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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 Scle-
rose.info elsker vi en god debat – eller nyder når der kommer meninger på bordet 
med indhold og substans. Skal du have luft …  
Så skriv – uanset emnet. •

Læserbreve

Digt – Paul-Erik Kirkegaard
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Et af Ansigterne 1

Jonas Jukebox 1
Vi arbejder !! Der er byggerod.
Det roder med bæredygtige sten – cement – der står 
skovle og spader – blandemaskiner og konstant rod af 
arbejdende folk.

Der er kaffepauser og 
frokost pauser som 
ham der arbejdsfor-
manden (jah … men 
det må så være mig jo 
– han er træt af dem.

Han er krævende er 
han.

 Sclerose.info er lige 
på trapperne med 
vores nye hjemmeside.

Vi har været i gang ig-
ennem meget lang tid

For ca. 4 år siden – der 
tog bestyrelsen i Scle-
rose.info en forkert 
beslutning.

Man skal være mand 
for at indrømme fork-
erte beslutninger – og 
det er vi i bestyrelsen!

Vi traf en beslutning 
ud fra nogle råd givet 
til os fra mennesker 
der arbejder med 
internet verdenen – 
og de rådede os til at 
bruge et system der 
hedder Drupal.

Vi fik en lang og fin 
liste over de organi-
sationer, regeringer, 

kæmpe firmaer over 
hele verden der bru-
ger Drupal – og hvis 
det er godt nok for 
den amerikanske stat 
– tænkte vi at det nok 
var godt nok for Scle-
rose.info 

Men det var en fejl. Vi 
skulle have brugt et 
andet system.

De seneste 2 år har vi 
hostet og hakket lidt 
i det. Vi har forsøgt at 
få det hele på plads – 
men kun for at indse 
at det simpelthen var 
for besværligt.

I december tog vi 
beslutningen om at … 
starte forfra.

Så siden januar / feb-
ruar – har vi arbejdet 
hårdt på at bygge en 
ny hjemmeside – med 
masser af lækkerier og 
en nem brugerflade og 
infrastruktur.

Nu er den lige på trap-
perne – og jeg glæder 
mig til at introducere 
den i maj til jer alle.

Hvis du har lyst til at 
være testpilot – så er 
du velkommen til at 
skrive til kim@scle-
rose.info

 Velkommen til foråret 
– det er lige på trap-
perne også … og fort-
sat god april til alle •

 
Kim

Velkommen

http://www.sclerose.info
Sclerose.info
Sclerose.info
Sclerose.info
http://www.sclerose.info
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Navn: Anne Haslund Pedersen
Alder: 39 år

Diagnose/årstal for diagnose...måske lidt om hvordan det begyndte, inden du fik 
diagnosen 
Jeg vågnede en søndag, ca. midt i november 2013, og kunne ikke se på mit højre øje. Jeg  
søgte hjælp på Hillerød Skadestue, der blev jeg send videre til en øjnelæge på Glostrup 
Hospital. Han fortalte mig , at jeg muligvis havde en virus på synsnerven, hvilket gjorde 
at jeg ikke kunne se. Jeg fik en ny tid til øjenlægen efter et par dage, atter på Glostrup. 
Ham var jeg hos nogle gange, han henviste mig til MR-scanning, da mit syn ikke var 
blevet bedre over et par uger- Derefter gik det stærkt, var til en masse synstests, blod-
prøver, scanning, samtaler, rygmarvsprøv. Så kom “dommen”, jeg fik diagnosen ultimo 
feb. 2014, begyndte på Tysabri start marts.

Titel: Attakvis sclerose
Behandling: Tysabri

Hvorfor har du valgt denne behandling, eller hvorfor har du fravalgt behandling ?
Det er den første medicin jeg får, det var den jeg fik anbefalet.

Tager du alternativ medicin eller behandling – og hvorfor – hvad hjælper det dig ? 
Jeg tager D3- vitaminer dagligt, anbefalet det af scleroselægen.

Hvor mange gange er du blevet scannet siden du fik din diagnose – og hvornår blev 
du sidst scannet ? 
Er ikke scannet efter jeg fik min diagnose, ved dog der er bestilt scanning start 2015.

Ynglings citat eller slogan:
 Ved hver en begrænsning er der altid muligheder.
 Samt: Livet er smuk, det kan gøre ondt og være dumt.....men det er smukt .

Hvad lavede du før din diagnose  - og hvad laver du nu/ også gerne fritidsinter-
esser? 
Der er ikke lavet om på noget i mit liv. Jeg laver det samme med min diagnose som 
inden.
Jeg arbejder, 37 timer ugentligt, som Socialpædagog på et botilbud for voksne med phy-
sisk og fysisk udviklingshæming i Ruderdals kommune.
Når jeg har fri, nyder jeg mine 3 hunde, jeg har 2 Cairn terrier og 1 Langhåret Schæfer-
hund, dem nyder jeg at tage på gå- eller løbe ture med, jeg bor lige ved Gribskov. Jeg 
holder meget af enten at besøge, eller få besøg af venner og familie. Jeg slapper af ved 
at spille selv, eller lytte til musik. Tegner og maler samt hygger mig med computer spil 
eller spiller på min Play Station.

