
WWW.SCLEROSE.INFO

…online PDF

8. udgave oktober 2017

Glæde er en underlig størrelse

Michael Dahl – et ansigt

Glæden går i små sko denne formiddag

Karen B. Bernberg – et ansigt

Side
4

Side

6

Side

15

Side

18

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


Juhuuu … nu skal vi fandeme være glade !

Glæde har en underlig størrelse. – og engang imellem kan det være svært lige at finde glæden frem.
Som scleroseramt skal man tit … vælge glæden.
Man skal lede efter den, for umiddelbart kan det udefra være svært at finde glæde – men der er jo masser af 
glæde…. Næsten altid

Det er glæde sig – det kan man træne sig selv i
Man kan øve sig, blive bedre … og blive mere glad.
Det er ikke altid nemt – men det handler om dit fokus.

Det er i øvrigt ok at være lidt lalleglad … det er i hvert fald mere rart at være sammen med en glad person 
end det er at være sammen med en gnavpot (gammel eller ej)

Oplev glæden ved de små ting ikke kun det store.

Alle i denne verden har modgang – det er os der fokusere på glæde og det positive der på en eller anden 
måde har det lidt bedre uanset hvordan kroppen har det og opføre sig.

Kim

Velkommen

Glæde … det er en underlig størrelse!!

WWW.SCLEROSE.INFO2

http://www.sclerose.info/


Indhold

4 Vi er en udsat gruppe for ikke at være glade

5 Velkommen til Lisbeth Høgh

8 Michael Dahl er et af de 1000 ansigter

9 Vil du hjælpe Sclerose.info

15 Glæden går i små sko ……

18 Karen B. Bernberg er et af de 1000 ansigter

WWW.SCLEROSE.INFO 3

Bliv medlem af foreningen Sclerose.info

Sclerose.info blev stiftet I 2002, og har siden arbejdet 
med information om sclerose, om at leve med 
sygdomme sclerose.

Sclerose.info ønsker at der er mere og øget 
information omkring sclerose, for med øget 
information og viden om sygdomme bliver det 
nemmere at leve med sclerose.

… det handler om at leve

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


Hvad er glæde ?

Der er mange definitioner men en ting går igen. 
Glæde er hvordan vi relatere til vores liv – til livet.

Glæde kommer indefra.
Det kommer ved at man ser alle relateret i øjnene, uanset hvad de er – og at man 
acceptere hvor man er, man er OK der hvor man er, i nuet.
Kun da er det muligt at blive glad.

Det er ok at man føler smerte, at man ikke ligefrem jubler over ens situation, men 
man skal lære accepten, og man skal finde glæden i at man er ok der hvor man er.
Det er ikke nemt – når man som os scleroseramte kan have dage og perioder 
(lange eller korte) hvor man sgu altså ikke har det fysisk godt … men det er i de 
hårde tider man skal grave dybt, og finde smilet og glæden i de helt små ting og så 
fokusere på det

Accepter hvor du er.
Men det betyder ikke man stå stille .. Det betyder ikke at man skal sætte si ned
Man skal stadig arbejde med sig selv, fysisk og psykisk.
Man skal søge glæden … man skal finde det positive hver dag.

Jeg har en øvelse jeg kaver med min familie hver dag (næsten)
Over aftensmaden – der skal vi alle nævne 3 GODE ting der er sket i løbet af dagen. 
Vi gider ikke snakke om det negative … kun det positive.

Prøv det !
De første dage der virker det måske lidt underligt, men hurtigt vil du få en rar 
følelse, du ser på det positive, du lytter til din familie, eller venner, der forklare 
deres positive oplevelse og så begynder vi at bygge glæde.

Der er ALTID 3 gode ting i en dag – vi glemmer bare nogle gange at se dem…
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Glæde

Som scleroseramt er vi en meget udsat gruppe for ikke at være glad!

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/


De 1000 ansigter

Velkommen til Lisbeth Høgh

Har du lyst til at blive et af de næste ansigter i Sclerose.info’s PDF blad og/eller 
på Sclerose.infos’s hjemmeside ?

