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Kunstneren

 Digt

Vita Sana

Side 20

Kom nu for Poker

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 indhold 
og substans. Skal du have luft  
 
Så skriv – uanset emnet •

Læserbreve
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Følg dette link https://sclerose.info/medlemskabpriser/

Sommeren er forbi. Efteråret banker på døren

Det har været en meget intense sommer for 
mig, der har været så utrolig mange ting at 
skulle lave og have styr på – både i mit private 
liv og i Sclerose.info.
Sclerose.info har ”flyttet” 
internet server.
Umiddelbart virker det jo 
som en nem opgave – men 
men men, det går aldrig 
nemt i den tekniske verden. 
Der er altid noget der halter 
og som ikke er ”nemt”.
Det betyder også – at hvis 
du har været inden på  
www.sclerose.info det sen-
est stykke tid – har du kun-

net opleve fejl meddelelser 
og nogle sikkerheds tags. 
Det er ikke fordi der har 
været sikkerheds problemer 
overhovedet, det skyldes 
ene og alene certifikater der 
har skulle skifte adresse … 
og der er åbenbart ikke no-
get der bare lige sker.

I min private liv – der er jeg 
flyttet til en anden lejlighed 
– og alle os scleroseramte 
ved hvad det betyder når 
man skal pakke ned – og 
pakke op igen. Selvom jeg 
måske ikke er ham der har 
fysisk flyttet kasser, møbler 
osv …. Så har kroppen 
været stresset og blevet 

brugt utrolig meget, og som 
mange ved så opføre krop-
pen sig underligt mange 
gange – når man så har 
gennemgået en periode af 
stress … efter, skal både 
krop og sind lige bruge lidt 
tid på at geare ned igen.

Men – alt begynder alt falde 
i tråd og faste rammer igen 
– så bare kom an efterår.

Håber alle har haft en god 
sommer •

Kim Gelser

http://sclerose.info/medlemskabpriser/
http://www.sclerose.info/medlemkabpriser
http://www.sclerose.info/medlemskabpriser
http://www.sclerose.info
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Der er dage hvor mine ben og jeg ikke er verdens bedste venner 
med mine ben. Eller bedre sagt der er dage hvor mine ben og min 
hjerne/vilje ikke lige er enige om hvilken vej vi skal gå eller  
opføre “os”.

Det er i ærlighedens navn også de dage hvor jeg simpelthen ikke ”gider” at træne.
Det er dagene hvor benene vejer… hmmmmm …100 kilo.

Men det er også de dage hvor jeg skal gøre det.
Jeg presser mig selv – ikke slemt fysisk men jeg skal altså ”kom nu for pokker!”

Jeg ved at alle os scleroseramte vi har det nemt med at lade være.
Det er ikke fordi vi er dovne … jeg ved godt at nogle siger og mener det … ”i kan da bare 
tage jer sammen”, men det er jo ikke altid nemt.

Der er jo stor forskel på os alle sammen, så jeg kan godt forstå at når der er et indslag på 
TV eller en artikel i et ugeblad der omhandler fortællingen om en scleroseramt som virke-
lig gør det stærkt fysisk, nogle gange ekstrem sport eller lignende, så kan det være svært 
for andre at forstå hvorfor nu ikke Kim kan løbe en maraton, eller bare løbe når nu Hans/
Peter/Jytte/Inge kan. 

Men jeg prøver.
Jeg skal – der er ingen vej udenom.
i dag – træder jeg i pedalerne … jeg synes altså det er tungt, men jeg ved at jeg skal lave 
lidt – bare lidt.

Kom nu for pokker !! •

Kom nu fo
r P

oker!

På www.sclerose.info afholder vi en undersøgelse om hvordan du har  
fysioterapi, hvor meget osv. Gå ind på www.sclerose.info og deltag

http://www.sclerose.info
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Sclerose.info starter et samarbejde 
med Vita Sana (Jacob Lindgreen).
Jacob bliver vores nye fysioterapeut – og vil løbende bringe øvelser til os scleroseramte 
samt deltage i dialogen om træning.

Sammen med Vita Sana vil Sclerose.info i 2017 arrangere ture til Spanien hvor Vita Sana 
holder til, som bliver 10 dages træningsophold. 
Som medlem af Sclerose.info bliver du tilbudt de ophold billigere – men alle er naturligvis 
velkomne. Ligeledes bliver det muligt at medbringe familie eller hjælper. Meget mere om 
det praktiske kommer senere.
Første tur bliver i februar måned.