Derudover har jeg hus og have der skal passes med det forskellige, de typiske “skal” 
opgaver. Min mand arbejder som statsautoriseret Fodterapeut, han tager rundt og “la-
ver” fødder på kunder (mennesker) i deres eget hjem. Dette betyder, at han ofte kommer 
hjem omkring 20- tiden, så jeg står for det meste her hjemme, hvilket jeg selv vælger. 
Jeg arbejder hver 2. weekend, så når vi har fri sammen vælger vi, at bruge tiden sam-
men og på hinanden. 

Hvordan er du som menneske og person i dag ? …. Har du ændret dig efter diag-
nosen og på hvilken måde ? 
Jeg går ikke så meget op i små ting mere, om opvasken er væk eller om huset er 100% 
rent når vi får gæster. 
Jeg har nok fået lidt mere tålmodighed. Nyder hvad jeg har og ja, nyder mit liv.

Har du temperament …. Og hvad gør det for dig – både positivt og negativt ?
Ja, jeg har temperament, og det er både positivt og negativt. Jeg kan blive noget så gal, 
hvis mennesker jeg holder af ikke bliver behandlet ordenligt. Hvis mennesker nedgører 
andre for at stille sig selv i bedre lys. Det ser jeg som både positivt og negativt, det er jo 
måden hvor på jeg handler der gør udslaget positivt eller negativt, måden jeg kommuni-
kere på, samt møder andre mennesker.

Den der nok oplever min vrede mest er min mand, han kan godt få en skideballe, og er 
den ikke helt fair, er jeg heller ikke bleg for, at sige undskyld.

Et af ansigterne – 1
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Hvordan har din om-
gangskreds taklet, at du 
har fået sclerose? 
Mange blev kede af det på 
mine vegne, kunne ikke 
helt forstå det havde “ramt” 
mig. Jeg var jo super aktiv, 
både i mit arbejdsliv og mit 
privatliv. Jo mere jeg selv 
fortalte mine omgivelser 
om sygdommen, jo mere 
nysgerrighed blev der vakt. 
Dem der var bange og usik-
kre i begyndelsen kommer 
nu og er interesseret i at 
tale om sclerose , samt 
hvordan jeg har det med 
det hele. Men vigtigst af 
alt, de ser mig som den 
samme person som før jeg 
fik min diagnose, de stiller 
de samme ønsker og krav. 
Det er jo min egen opgave, 

at sige fra hvis jeg føler det bliver for meget, at jeg må holde en pause. 

Hvordan synes du bedst, at man kan hjælpe som pårørende/venner/famile? 
Ved at tale åbent om sin sygdom.

Hvordan føler du, at dit liv er i dag? 
Mit liv er dejligt, ja jeg har fået en diagnose, men jeg er ikke en diagnose.

Hader du din sclerose ? 
Nej det gør jeg ikke, jeg mærker pt. kun min sclerose når jeg er på Glostrup Hospital og 
får Tysabri. 

Hvis du har børn, hvordan forklarede du dem så, at du havde fået sclerose?  
Har ingen børn.

Hvordan har du det med din krop? ...kan du lide den ? 
Jeg er tilfreds med min krop, og ja jeg kan lide den.

Hvad er det værste symptom eller bivirkning ved din sclerose ? Og hvordan påvirk-
er det din hverdag/liv?
Jeg har ikke oplevet symptom eller bivirkning ved min sclerose, der har påvirker min 
hverdag/liv.

Lever du efter sclerosekost principperne? Og kan du mærke forskel fra før og efter? 
Lidt ikke meget, spiser meget mere grønt, frugt, nødder og fisk. Mindre hvidt brød, slik 
og junkfood. Jeg mener selv, at jeg har fået mere energi efter jeg har lavet min kost  
lidt om.

Hvad har din sclerose givet dig af gode oplevelser ? 
Jeg har sat mit tempo ned i livet, fået mig til at se og mærke efter, ja så vidt muligt sætte 
pris på livet.

Drømmer du ? 
Ja.

Hvordan har du det med at træne? Kan du mærke en positiv effekt, eller føler du, at 
det er et nødvendigt onde? 
Jeg har altid været fysisk aktiv og forsætter som før, jeg fik min diagnose. Jeg går meget, 
da jeg har 3 hunde. Jeg løber en tur i skoven ca. en gang om ugen- Når jeg er på arbe-
jde, kommer jeg hurtigt op over 10.000 skridt på 8 timer, har haft skridttæller på, lidt for 
sjovt....og dog :)

Livet har så mange farver … hvad var din farve, før du fik sclerose … og hvad er din 
farve nu ? 
Jeg tror den var meget rød før, jeg fik min diagnose, levet liver i et højt tempo. Nu har 
livet mange farver, mest 
grøn, er faktisk ikke sikker.