I 2013 startede Sclerose.info med at bringe ansigter – os scleroseramte. 
Det var en forklaring om mennesket bag diagnosen sclerosen, og det er for at vi 
som scleroseramte kan forstå hinanden bedre og kan forstå den forskellighed vi 
har.
Du kan her i bladet se et par af de ansigter der bringes, måden og de spørgsmål 
der er og skal besvares.

Vil du være et nyt ansigt – så skriv til Lisbeth Høgh på e-mail 
lisbeth@sclerose.info eller kontakt Lisbeth i vores Facebook gruppe 
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Vil du være et af de nye ansigter ?

Lisbeth Høgh er ny tovholder på ”De 1000 
ansigter”.
Det vil sige at Lisbeth i fremtiden er kontakt 
person – og såfremt du gerne vil deltage og være 
et af de 1000 ansigter er det Lisbeth du skal 
kontakte.

De 1000 ansigter er en kampagne som 
Sclerose.info har haft siden 2013 hvor 
vi præsentere os scleroseramte for 
hinanden. Ideen er at vi igennem de 
artikler der laves ser hvor stor forskellig-
hed vi har, at vi deler erfaring igennem 
tekst/historie, at vi forstår hinanden bedre, og vi 
ikke føler os alene med vores sygdom.
De 1000 ansigter bringes i Sclerose.info’s PDF blad (dette du sidder og læser) – og vil 
blive bragt på vores hjemmeside.

Vi byder Lisbeth velkommen ombord hos Sclerose.info og vil gerne bede dig om at 
tage godt imod Lisbeth som en del af teamet.

// admin

Lisbeth Høgh

mailto:lisbeth@sclerose.info
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
http://sclerose.info/
http://sclerose.info/
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De 1000 ansigter

Behandling: 
Tysabri i drop

Hvad var de første symptomer?
Det startede med en sovende venstre arm.

Hvorfor har du valgt denne behandling?
Jeg sprøjtede mig selv i låret i 12 år og var derefter i tecfidera behandling (piller).
Af dem blev jeg rød i bæret og fik attak.
Jeg fik igen anbefalet tysabri i drop . Jeg har før været i den behandling, men blev i 2012 taget fra
behandlingen grundet moder mørke kræft og frygt for at mit immunforsvar led last.
Dette siger de ikke er tilfældet mere.
Jeg håber de ved hvad de har gang i!

Tager du alternativ medicin eller behandling – hvorfor – hvad hjælper det dig?
Jeg får Lyreca imod smerter ( de har så ødelagt mine tænder med store tandlægeregninger til følge ) samt
Gmadol.

Prøver nu RAW i mild form – jeg syntes det giver jo i systemet og jeg sover bedre.

Hvor mange gange er du blevet scannet siden du fik din diagnose – og hvornår blev du sidst scannet?
Jeg tror jeg er blevet scannet 5-6 gange, sidst var d.30-9-2017.

Hvad er dit ynglings citat eller slogan?
MAN LIGGER SOM MAN HAR REDT

Hvad lavede du inden diagnosen-og hvad laver du nu/også gerne fritidsinteresser?
Jeg var sælger i radio-TV og projektor branchen i 30 år, ca. 8-9 år efter diagnosen.
I 2014 fik jeg flexjob på 10 timer i ugen indenfor salg af isolering i Isolerings Gruppen.
Jeg spillede fodbold på rimelig højt plan, som desværre ikke kan lade sig gøre mere.
Og fisketure som desværre også er begrænsede da venstre hånd ikke gør det muligt mht. at binde spinder
og fluer på linen.

Et af sclerosens 1000 ansigter : 
Michael Dahl, 50 år

Michael Dahl

http://www.sclerose.info/
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De 1000 ansigter

Hvordan er du som person og menneske i dag?
Jeg prøver at bruge min humor til at få livet op i gear.
Og så passer jeg min træning stort set hver dag før job, samt fysioterapi
behandling 2 gange i ugen og holdtræning hver onsdag.

Har du ændret dig efter diagnosen og på hvilken måde?
Jeg tror mit største problem samt ændring er den modløshed man føler
når noget ikke kan lade sig gøre mere,- eller hvis man ikke kan
gennemskue konsekvenserne af det, evt koncerter osv

Har du temperament… og hvad gør det for dig – både positivt og negativt?
Nej – men jeg er stædig,- som gør at jeg selvom det er mørkt og kroppen skriger om morgenen, så kommer
jeg op og afsted….det må nok være positivt – men samtidig negativt da jeg ikke er god til at høre hvad
kroppen fortæller der kan lade sig gøre i dag!
MEN MAN FØLER SIG SOM MANDEN DER HAR LAKERET SIG INDE I HJØRNET VED LAKERING AF GULV, OG 
INTET KAN GØRE.