Sclerose.info vil bede dig byde Vita Sana og Jacob velkommen – og vi glæder os meget 
til vores fremtidige samarbejde.

Du kan I dette blad se de første øvelser som Vita Sana og Jacob har lavet (på de næste 
sider), samt på www.sclerose.info og ligeledes bliver nogle af øvelserne bragt i Facebook 
gruppen.

Ligeledes kan du skrive til Jacob med spørgsmål eller forslag til områder du kan have 
brug for hjælp/træning .
Det gør du på jacob@vitasana.dk

Du kan også skrive til fys@sclerose.info

Jacob L
in

dgre
en

mailto:jacob%40vitasana.dk?subject=
mailto:fys%40sclerose.info?subject=
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(Fodkant til fodkant) Stå med hoftebredde mellem fødderne, let bøjede knæ og støt til 
ryggen af en stol. Uden at flytte vægten til siderne kantstiller du fødderne, først til den ene 
side, holder balancen nogle sekunder, derefter ruller du fødderne over til modsat kantstill-
ing, holder balancen i nogle sekunder og forfra igen. Gentag øvelsen 10 – 20 gange. Du 
kan gøre øvelsen mere udfordrende ved ikke at holde fast i stolen. Du træner balance og 
koordination •

31

(1 ben) Placer dig med et godt hold i stolens ryglæn og prøv at finde balancen på et ben. 
Prøv om du kan holde balancen i 10 sekunder. Gentag øvelsen 3 – 5 gange for hvert ben. 
Du kan gøre øvelsen mere udfordrende ved ikke at holde fast i stolen. Du træner balance 
og koordination •

2

(Hæl til tå) Stå med hoftebredde mellem fødderne, let bøjede knæ og støt til ryggen 
af en stol. Løft nu dig selv op på tæerne, hold balancen på tæerne nogle sekunder og 
kom derefter langsomt tilbage på hælene, hold balancen et par sekunder og forfra igen. 
Gentag øvelsen 10 – 20 gange. Du kan gøre øvelsen mere udfordrende ved ikke at holde 
fast i stolen. Du træner balance og koordination •
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Mette S
ie

dentorf

Kunstn
eren 

Det er efterhånden rigtig mange år siden, at den lille dejlige rødhårede 
Mette kom på Sclerose.info gamle kontor i Hvidovre.
En stille, lidt genert kvinde med en kæmpe smil og en smittende latter.
Mette skulle deltage i Sclerose.info kunstkonkurrence .
Mette havde lavet nogle små figurer. I vores dommerpanel sad en af 
de største danske skulptører nogensinde, Poul Isbak. 

Da han kom for at se alt kunst på kontoret sagde Poul til mig 
“…hmmmm...jaaaa …ved du hvad Kim, den kunstner der, det er 
specielt. Jeg tror den kunstner bliver til noget”
Året efter da Mette vandt kunstkonkurrencen hev Poul mig i  
ærmet – hvad sagde jeg !

Mette har altid ramt noget i mennesker. Hendes kunst taler … man kan føle den,  
og husker den.

Udover at Mette er en dygtig kunstner – godt håndværk, så er Mette et vidunderligt men-
neske. Hendes smil, hendes glimt i øjet er dejligt, hendes nærvær når man er sammen 
med Mette er så dejligt livsbekræftende.

Jeg bad Mette skrive et par ord om sig selv…en form for biografi, og her er hvad mette 
skrev;

Jeg er en kvinde i min bedste alder vil mange nok sige, ( så det er jeg vel )  Jeg er tæt på 
45 og føler mig heldigvis stadig ung, også selvom jeg tit og ofte bevæger mig som om jeg 
var en gammel kone. 

Jeg bor i Nakskov på Lolland i et dejligt hus sammen med min mand Heino. Vi har været 
sammen i 20 år og gift i 15.
Vi har ingen børn og ingen dyr, kun os selv og hinanden har vi at passe på, og det er vi ret 

gode til synes jeg. 

Heino er kok hvilket jeg nyder godt af, han arbejder meget, og jeg er derfor tit 
alene ( det kan jeg faktisk godt li) Jeg keder mig aldrig, for jeg har nemlig en 

interesse for kunst, som jeg bruger rigtig meget tid på. Det har jeg altid 
gjort siden jeg var ganske lille. 