Nåh, Men hvad er det bed-
ste ved at have sclerose? 
Min sclerose har givet mig 
et “prik” på skulderen......jeg 
har sat mit tempo ned i livet, 
fået mig til at se og mærke 
efter, ja så vidt muligt sætte 
pris på livet. 

Hvad er din holdning,  til 
den måde politikerne ser 
på ”os scleroseramte” ?
Jeg tror slet ikke, at de kan 
forholde sig til os. De har 
ingen ide om, hvad mange 
kæmper med. Vi passer ikke 
ind i deres “kasser”, da vi 
alle er forskellige.
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Hvad ville du gøre – med få ord – hvis du havde chancen for at være sundhedsmin-
ister for en dag ? 
Gøre mit til at italesætte at man begynder, at se mennesket som et helt menneske, ikke 
en diagnose, en udgift, men som et helt menneske.

Har du et råd til nydiagnosticerede ?
Husk vi er alle forskellige, samt du har en diagnose, du er ikke en diagnose.

Har du et råd til os andre med sclerose?
Nyde livet, og husk vi er alle forskellige, du har en diagnose, du er ikke en diagnose.

Hvor er du, og hvad laver du om 5 år ?
Svært at svare på, der hvor livet nu bringer mig, måske med nye udfordinger, dog ved jeg 
at vil jeg være omgivet af dejlige mennesker.

Hvad synes du om det arbejde, Sclerose.info laver ?
Det er et super godt stykke arbejde I laver, har stor respekt for Jer. 

Hvad er din største drøm ? 
Min største drøm ... øhhhh 
...Det er, at man løser gåden, 
og finder en kur til os alle 
med sclerose. 

Slutteligt … fortæl lidt om 
dig selv og dit liv indtil nu 
Det synes jeg er svært, jeg 
via mine besvarelser jo har 
givet et billede af mig. Jeg 
er fysisk lille og sej, men 
psykisk en kæmpe hård 
banan, der ser muligheder 
frem for begrænsninger.

Hej jeg hedder Anne, jeg er 
39 år, jeg har attakvis scel-
rose, er godt gift, nyder livet 
og arbejder socialpædagog.
Mit liv er godt, har en meget 
dejlig mand der er der for 
mig 110% •

TEVA DENMARK A/S
PARALLELVEJ 10-12 / 2800 KGS. LYNGBY
TELEFON: 44 98 55 11
MAIL: neuroscience.denmark@tevapharm.dk 
www.MINMS.DK

live
 your 
    life

NYT LOOK OG  
OPDATERET INDHOLD

Teva Denmark har opdateret og givet vores 
informationsfoldere et nyt udseende.

I informationsfolderne kan du læse og få gode råd og vejledning om multipel
sclerose, behandling, sund hud og motion. Du kan få informationsfolderne
udleveret hos din MS-sygeplejerske på din lokale klinik.

MOTION OG 
MULTIPEL SCLEROSE

UDARBEJDET AF IDRÆTSFYSIOLOG ULRIK DALGAS

13929 Motion brochure_REN_NY.indd   1 21/01/15   11.21

SUND HUD

UNDER 

BEHANDLINGEN

13930 Copaxone Sund hud brochure_REN.indd   1

21/01/15   11.23

MULTIPEL SCLEROSE  
OG TRÆTHED
– EN BOG OM HVORDAN MAN LEVER MED SCLEROSETRÆTHED

14747 Sclerosetræthed_indhold_tryk.indd   3 21/01/15   11.18

NYTTIG VIDEN, 
REDSKABER OG 
GODE RÅD OM 
MULTIPEL SCLEROSE

www.minms.dk

14882 Henvisningskort_REN.indd   1 21/01/15   11.23

COPAXONE®GLATIRAMERACETAT

VEJLEDNING OG GODE RÅDNÅR DU BEHANDLER DIN SCLEROSE MED

TEVA DENMARK A/SPARALLELVEJ 12 / 2800 KGS. LYNGBY
TELEFON: 44 98 55 11MAIL: neuroscience.denmark@tevapharm.dk

live your     life
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Hent den i 
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Google Play

350031 Copaxone Annonce_Scleroseforening_210x297.indd   2 22/01/15   12.59



 11  side
side 10

Et af ansigterne – 2

Navn: Karina Børglum
Alder:  39 år

Diagnose/årstal for diagnose...måske lidt om hvordan det begyndte, inden du fik 
diagnosen
Fik diagnosen d. 22/5-14. Havde døjet længe med at højre ben drillede ved at hænge 
fast i fortovet, så jeg faldt.  Jeg faldt ned ad vores trappe, da benet kollapsede under 
mig. Men lægerne havde slået det hen med min graviditet (2012), hvor min søn lå skævt 
i bækkenet, da hovedet lå nærmest ind i højre hofte, også selvom det det startede før 
gravdiliteten. Efter fødslen drillede det stadig,og stædig som jeg er, blev jeg ved med at 
sige til lægen, at der var noget galt. Blev så sendt til Skørping privat hospital for scanning 
af lænden, da de så mente, at det var en nerve, der måske var i klemme ned til benet. 