Hvordan har din omgangskreds taklet, at du har fået sclerose?
Mine rigtige venner har taklet det godt og er så søde!
Jeg har gudskelov fået en ny kæreste som er fyldt med empati og følelser ( hun har ikke sclerose ).

Hader du din sclerose ?
JA,- og alt den har afsted kommet af følgevirkninger:

• kroppen forfalder
• hovedet driller
• ægteskabsbrud

Hvad er det værste symptom eller bivirkning ved din sclerose? Og hvordan påvirker det din hverdag?
Jeg er påvirket på flere områder : træthed – smerter – og SKOD balanchen.

Lever du efter sclerose principperne? Og kan du mærke en forskel på før og efter?
Jeg prøver stadig.

Hvad har din sclerose givet dig af gode oplevelser?
Jeg har mødt nogle dejlige mennesker såvel andre patienter samt personale
dels sclerosehospitalerne i Ry og Haslev,- samt på Montebello.

Hvordan har du det med træning? Kan du mærke en positiv effekt, 
eller føler du det er et nødvendigt onde?
Uden træning går det slet ikke!!!

Livet har så mange farver….hvad var din farve, før du fik sclerose….
og hvad er din farve nu?
Farven før var gul,- nu er den rød,- til tider lyserød.

Nåh…..men hvad er det bedste ved at have sclerose…?
Folk der stiller sådan et spørgsmål aner ikke hvad de spørger om - - - - Der er intet godt.

Hvad er din holdning til den måde politikkerne ser på ”os scleroseramte”?
De aner ikke hvad det er og hvad det indebære,- og gider ikke sætte sig ind i det.

Michael i Mijas, Costa Del Sol

http://www.sclerose.info/
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De 1000 ansigter

Har du et godt råd til nydiagnosticerede?
Få en henvisning til sclerosehospitalerne, og tag alle de kurser som omhandler en chance af forståelse af hvad
det er og indebære – og tag din familie med.

Har du et godt råd til os andre med sclerose?
TRÆN!
Og husk humoren i hverdagen.

Hvor er du om 5 år?
Der forventer jeg at være pensioneret og side i kørestol.

Hvad syntes du om det job sclerose.info laver?
Jeg syntes de laver et godt job.

Hvad er din største drøm?
At man finder en kur for denne lorte sygdom. Samt at min stopper sin 
grimme vej.

Slutteligt fortæl lidt om dig selv og dit liv indtil nu?
Jeg passer mit job og min træning,- samt prøver at holde sammen på
resterne af familien og de venner som ikke valgte den anden side.

http://www.sclerose.info/
mailto:admin@sclerose.info
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De 1000 ansigter

Som medlem af Sclerose.info kan du 
opnå rabat på dit ophold I Spanien. Du 
kan ligeledes som medlem opnå rabat på 
øvrige arrangementer som Sclerose.info 
arranger eller er medarrangør på.

Bruger du tid på at søge rundt på internettet for emner der er relateret til sclerose ?
Læser du nyheder om sclerose forskellige steder på nettet ?
Vi vil rigtig gerne bruge din hjælp til at hente nyheder ind – artikler - der omhandler 
sclerose eller sclerose relateret.
Er du interesseret i at vide mere send en e-mail til admin@sclerose.info
// Admin

http://www.sclerose.info/
http://sclerose.info/medlemskabpriser/
mailto:admin@sclerose.info
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Glæde … reaktion

Glæde ………………

WWW.SCLEROSE.INFO12

Hvad fanden ved du om glæde ?

Der findes ingen glæde når man 
har sclerose.

Jeg er meget provokeret og jeg
er sur – for det er noget fis at 

spørge om .

Scleroseramte der siger de er
glade – de lyver.

Jeg føler mig som et skakspil, 
hvor jeg altid er og bliver

skakmat

Dette er blot nogle enkelte reaktioner jeg
har fået da jeg forklarede at Sclerose.info 
I dette blad vil skrive om glæde!