Og allerede som 16 årig flyttede jeg alene til København, da 
jeg fik læreplads på Den Kongelige Porcelænsfabrik.
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Da jeg som meget ung blev færdig som “blåmalerˮ og faktisk godt kunne få ansættelse 
var der alligevel noget der rykkede i mig, kunne ikke helt se mig sidde blandt “gamle” 
maledamer og male hverdag. Jeg ville noget mere, ville male, male mine egne malerier.
Jeg blev optaget på en kunst og musik skole i Holstebro. 

Skøn tid hvor jeg lærte en hel masse, både om livet og især om kunsten. 
Der gik en masse år hvor jeg både malede, lavede keramik og spillede musik. 
Boede i Spanien nogle år og da jeg var fyldt helt op af indtryk valgte jeg at flytte tilbage til 
Lolland.

Godt jeg gjorde det, for der mødte jeg Heino. 

Allerede da vi havde været kærester i nogle måneder kom de mærkelig lammelser i krop-
pen, Og jeg fik på under en måned diagnosen MS. 
Viste udmærket hvad det var for en sygdom , for Heinos far var nemlig hårdt ramt af pro-
gressiv sclerose og sad fast bundet til en elektrisk kørestol. 

Vi troede ikke på at det var sådan jeg skulle ende, så vi levede fuldt ud heino og jeg. Vi 
flyttede til Spanien hvor jeg jo før havde boet, Heino arbejdede som kok og jeg gik og 
tænkte på hvad jeg mon skulle, men jeg malede og tegnede. 

Blev klar over at det kunne jeg jo ikke leve af, så jeg flyttede tilbage til Danmark og søgte 
ind på seminaret for kunst og håndværk i Kerteminde. Heino fulgte efter et 1/2 år senere. 
Vi boede på Fyn i 4 år mens jeg læste til lærer og så flyttede vi tilbage til Lolland, tilbage 
til vores familie. 

Jeg blev mere og mere ramt af attaks, var ked af at vi ikke lykkedes med at få et barn og 
alt var lidt noget møg. 

Det var på det tidspunk jeg valgte at søge min pension.
Selvom jeg fik min førtidspension allerede som 25 årig, lige der hvor alle andre bliver fær-
dig med uddannelse og skal til at finde job, har jeg aldrig været ked af at det ikke gjaldt 
mig. Jeg havde jo allerede et job, nemlig mine malerier.  
Jeg formåede faktisk at få en læreruddannelse på trods af diagnosen Sclerose, men arbe-
jdede kun ganske kort tid. Alt for mange attacks de første år og indlæggelser gjorde at jeg 
ikke kunne fastholde mit job som lærer. 

Dengang var der ikke regler om hvornår man kunne få pension, reglen om at 
man skulle være 40 år var endnu ikke et must. Heldigt for mig. 

I de perioder hvor jeg havde det godt arbejdede jeg som vikar i 
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Billedkunst, det fag som jeg elsker, men efterhånden som 
jeg fik flere og flere attaks der ikke kunne trænes væk, blev 
jeg enig med mig selv og min familie om at det var NU jeg 
skulle passe på mig selv , og give mig selv lov til det jeg 
altid har villet. Nemlig at udøve min kunst på fuldtid. 

Jeg havde på det tidspunkt ikke rigtigt solgt mine malerier, 
mest bare foræret dem væk. 

Det var sommer da det skete, jeg kunne på det tidspunk 
stort se ikke gå, vi boede i vores sommerhus og jeg havde 
fået lavet et lille værksted i carporten, hvor jeg siddende 
på en madras malede en masse billeder. Det var abstrakte 
landskabs Malerier,  I kun meget få farver. 

Jeg læste en dag på sclerose.info hjemmeside at der blev 
lavet en kunstkonkurrence ... Tænkte at det kunne jeg da 
godt prøve. Sendte et par billeder samt nogle rakufiguer 
ind til bedømmelse, stort jeg fik en 2. Plads og vandt et 
weekendt ophold. Var SÅ glad og stolt. 
Følte at nú var jeg igang. 

Malede på livet løs alle de dage jeg kunne. 
Året efter var der igen en kunstkonkurrence. 
Jeg havde nu fundet mit ståsted i kunsten, fundet min  
malestil. 