Efter scanningen, ville de have en mere af min ryg, og derefter bad de om en mere af 
min hjerne. Her begyndte jeg at føle, at der måtte være noget helt galt. Og på hjem-
turen slår det mig pludseligt, måske er det sclerose? Det kom ud af den blå luft, og jeg 
fortæller det til min kæreste, som slår det hen, og siger selvfølgelig er det da ikke det. 

Jeg har stadig mine tvivl, og da vi endelig skal have svar på scanningen, vil lægen ikke 
rigtig ud med, hvad scanningen viste, men henviser mig til neurologisk, da han mener 
dette er udenfor hans kompetance område. Men inden jeg går ud af døren siger han, det 
er til en mulig udredning for sclerose. BUM!!!

Lige der startede et andet liv, og samtidig startede et hav af undersøgelser ved forskel-
lige neurologer, nogen venligere end andre, og den knap så fantastiske lumbal punkter, 
scanninger og indlæggelser.

Titel: primær progressiv sclerose.
Behandling:
Jeg får ingen medicinsk behandling ud over, at de prøver på at smertedække mig. Jeg går 
til fysioterapeut og er tilknyttet et neuroteam og så går jeg til ridefysioterapi. 

Hvor mange gange er du blevet scannet siden du fik din diagnose – og hvornår blev 
du sidst scannet ?
Jeg er ca blevet scannet omkring 7gange og sidst var medio august under indlæggelse 
med attack.

 Yndlings citat: 
Hvis du ikke vil høre, så må du føle. Og op på hesten igen.  

Hvad lavede du før din diagnose  - og hvad laver du nu/ også gerne 
fritidsinteresser ?
 Har arbejdet i 9 år på plejehjem primært demens afsnit. Og har redet rigtig meget i min 
fritid på galopheste. Nu rider jeg en gang om ugen på en islænder hest. Islænderheste 
fejler bestemt ikke noget og er nogle pragtfulde dyr. Men det er slet ikke det samme, en 
gang fuldblod altid fuldblod, og savner det utrolig meget. 

Hvordan er du som menneske og person i dag ? … Har du ændret dig efter diag-
nosen og på hvilken måde  ?
Ved ikke hvor meget jeg har ændret mig, men syntes måske jeg er blevet mere op-
mærksom på mig selv, og om hvordan jeg har det den pågældende dag. Har dog ændret 
mig på den måde at jeg ikke kan det samme som jeg kunne for 4 år siden. 

Har du temperament ... Og hvad gør det for dig – både positivt og negativt ?
Når jeg har mange nervesmerter, kan jeg godt mærke, at min lunte kan være lidt kortere 
end normalt. Har altid haft en god tålmodighed og temperament og der er nok blevet 
taget og givet lidt i hver ende. 

Hvordan har din omgangskreds taklet, at du har fået sclerose ?
Syntes min omgangs kreds har taget det pænt og spørger ofte ind til det, hvilket jeg 
syntes er rart. 
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Hvordan føler du, at dit liv er i dag ?
Syntes mit liv er gået lidt i stå, i forhold til hvad det var før, da jeg ikke så godt kan 
komme omkring, og gøre de ting jeg gjorde før. 

Hader du din sclerose ? 
Synes ikke jeg som så hader sclerosen, men kan da godt blive lidt små sur på den.. 
 
Hvis du har børn, hvordan forklarede du dem så, at du havde fået sclerose ?  
Jeg har 5 børn i alderen 2-4-11-13 & 16 år, 2 piger og 3 drenge.  De små forstår det ikke 
så meget, men jeg har fået 2 bøger tilsendt fra foreningen som henvender sig til både de 
små og de store. De har været en stor hjælp.

Hvordan har du det med din krop? ... kan du lide den ?
Syntes ofte jeg ligner en vinge skudt haltende krage når jeg komme gående med min 
ben skinne og på dårlige dage rollator. Det er ikke særlig charmerende, men sådan er 
jeg nu og det må jeg bare leve med.

Hvad er det værste symptom eller bivirkning ved din sclerose ? Og hvordan påvirk-
er det din hverdag/liv ?
Smerterne er de allerværste, og nogengange overtager de nattesøvnen, da jeg ikke kan 
finde ro. Det kan være et rent helvede. Ofte står og går jeg hele dagen, da det på den 
måde kompenserer lidt for smerterne, og bliver jeg det mindste stresset, virker benene 
ikke. Så det er med at planlægge og tage den med ro. 

