramte.

Der er nogle rigtig rigtig 
gode initiativer indenfor 
sclerosemiljøet - både til os 
scleroseramte og til kred-
sen i berøring med sclerose 
... Sclerose.info mener at vi 
har en nerve og nærvær til 
at bidrage til denne infor-
mation so, vil styrke den 
information der tilgår os 
scleroseramte •

Admin
Sclerose.info

Har du lyst til at vide mere, eller er klar på at komme igang - så skriv til 
admin@sclerose.info 
Vi glæder os til at høre fra dig.

Sclerose.info
Sclerose.info
Sclerose.info
Sclerose.info
Sclerose.info
Sclerose.info
mailto:admin%40sclerose.info?subject=
http://www.sclerose.info


VI ER HER FOR PATIENTERNE  
-  BÅDE PÅ DE GODE OG DE DÅRLIGE DAGE.

•	 Skjult	nål

•	 Individuelle	injektionsindstillinger
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Dage med store følelser, liv og død.
Kaffen står urørt på bordet, ryster for meget, drikker intet.

Bander indædt på urdu og kroatisk. Det hjælper ikke.

Blyant, pensler og tegneblok skudt til måls i hjørnet.
Så giv mig blot fem minutters fred.

Sclerose, attak og forbandelse.

Drop på hospitalet, kroppen bliver stillet i nul.
Nougat smager som en jernstang, kun denne ene smag tilbage.

Min influenza er også forsvundet på vej ud ad døren, væk.
Strømmen i kroppen og rystelserne er forsvundet, det er fedt.

Jeg oplever for første gang i 1 måned, glæden boble.
Solen skinner og dagene er tiltaget med 7 minutter.

Dagen og mig går samme vej - mod lysere tider.

Nu lever jeg mit liv selv, uden punktummer og kommaer.
Op af brøndens klare vand, ser til siderne.

Ingen meninger i hobetal, vidunderligt,
blot en - jeg er til uden strøm og rysten.

Billie Holiday synger, og min verden bliver normal igen.
Det hele lånes i et kort sekund.

Rystende dage

http://www.merckserono.dk
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