Jo mere ramt at sygdommen jeg blev jo mere farves-
trålende og vilde blev mine billeder. Underligt nok vil 
mange nok sige. 

Men for mig gav det mening. 
Jeg sendte to billeder ind, og vandt med et stort maleri der 
havde titlen : Defeat your deamons. 
Præmien var en udstilling på at galleri i København. 
Hold nu op jeg var glad, det var nu lykkedes mig at 
komme ud til et Publikum. 

Solgte mine malerier og blev efter den 
første udstilling fast kunstner i  
galleriet.
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Nu kunne det næsten ikke blive bedre, men det kunne det altså.

Året efter havde jeg en udstilling hvor jeg solgte 2 malerier til den danske ambassade i 
Libanon. Og på den selvsamme udstilling kom en og opfordrede mig til at søge om at 
udstille på GalleriX i Rungsted.

Det gjorde jeg og de sagde JA. 

Min første udstilling på 25 malerier blev solgt før ferniseringen. Efterfølgende har jeg 
deltaget på kunstmesser og blev i 2008 valgt til at lave årets litografi som årets kunstner. 
Har udstillet på Hilton hoteller i Europa senest i Paris og solgt alle billederne der der var 
udstillet.

Det er nu 10 år siden og jeg er stadig fast kunstner på begge gallerier, der sælger alt hvad 
jeg kan nå at lave, og har ved siden af os bestillingsopgaver og udsmykninger rundt om i 
landet.

Det var på grund af den mulighed jeg fik for at deltage i konkurrencen Kim fra sclerose.
info satte op, dengang for 10 år siden at i dag befinder mig i en situation hvor jeg lever 
som den kunstner jeg altid har drømt om at blive.

Kik endelig forbi www.mettesiedentopf.dk

For at snakke kunst, og så igen en masse om mennesket og det der røre sig bag Mette 
(og i Mette) sendte vi en delspørgsmål til Mette om livet, kunst og en masse mere.

Hvad er kunst Mette ?
Kunst er noget der kommer fra et menneske, der har har et sind fyldt med billeder/ histo-
rier, der bare må ud enten som musik, som skrift eller som i mit tilfælde malerier og skulp-
turer. 

Hvordan udtrykker du dig ?
Jeg maler figurativt og meget farverigt. Oftest Akryl på lærred. 
Naivistisk.

Bruger du dit liv i kunsten ?
Bruger helt sikkert mit liv i mine billeder. 

Maler det jeg ser og oplever i min hverdag.

http://www.mettesiedentopf.dk


Bruger du din sclerose i kunsten ?
Når jeg maler har jeg ikke sclerose, tænker slet ikke på alt det jeg ikke kan, bruger derfor 
ikke som sådan min sygdom i mine billeder. 

Er du Mette – hende med sclerose der maler ?
Eller er du Mette – kunsteneren der har fået sclerose ?
Ja jeg er kunstneren der har sclerose, men det er ikke noget jeg skilter med, og der er 
sjældent nogle der kommenterer det. 

Jeg ser faktisk tit mig selv som kunstneren der var “ heldig” at få MS for det gav mig mu-
ligheden for at udleve min drøm om at kunne arbejde med det jeg elsker allermest. Var jeg 
ikke blevet syg så havde jeg arbejdet som lærer og havde ikke haft tiden til at male. 

Jeg tror vi alle mærker din glæde i din kunst – men hører du også at 
folk kan se din smerte i kunsten ? Hvad afspejler din kunst ?
Smerte eksisterer nok i mine billeder, men det er ikke et udtryk jeg som sådan søger efter 
at få frem, men den kommer jo nok snigende på samme måde som andre følelser kom-
mer frem i maleriet. 

I mine billeder prøver jeg at at afspejle hverdagens mange forskellige ansigter.
Kærligheden, festen, glæden, og alt det skønne der omgiver os. men livet viser jo også 
tænder ind imellem og derfor er der os nogle nogle vrede og råbende mennesker i blandt. 

Er kunst terapi ?
Kunst er ren terapi for mig. 
Som før nævnt har jeg IKKE sclerose når jeg maler. Jeg glemmer helt at jeg knapt kan 
gå når jeg sidder foran mit lærred  :) Tænker kun på hvad den næste farve og det næste 
penselsstrøg. 