I min lille verden, der understreger det
hvor vigtigt det er at vi øver I at se det
positive og at være glade !
At være glad betyder ikke at man er
lykkelig for at have sin sclerose. Jeg
kender INGEN scleroseramte der synes
godt om sin sygdom.
Men det handler om at lade sit focus 
være på det positive – på glæden uanset
hvor stor og hvad det er.

Det kræver træning !!! Vil du være god til
det – så gå igang I dag !

http://www.sclerose.info/


Vil du hjælpe Sclerose.info ?

Har du lyst til at hjælpe Sclerse.info med at vedligeholde og gøre vores hjemmeside 
bedre – vil vi meget gerne høre fra dig.

Rettelser af tekster – indhente informationer om emner der er relevante for sclerose.

Er du interesseret i at vide mere send en e-mail til admin@sclerose.info
// Admin

Vil du hjælpe Sclerose.info
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Kunst auktion …………

Vi afholder løbende kunstauktion

I den kommende tid vil Sclerose.info afholde 
auktion over billeder der var en del af de 
tidligere kunstkonkurrencer som 
Sclerose.info afholdte.

// Admin

mailto:admin@sclerose.info
http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
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Digt om glæde af Paul-Erik Kirkegaard

Glæden går i små sko denne formiddag.
Forsvundet og ganske ikke til at få øje på, bare væk over alle bjerge.
Ser på en fireårig dreng i rød trøje, siddende grædende op mod muren, hans mor er lige blevet
skudt.
Drengens ansigt er malet med en uhyggelig blanding af støv, skidt og tåre, - blodet fra hans mor
dækker de små hænder.
Fortæl ham - fra mig - glæden er lige rundt om hjørnet.
Hjemme igen bliver dagene ikke meget bedre, ulykker, ballader på bunden af ligegyldigheder, det er sgu 
på tide at få et andet job - jeg kan ikke ændre tingene alligevel.
Hjemme i efterårets smukke farver går jeg en tur i skoven.
Stilheden, skønheden, træernes majestætiske stammer, magien forsøger at nå mit forstenede
sind.
Støvregnen lægger et slør over mig, som for at fortælle, du er humørets våde og smattede
vejrsten.
Jeg stoppes af en rod på et bøgetræ, det ligner en hånd der rækker ud efter mig, så stille og så
smukt i efteråret, som for at fortælle mig noget jeg ikke ser.
Tænker hvad det kunne være, jeg skal have at vide, men lader tomrummet stå åbent og tøffer
roligt videre.
Et shelter dukker op i en lysning i skoven, omkranset af birketræer i efterårets brændende gult.
Jeg står længe og mærker duften af våd skovbund og den regnvåde luft.
Jeg ved ikke hvorfor, men drenge skal altid - lige prøve - og det skal jeg også lige, prøve at gå op
på sheltrets lærkeplanker da jeg ryger på den kødfulde mås, med dertil hørende brag og et av for fanden 
da, mindre kunne ikke gøre det dennne dag.
Scleroseben er ikke som harens på den grønne eng, de bliver hvor de er, sådan for en stund.

http://www.sclerose.info/
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Digt om glæde af Paul-Erik Kirkegaard

Birkebladene har lagt sig i smukke mønstre og farver, på det fantastiske plankegulv.
Bøgens arm der rakte ud efter mit tomrum, får mig til at smile af mit fald, til skønheden i bladene på
plankerne.
En sær blanding af Leonard Cohens og Charlie Chaplin spiller for mit indre øre, en ditto våd øm
røv, og så hjem på en kurs 200.
“Glæden går i små sko”, mere behøvedes ikke, her slutter festen den dag, med et smil, en våd
røv og et lettere indre.
En sømand kender sin kurs hjem, når lommerne er fulde.
Hjemme får jeg besøg, gider ikke rigtigt se nogen, har behov for at sidde og glo på ingenting, den
blå luft , der er grå denne dag.
Jeg får et stort knus da hun kommer, glæden i små sko får lidt vokseværk.
Vi taler om ingenting og alting, griner og drikke kaffe.
Glædens små øjeblikke samler jeg op, når de bliver mange nok sætter jeg dem på en snor om
hendes smukke hals, sådan som en slags huskesnor, når vi skal gennem skidtet.
En gammel ven brokker sig højlydt over genvordigheder her, der og alle steder.
Det er ok med brok, også ok for mig at sige nej tak, ikke i dag, jeg orker ikke høre på det.
Udenfor hoveddøren står de, skoene, en smuk lille 36 og en større af slagsen 43. De er beskidte
og trænger til at få skidtet vasket af.
Hvem gider når nu de ser så glade ud, midt i skidtet.
Savoir vivra