Lever du efter sclerosekost principperne ? Og kan du mærke forskel fra før og efter ?
Lever ikke efter principperne, men vil gerne prøve, er bare ikke den store fiske spiser, og 
makrelsalat og torskerogn kan måske blive lidt trivielt i længden.

Drømmer du ?
Drømmer om at jeg en dag har trænet mit ben så meget op, at jeg kan ride på galophe-
ste igen, og drømmer om at løbe igen, hvilket jeg også gjorde meget førhen.

Hvordan har du det med at træne ? Kan du mærke en positiv effekt, eller føler du, 
at det er et nødvendigt onde ?
Elsker at træne og har det rigtig godt med det og føler mig godt tilpas bagefter.

Livet har så mange farver … hvad var din farve, før du fik sclerose … og hvad er din 
farve nu ?
Jeg har altid været lyserød og det er jeg stadig.

Nåh … Men hvad er det bedste ved at have sclerose ?
Ved ikke helt hvad det bedste ved sclerosen er, ville nok hellere undvære. 

Hvad er din holdning,  til den måde politikerne ser på ”os scleroseramte” ?
Syntes politikerne skulle prøve at gå i vores sko, bare i en dag, så kunne det være de 
ændrede nogle meninger og holdninger. 

Hvad ville du gøre – med få ord – hvis du havde chancen for at være sundhedsminis-
ter for en dag ?
Jeg ville nok sætte mig mere ind i hvad det hele går ud på og nok tage et par sclerose sko 
på for en dag eller 2...

Har du et råd til nydiagnosticerede ? Har du et råd til os andre med sclerose ?
Hold hovedet højt og lad være med at tænke. Det er ikke verdens undergang, det er i ste-
det starten på en ny rejse i livet med masser af nyt indhold, på ondt og godt. 

Hvor er du, og hvad laver du om 5 år ?
Om 5 år håber jeg, at jeg slapper mere af og nyder min familie, og vores forhåbentlig 
færdige hus projekt.

Hvad synes du om det arbejde, Sclerose.info laver ?
Syntes det er super arbejde, og det lyder til at være rigtig gode arrangementer, som jeg 
ser frem til at være en del af, når tiden byder sig. 

Hvad er din største drøm ?
Min største drøm er at kunne ride en galophest igen og komme til at løbe igen.
Slutteligt … fortæl lidt om dig selv og dit liv indtil nu
Har en dejlig kæreste, 5 skønne børn og en god familie. Vi bor i et 1 1/2 plans hus på en 
blind vej i en mindre by. Jeg har altid levet et aktivt liv, hvor hestene altid har spillet en 
stor rolle. Har altid redet hver dag og flere heste om dagen. Og været til væddeløb med 
dem flere gange om ugen rundt på væddeløbsbanerne. Har aldrig været god til at sidde 
stille for lang tid ad gangen, og har altid gerne ville ha noget fra hånden. Og med 5 børn 
så keder man sig ikke.

Det kan godt til tider være 
enormt frusterende ikke og 
vide hvordan ens fremtid 
kommer til at se ud, eller 
bare hvordan dagen imorgen 
bliver. Men man må stoppe 
op og mærke på sig selv, 
om det er idag man bruger 
energien på feks en tur i 
skoven eller på stranden 
med familien, og så måske 
bøde for det senere, i form af 
feks træthed-smerter eller 
yderligere nedsat funktion . 
Livet har mange små finur-
ligheder, så man må prøve 
at få det bedste ud af det. •
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Digt; Paul-Erik Kirkegaard

Rouletten

En engel sang i mit indre, gudesmukt og dejligt.
Mit indre svømmede hen i de varmeste bølger af velbehag.

Jeg blev spurgt, om jeg manglede noget i denne verden.
Ja, penge og gerne lidt rigeligt tak, det mangler jeg.

Tag hen til rouletten og læg dine sidste penge på nr.21.
Jeg spillede og sukkede, for jeg vandt mange penge og var glad.

Min engel sagde så, læg dine penge på nr. 22.
Jeg spillede og sukkede, for jeg vandt endnu flere penge end før.

Min engel sagde så, læg alle dine penge på nr. 7.
Jeg spillede og svor eder.

Min engel sagde shit, den landede på nr.8.
Shit Happens, sagde røvhullet.

Jeg spiller aldrig mere -spillemand - men gør det selv.
Fatigue ved MS  |  Træthed kan håndteres 1

FATIGUE ved MS
Træthed kan håndteres. 

Få en øget forståelse  
for træthed i forbindelse 
med  MS. 

Læs her eller få bogen  
udleveret på din MS klinik. 

NY BOG OM
MS FATIGUE
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SAMMEN er vi STÆRKERE

En ny informations-
brochure til dig som 

pårørende til en person 
med multipel sclerose.

NY BOG TIL
 MS PÅRØRENDE

Læs her eller få bogen udleveret på din MS klinik.
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”Tænk engang!”