Hvornår lever Mette mest / bedst ?
Lever bedst i mit værksted hvor jeg er alene og bestemmer alting selv. Nyder  stilheden 
og roen jeg får i kroppen når jeg ved at ingen stiller spørgsmål. 
Nyder os dagene i mit sommerhus hvor mange af skitserne til nye værker bliver lavet. 

Hvor får du din inspiration fra ?
Inspirationen kommer fra alt hvad der rør sig i hverdagen, det kan være fra en film jeg ser, 
fra en bog jeg læser, fra udstiller jeg ser og tit kommer inspirationen os bare fra en følelse. 
Lader mig os inspirer af andre kunstnere, kan godt li at male billeder der alledere en gang 
er malet, men i en helt anden tid. Har arbejdet en del med sagnet om Leda og svanen og 
har os malet den sidste nadver. G
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Mere end halvdelen 
af de, som svarede, 
var bekymrede for, at 
deres MS vil påvirke 
deres mulighed for  
at finde en partner

Hvor meget ved du om 
de følelsesmæssige og 
fysiske konsekvenser, 
som MS har på dem, 
som lever med MS? 

Læs mere på 

www.vs-MS.com

Et initiativ der 
   belyser realiteterne 
     ved at leve med MS
I 2015 gennemførte Sanofi Genzyme en 
undersøgelse, hvor mere end 1.500 mennesker 
                                                           med MS og deres
                                                               pårørende blev
                                                                  interviewet for
                                                                bedre at forstå

                                                                    de daglige
                                                                     udfordringer,
                                                                        der er ved

                                                                           at leve
                                                                         med MS

Sanofi Genzyme | Slotsmarken 13 | 2970 Hørsholm | Tlf. 32 71 26 00 | sanofigenzyme.dk | MSguiden.dk 

http://www.vs-ms.com
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Beskriv din normale morgen … dag … aften 
Min morgen er laaaangsom, er aldrig klar til at stå op før kl 9. Jeg bruger ca 1/2 time på 
øvelser i senge, mine ben er ret låste når jeg vågner, så det tar lidt tid at komme op og 
stå. 

Jeg er ikke god til morgenmad, men en kop te og måske et stykke frugt. Ved 10’tiden går 
jeg i værkstedet og inden jeg ser mig om er kl 16 og jeg har fri :-) Hele dagen bruger jeg i 
mit værksted på nær de 2 dage om ugen hvor jeg træner. Træner med en fysse og det er 
ikke min ynglings beskæftigelse, blir så opmærksom på ALT det jeg ikke kan.
Og når jeg kommer hjem er jeg så træt så jeg bare smider mig på sofaen.
Mine aftener er ren afslapning og hygge, heldigvis har jeg en mand der os helst bare vil 
være hjemme om aftenen, se en god film eller ordne lidt i haven eller i huset. 

Hvor udstiller du henne – hvor kan man se din kunst ?
Jeg udstiller på galleriX i Rungsted hvor jeg er fast kunstner , lige som jeg også har ca 20 
malerier på ArtCompaz på Frederiksberg.
Har selv for ca 2 måneder siden gået med i et kunstnerfællesskab i Maribo på Lolland, 
hvor vi har to gallerier til rådighed og som vi på skift passer. 

Har udsmykket ATP huset i Vordingborg og andre firmaer og virksomheder har også mine 
billeder hængende. 

Jeg udstiller ligeledes i kunstforeninger rundt om i landet.

Hvad sælger du / hvordan ?
Jeg sælger oftest gennem gallerier da det er det letteste, så sætter de prisen og finder 
kunderne. Sælger mest malerier. 
Hvert år laver jeg en kalender,  som jeg selv sørger for salget af. 
Og oplaget er indtil videre oppe på 50 stk hvert år. 
Hvad betyder farver for dig Mette ?
Hvilke(n) farve elsker du mest – eller afhænger det af dit humør ?

Farverne betyder ALT for mig. Før jeg fik sclerose malede jeg næsten kun i jordfarver, rol-
ige bløde nuancer som brun, okker, hvid og lysblå. 
Men NU er det vildt og kan næsten ikke blive farvestrålende nok. Har ikke som sådan en 
yndlingsfarve, men sammensætningen af farverne er vigtig for mig.
Om farver afhænger af mit humør er svært at sige, arbejder kun når jeg er i godt humør ( 
næsten altid ) 

Hvordan kom du i gang som kunstner ?
Kom for alvor igang da jeg blev optaget som fast kunstner på ARtCompas i 2005. Men 
inden da havde jeg malet i ca 15 år, men aldrig rigtig solgt mine malerier. Mest givet dem 
til dem der gad ha dem hængende. 
 I 2006 blev jeg fast kunstner på galleriX og solgte ALLE malerier inden ferniseringen :-) 
så var jeg lige som igang og opdagede at der faktisk var mennesker der var villige til at 
betale for min kunst. 