http://www.sclerose.info/
http://www.sclerose.info/
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De 1000 ansigter

Diagnose 
Primær progressiv sclerose

Behandling
Ingen

Hvad var de 1. symptomer?
Det hele startede d.22/8 1977 med svimmelhed. Det føltes som om jeg var fuld, vi havde haft huset fuld af
gæster til spisning hvor vi også havde nydt vin til maden. Jeg havde nydt et enkelt glas vin til maden,- men så
absolut ikke noget der burde gøre mig så fuld.
Svimmelheden gjorde at jeg faldt ud mod venstre side. Venstre ben føltes som gummi, det føltes som om 
den skulle slæbes afsted.
Også var jeg så uhyggelig træt hele tiden.

Hvorfor har du valgt denne behandling?
Jeg har ikke valgt, ikke at komme i behandling, der er endnu ingen behandling til den sclerose form jeg har, 
så valget for behandling er ikke eksisterende.

Tager du alternativ medicin eller behandling – hvorfor – hvad hjælper det dig?
Jeg tager kalktabletter, for at styrke knogler og tænder.
Den 2/10 i år startede jeg med at tage fiskeolie med omega 3, der bl.a. Det skulle kunne styrke
hukommelsen.

Hvordan har du det med træning?
Jeg træner 2 gange i ugen ved fysioteapeuten.

Hvor mange gange er du blevet scannet siden du fik din diagnose – og hvornår blev du sidst scannet?
Jeg er blevet scannet 4-5 gange i alt, men husker ikke hvornår jeg blev scannet sidst.
Jeg kom først i fast forløb på sygehuset for ca. 10 år siden og går nu til kontrol ca. hvert andet år.

Et af sclerosens 1000 ansigter : 
Karen Bruun Bernberg, 50 år

Karen Bruun Bernberg

http://www.sclerose.info/
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De 1000 ansigter

Hvad lavede du inden diagnosen-og hvad laver du nu/også
gerne fritidsinteresser?
Først var jeg syerske i nogle år, dernæst pakkede jeg 7 tons 
garn om dagen på spinderiet.
I dag er jeg pensionist så der er blevet tid til
fritidsinteresser, såsom: komponering af sang og tekst.
Fremstilling af håndmalede silketørklæder og så laver 
jeg kort bl.a. med landskaber og med 3D effekt.

Har du ændret dig efter diagnosen og på hvilken måde?
Ja, jeg er blevet mere grådhabil, får psykoser og er
svingende i humør. 

Koncentrationsevnen er betydeligt nedsat og så er der 
et konstant tankemylder.

Hvordan har din omgangskreds taklet, at du har fået
sclerose?
Min omgangskreds har været meget imødekommende
og hjælpsomme.

Hader du din sclerose ?
Jeg hader ikke min sclerose – men jeg frygter den.

Hvad er det værste symptom eller bivirkning ved din 
sclerose? Og hvordan påvirker det din hverdag?
Mine værste symptomer i dag er stadig trætheden
og tankemylder. Siden er kommet hukommelses
tab og rysten på hænderne ( nogle gange mere end andre )

Hvordan hjælper andre bedst.
Andre hjælper bedst ved at være tålmodige og lyttende.

Som medlem af Sclerose.info kan du 
opnå rabat på dit ophold I Spanien. Du 
kan ligeledes som medlem opnå rabat på 
øvrige arrangementer som Sclerose.info 
arranger eller er medarrangør på.

http://www.sclerose.info/
http://sclerose.info/medlemskabpriser/
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Glæde

Glæde afhænger 
af os selv

Aristoteles  
(384f.kr – 322 f.kr)

http://www.sclerose.info/
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