Paul-Erik Kirkegaard

Om at Give

Min gode ven Kim bad mig om, at skrive  - “om at give”. 
Irriterende fyr, når nogen siger sådan noget, kan tankerne ikke lade være med at komme 
med forslag hele tiden, så jeg kan lige så godt sætte mig ved tasterne, først som sidst.
Så Kim: opgive, tilgive, foregive, give til, give sig til og alle de andre “givere”, hvor skal 
det bære hen - fisk. Giver jeg dig noget og du vil gengælde, så er det en forretning og 
ikke en gave. 

Kim gav mig en anden 
gave - lange øre, påskeæg 
og påskehare, mand, det 
er forår og påske med 
blomster, Jesus og hele 

baduljen. Miraklet, det 
skete “sgu” igen i år.

Jeg skal i kirke og fejre 
Skaberguden og hans søn 

Jesus, fordi han overvandt 
døden for os alle, det er jo 
det påsken drejer sig om, 
og det er da, at give noget 
fra sig.

Jeg har det ret svært med 
en skaber, lad det ikke være 
nogen hemmelig.

Det samme med “Big 
Bangs”, kun et skabende 
knald giver ingen men-
ing, der må flere til, mange 
efter hinanden, så bliver jeg 
så glad.

Hvem kom først, “Hønen 
eller ægget”, spurgte Mark 
Twain engang. 

Min kloge gamle far elsk-
ede at drille mig med denne 

Twain, sønnen kvitterede 
med at sprutte og fnyse, for 
det var ægget, påskeægget, 
hævdede jeg. 

Det kunne jeg selvfølgelig 
ikke bevise, så diskus-
sionen fortsatte i alen lange 
tider, selv efter hans død, 
for nu mange år siden.
Er denne skabergud, den 
skabene, eller er der langt 
et lille æg i det hinsides, om 
et sådan findes.

 Er det en mand eller 
kvinde, er han god og tilgiv-
ende?

 Hvorfor skal mennesker 
lide med krige, sygdomme 
og problemer af enhver art, 
når den skabende kunne 
fjerne dem med et fin-
gerknips. 

Det gør den skabende så 
gutte ikke nikke nej.

Der var i sin tid tre kristne 
retninger. Den Jødisk 
Kristne, den romerske og 
den Aragnostiske kris-
tenden.

I Nogle agnostiske skrifter, 
fundet i Egypten, siger je-
sus, “kender du sandheden 
om dig selv, kender du 
sandheden om alt. 

Det lyder, som Jesus 
fortæller os vi skal vende 
blikke mod os selv og ikke 
søge enighed i  flokken af 
medmennesker.

Støtter vi hinanden i en 
bestemt retning, kommer vi 
ikke videre og verden bliver 
fastlåst i meningsløshed, 
som krige og terror. 

Slipper vi vores ansvar, og 
lægger det i hænderne på 
noget højere, øges dårlig-
dommene, for i sidste ende 
er det kun dig selv, der kan 
tilgive dig, ikke en illusorisk 
guddom.

Jeg blev spurgt om jeg tror 
på en gud. 

Jeg tror ikke på skaber-
guder, men hvis venlighed, 
kærlighed, fred og mening 
er gud, så er det der, jeg er 
troende.

Jeg takker for gaven “at 
give”, så jeg kvitterer med 
at give kim et påskeæg med 
meget lange øre, for “tænk 
engang”, hvor vil det klæde 
ham at gnaske påskeharen 
med de meget lange øre.

God påske og tilgiv dig selv •
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Jonas Jukebox – Foråret banker på.

”Det´mig der står herude og banker på, og be´r dig om at prøve at forstå......Måske mærker du 
mig ikke så meget lige i disse dage. Nu skal jeg fortælle dig, hvem jeg er. Hvis du måske er 
trist i humør, eller hvis din sclerose får det bedre – du får det bedre, når jeg gør mit indtog, 
så skal jeg gøre hvad jeg kan.!  Jeg hedder FORÅR, og skulle meget gerne mildne kulden, og 
gøre at du har lyst til at gå ud på din altan, i din have, eller hvad du nu har”??

Kære læsere! Kalenderen 
siger i dag midt i marts. 
Foråret er i gang :) Med 
henvisning til om vi har 
en have eller en altan, er 
svaret: Altan! Havebordet 
fik sat ”ben på” den anden 
dag. Først ”det skæve ben” 
men i går fik vi det klaret. 
Rent temperaturmærssigt, 
varer det nok også lige en 
stund, før dugen og kaf-
fekoppen skal med derud. 
Jeg gider altså ikke sidde 
med vinterkostumet på og 
drikke kaffe derude.