Hvor er du nu som kunstner … hvor skal du hen?
Er lige nu der hvor jeg har lyst til at være, har skabt en kundekreds og et publikum der 
nyder mine ting, og kan ikke ønske mig mere. 
Tror ikke jeg som sådan skal nogle steder hen, er glad og tilfreds hvor jeg er, og synes 
ikke jeg kan forlange det meget bedre. 
Skulle da lige være et atelier i Frankrig eller Spanien ;-)

Drømmer du … hvad er din drøm … hvad er din kunstneriske drøm ?
Er en stor drømmer -  kan vist også fornemmes i mine billeder. 
Udlever hver dag min drøm synes jeg, laver jo det jeg elsker allermest. Og med en skøn 
mand og min familie og venner tæt på mig, føler jeg mig heldig. 

Kan indimellem godt drømme om og tænke på hvordan det hele ville ha set ud hvis jeg 
ikke havde haft Sclerose, men det kan jo ikke rigtigt hjælpe noget, jeg har nu en gang  
den her diagnose, har det her ene liv og det prøver jeg at leve fuldt ud på godt og 
nogen gange os lidt ondt. 

Min kunstneriske drøm...Hmmmm den er jo gået i opfyldelse. 
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Maler du kun ?
Jeg både maler, tegner, laver keramik og dekorerer møbler. 
Mest stole og helst Arne Jocobsens 7 er stol. Sælger dem 
som udsmykning til de mange hjem der lige har plads til en 
i hjørnet af stuen.

Sætter din sclerose nogle kunstneriske 
begrænsninger ?
Min sclerose sætter klart begrænsninger, jeg kan jo ikke 
som før male 10 timer i streg, men må hvile i løbet af da-
gen. Kan heller ikke stå op og male længere, så sidder 
på gulvet foran mit lærred. Ville os gerne kunne deltage i 
mange flere kurser, men er ikke længere så mobil så jeg 
orker det. 

En af de ting som jeg altid har beundret og taget med mig 
når jeg mødes med Mette – er hendes utrættelige  
smilende humør. Uanset hvor dårligt jeg har set Mette har 
det – er det altid med et smil. Hendes røde hår – hendes 
store brede smil...og hendes vame.

Som formand for den lille forening indenfor sclerose, Scle-
rose.info, der er jeg pave stolt af at Sclerose.info har haft 
en lille bitte finger med i Mettes succes. Sclerose.info har 
ikke bidraget med andet end bare at være ”det rette sted 
på det rette tidspunkt”. Vi kan på ingen måde tage nogen 
som helst ære for noget som helst, men vi blev igennem 
vores konkurrence bindeled for Mette.

Mettes utrættelige gå-på-mod, det at blive ved, det bør 
være en inspiration for os alle (sclerose eller ej). Det med 
ikke at give op, det med at selvom dagene engang imellem 
er trælse (og det er der for alle mennesker i denne verden) 
så bliver man ved.

Hvad jeg også har fået understreget af Mette, er 
vigtigheden af at bruge sin sclerose i sit arbejde eller sin 
dagligdag så positivt man nu kan.Vi hader den alle.
Men den er der, og er en del af vores liv. Så må vi 
prøve at få det bedste ud af ”den” på trods af 
besværligheder den kan bringe.

Hvis du ikke kender Mettes kunst – 
så skynd dig at gå ind på hendes 
hjemmeside • 
www.mettesiedentorf.dk

http://www.mettesiedentopf.dk
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“Hvem fanden har tændt for Paul-Erik”                                                
                                          

 
I mit hemmelige liv findes glæden, glæden ved blot at være, være til, som den jeg er.

I´m your man, yes, tag min hånd og den jeg er, hvis ikke, så er der en dør et sted - væk.
Vil du gå med mig et stykke ad vejen, bulet og med huller, har du lyst til at tæve mig i 
vrede, så er jeg her, som den jeg er, en lille sigøjnerdreng - jeg kan ikke gøre for det.

Det bedste jeg ved er, at få lov til at være den jeg er - mit hemmelige liv - sammen med 
jer andre.

Danse og tale, grine, få lov til bare være alene og glædes over oplevelser.
Give mig selv lov til at græde over det tabte, blive glad igen, når den nye dag skinner 

med sol og tindrende blå himmel.

Kravler baglæns ned ad trappen, sklerosens svimlende satan dukker op på anden sal, 
hvad gør en lækker mand som mig, det er sgu ikke sexet, pigerne står og sukker ara-

biske lyde på reposen, et syrealistisk teater, som livet selv. 
Der er ikke noget behov for at overleve, grin, vi skal alligevel herfra.

Skidt, jeg har levet det liv jeg efterlod, keep smiling, også med tårer i dine smukke 
øjne, this too will pass.

Om troen på dagen er stærk, lad mig blive slået ned om det sker, dagen startede trods 
alt med livgivende sol.

Ser dine smukke læber, din vidunderlige krop slår mestrenes kurver himmel højt, tænk-
er min krops celler er i dig, en del af dig, vi er et - HALLELULJA - alt er så kompliceret, 

men når enden er god, til sidst, er alting så enkelt.
Jeg smagte dig, smagte din vidunderlige krop, smagte livet.

Du ligger og sover stille ved min side, gude - skønne kvinde - vidunderlige liv - takker 
for hvert af dine blide åndedrag, lever i dette øjeblik - måske i morgen - hvem ved?

Tænk, du og jeg er skabt så storslået, tilfældigt. 
Vores forældre mødtes, som os, uforståelige umuligheder måske.

 Din varme hud stråler livsglæde i min krop, jeg lever, trods den satan, sklerosen.

Vi er to: -  glæden ved!
 - frygten for, smerten ved! Og så er vi tre:

Savoir vivre, det er trods alt fantastisk, på godt og ondt. 
Spil din violin, i er så smukke begge, lad det klinge, som åndedraget fra 

dit elskelige smukke ansigt.
Denne nat er himmelsk, du tændte mig - TAK - jeg er blandt 

stjernerne.

     - Himmelhøjt -
 

                          

Paul E
rik

 K
ie

rkegaard

Digt
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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 - artikler, indlæg, 
oplysninger .

Det kan være at du har lyst til at skrive din 
egen historie - eller har lyst til at skrive om no-
get der har betydning for dig i øjeblikket. Det kan 
også være du ar lyst til at skrive  
historien om andre.
Under alle omstændigheder - vil vi meget gerne i kontakt 
med dig !

Kan du sælge annoncer, eller har du lyst til at prøve at sælge an-
noncer ?

Ligeledes vil vi meget gerne i kontakt med dig der har lyst til at sælge 
annoncer til dette online blad.

Der skal ikke store salgstalenter 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 kredsen i berøring med sclerose ... Sclerose.info 
mener at vi har en nerve og nærvær til at bidrage til denne information 
so, vil styrke den information der tilgår os scleroseramte •

Meld dig ind i Sclerose.info !
Foreningen Scelrose.info tilbyder dig at blive medlem af foreningen - både for at støtte 
det arbejde som Sclerose.info laver, men samtidig vil du som medlem få nogle fordele 

som brugere af foreningens hjemmeside ikke har.
F.eks vil du som medlem få tilbudt at deltage i de aktiviteter som foreningen afholder en-
ten gratis eller til en meget lille betaling, hvor imod brugere, IKKE-medlemmer først bliver 

tilbudt dette efter at du som medlem ikke ønsker at deltage (men til fuld pris). Du vil 
kunne se alle nyheder om sclerose som indsamles ude i den store verden - undersøgel-

ser og resultater, deltage i vores lukkede fora og meget mere.
Vi har 3 forskellige medlemskaber, dette for at sikre at du finder det som passer dig.

Enkeltperson (der er rabat for førtidspensionister og studerende)
Familie medlemskab

Virksomhedsmedlemskab

Meld dig ind i Sclerose.info og bak op om det informationsarbejde vi laver.

Følg dette link https://sclerose.info/medlemskabpriser/

Sclerose.info
Sclerose.info
Sclerose.info
Sclerose.info
Sclerose.info
Sclerose.info
http://www.sclerose.info
http://sclerose.info/medlemskabpriser/
http://www.sclerose.info/medlemkabpriser
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