Personligt glæder jeg mig 
til at sidde i vores ”lille 
have” igen :) Når forår og 
sommer har været rigtigt 
god tidligere år, lever vi 
stort set der ude, fra vi slår 
gluggerne op om mor-
genen, til vi ser dyner om 
aftenen. Vi har sol hele 
dagen og kan få det meget 
varmt – også lige ind i 
stuen. Solen står på hele 
dagen til sent – hvis det 
altså passer den at skinne 
på os. Det har den jo været 
flink til, men lige som for 
voldsom kulde – ja så kan 

for meget varme også blive 
for meget. Det har vi løst 
ved i 2007 at anskaffe os en 
markise, som afskærmer 
hele vores lille ”have” - 
marineblå.

Jeg nyder rigtig meget, at 
opholde mig derude – fra 
morgen til aften stort set. 
Når det kan lade sig gøre. 
Fordi vi fik markisen – ja så 
har vi fået en ekstra stue i 
forlængelse- da man jo går 
lige fra, den ene ud i den 
anden. ”Fløjdørene” åbnes!
Vores altan vender ud til 

parkerings- og legeplads. 
Dette er ikke en gene, og 
det giver ikke larm. Jeg 
synes nemlig også, det er 
rart – når nu vi er der så 
meget om sommeren, at 
der er – at man ser men-
nesker - et pulserende liv. 
Selvfølgelig uden det ly-
der som Helsingør – eller 
Amagermotorvejen fx Den 
vej omkring vil jeg sige, at 
vi bor i et smørhul i Rø-
dovre. 

Der er derimod også steder 
– i den anden ende af byen, 
hvor jeg omvendt ikke ville 
synes om at bo. Nej vi bor 
rigtigt dejligt her. Men det 
er vel med det, som med 
så meget andet. ”Enhver so 
synes bedst om sine grise.” 
Sådan er det jo heldigvis. 
Jeg plejer også at have 
lidt blomster. Dog ikke i 
samme kvantum som før 
jeg fik MS. Jeg synes ikke 
rigtig, jeg magter det. Jan 
kan hjælpe mig – ja, og det 
gør han også, og det er ikke 
fordi jeg føler, at sklerosen 
direkte begrænser mig i 
det- at have blomster. 

Og så alligevel. Jeg tænker 
jo selvfølgelig over, at bare 
det – sådan en banal ting 
som at fylde vandkanden 
med vand, og bære den 
ud på altanen. Det kan 
jeg ikke – altså rent bal-
ancemærssigt. Altså ikke at 
det derfor gør noget, at jeg 
så må ”futte” vandkanden 
på min indendørsrolla-

tor” ud på altanen. Gør 
jeg selvfølgelig også. Der 
findes en løsning på alt. De 
problematikker – også de 
praktiske vi kommer ud for, 
kan alle løses, og havde 
jeg været helt alene – ja så 
havde jeg været nødt til at 
finde en løsning – og finde 
den selv, til det hele. Mulle 
(gemalen) er her til engang 
i mellem at aflaste mig. Han 
ved jo godt, hvor mange 
kræfter og ressourcer jeg 
skal bruge på ”vandkande-
vanding” og ikke mindst 
hvor mange gange, jeg ville 
skulle tilbage til køkkenet 
og fylde den op. At turen 
frem og tilbage med van-
det – at stavre, tager lige så 
mange, eller flere kræfter. 
Men engang i mellem tager 
fanden jo altså ved mig, og 
så ved I godt, at  vi gør det 
alligevel – gør det selv, og 
så fortæller vi stolt og glade 
om det, når vores bedre 
halvdel(e)kommer hjem fra 
arbejde.

I går havde vi en rigtig 
dejlig – men noget kold 
forårsdag sammen med 
vores venner, som bor her 
lige rundt om hjørnet. Nej 
jeg fortæller historien fra 
starten af.

Min gemal er social - og 
sundhedshjælper i hjem-
meplejen her i Rødovre, og 
det har han været i 20 år i 
år. Gennem disse år er der 
naturligvis passeret mange 
– både borgere, men også 

kolleger gennem hans liv. 
Vi skal vist tilbage til au-
gust måned sidste år. Jeg 
kommer kørende hjem og 
møder en dame på min vej 
gennem Mariehøj hen til 
vores egen opgang. Hende 
kommer jeg i snak med i – 
ja ikke mindre end 3 stive 
og kolde timer. Det var hele 
molevitten værd og mere til. 
Ja sad og ”BUNDFRØS” på 
Karma i 3 timer mens jeg 
sludrede med Maii-Britt, 
som ”damen” altså viste 
sig at hedde. Hun luftede 
i øvrigt hund. Jeg havde 
aldrig set hende og vi frøs 
og frøs og frøs og sludrede 
og sludrede og sludrede......
Det viste sig jo så, at de 
også boede dør om dør 
med os, samt at Jan – min 
gemal, har arbejdet sam-
men med Maii-Britt´s mand 
John for mange år siden. 
John holdt så op i hjemme-
plejen. I de mellemliggende 
år har John og Jan ikke haft 
kontakt. 

Der er i mellemtiden sket 
en bunke ting – både i 
deres og vores liv. Maii-Britt 
kendte ikke John, dengang 
han og Jan arbejdede sam-
men. Altså: Jan og John har 
for mange år siden arbejdet 
sammen. I mellemtiden 
har Jan så lært mig at 
kende, og John og Maii-
Britt hinanden at kende. 
Jeg møder så Maii-Britt på 
den der helt tilfældige dag. 
Jeg vidste jo ikke engang, 
da jeg stod op den morgen, 
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hvor jeg i øvrigt skulle på 
klinikken på Glostrup, at jeg 
skulle møde en dame med 
en hund, jeg kom i snak 
med. Fra den dag, har vi 
simpelthen været de bedste 
venner alle 3. I øvrigt har 
vi også lært hinanden at 
kende samtidig. I septem-
ber måned 2001.

John og Maii-Britt, har lige 
haft kobberbryllup. Det 
har vi først om ca 2 år. Da 
var vi til en dejlig dag hos 
dem. Nåhh til sagen! Jo! 
Da John så også lige har 
haft fødselsdag, havde han 
i går inviteret os til brunch 
på Restaurant SIESTA i 
Glostrup. Aldrig har jeg set 
så lækker en brunchbuffet. 
Jeg kan nu godt have det 
lidt ambivalent – eller hvad 
det hedder med den slags.

Det blev gjort til skamme 
i går. Det var superlæk-
kert. At andre mennesker 
så kigger skævt til en, fordi 
andre tager fra buffeten til 
mig, og skuler – ja det er 
jo en anden sag. I øvrigt 
totalt til gå i spåner over så 
at se – at dem der skulede 
til mig, og til os – ja de 
tog da også bjerge af mad 
på deres tallerkner. Man 
skulle jo nærmest tro, der 
var udbrudt borgerkrig. Det 
svarede jo til at hamstre de 
2 sidste pakker gær i Netto 
altså...Nåh det skal jeg ikke 
bruge mere tid på nu.  
Det var bare en sidebe-
mærkning. 

Takt og tone er ikke en 
selvfølge ved buffeter. Lidt 
skræmmende at voksne 
mennesker kan være så 
begærlige. Der kommer 
altså noget hamstring op 
i folk til tider. Nå. Anyway! 
Det var forår, og ikke Emma 
Gad det skal handle om. 
Vi ”Brunch-lerede” et par 
timer, og hyggede rigtig. 
Pludselig spørger Jan: ” 
Har I meget travlt. Skal I 
noget, når vi er færdige 
med at spise”? Det skulle 
de ikke. Vi fortsatte derfor 
vores hyggelige dag, med 
køretur – ud i det såkaldte 
forår, med tur op og se hvor 
de – Maii-Britt og John, 
havde haft sommerhus i 
Nordsjælland. Hundested 
Havn besøgte vi også. Lidt 
sjovt, at vi også endte lige 
forbi, hvor min mormor og 
morfar boede i Ramløse. 
Hyggeligt at se huset igen. 
Vi endte her hos os igen 
ved 16.30-tiden og fik kaf-
fen. Det var for koldt – trods 
forår, at indtage den i det fri 
i går.

Efter jeg fik sclerose har 
det – og det har jeg vist 
også før nævnt – desværre 
været nødvendigt at skippe 
nogle venskaber. Disse 2 
vidunderlige mennesker 
vi her har fået ind i vores 
liv er 2, hvor jeg også med 
blik på sclerosen tør – 
altså tør, fordi jeg her kan 
mærke, den forståelse der 
jo desværre er nødt til at 

skal være der, også er der. 
Jeg plejer jo at sige, at det 
kan Være ”farligt” at kende 
mig/os pga. det. Vi har 
haft nogle meget uheldige 
episoder med andre, hvor 
jeg var ude i at ende med at 
presse mig selv alt alt for 
hårdt, vel at bemærke for at 
tilfredsstille dem. Ydermere 
egoisme fra andres side i 
form af : ”Jo Jaes det kan 
du godt, for vi vil så gerne 
lige det og det. Selvfølgelig 
kan du da gå med rollator-
en, og du er på medicin, så 
du skal nok blive rask igen” 

Der kan I godt se. Det måtte 
vi lade ligge til sidst. Ingen 
forståelse overhovedet. I 
dette tilfælde mærker både 
Jan og jeg, hvordan John 
og Maii-Britt´s kærlighed 
strømmer ud til os. Der er 
heller ingen skepsis eller 
mistillidsfølelse. Det bety-
der alt. Vi fik planlagt – det 
tør jeg nemlig også med 
dem. Det er nemlig med 
dem, ikke mere planlagt 
end det kan laves om igen, 
nye ting vi skal. Nye ture 
sammen ud i foråret.

Jeg ønsker jer alle et 
glædeligt forår, nu når det 
hele begynder at spire frem •

Jonas Varbæk

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.



www.sclerose.info

http://www.sclerose.info
http://www.sclerose.info
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