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Velkommen

Nu er det jul igen og nu er det jul igen ….
Så er der dømt JUL. … og så lige efter skal vi træde ind i 2018………
Hver eneste jul skriver jeg om hvor vigtigt det er at man skal respektere sin krop.
Man skal IKKE stresse – man skal ikke blive for træt. Man skal huske at passe på sig selv i denne dejlig tid der
skal være den årlige fest i familien og venners nærvær.
Hvert år i januar der høre, læser og snakker jeg med mange der slider sig igennem en januar måned uden
energi, og hvor man er forspist, hvor man overlever imens man lover sig selv at DET BLIVER ANDERLEDES
NÆSTE ÅR.
Nu hvor vi lige har set et rigtig godt foredrag med neuropsykolog Gry JM Madsen hvor Gry klart
understreger at det kan være svært når man skal organisere – stegen i ovnen – gæsterne kommer – er vinen
trukket op – er kartoflerne klar osv osv … og nu lige også – gaverne – lysene – træet – mandelgaven … julen
vare længe, koster mange penge … og stille og roligt går det galt.
Og for slet ikke at forglemme – mad mad mad … overfyldte maver og alt for meget drikkelse og søde sager.
Jeg vil ikke sige det hele igen – men håber alle for en rigtig glædelig jul
Huske at sige fra – husk at bede om hjælp
HUSK – at familien meget hellere vil hjælpe til og sikre at de har en mand/kone/far/mor der er med hele
julen og ikke er alt for flad i flere dage
Glædelig jul … og godt nytår

Kim
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Glædelig jul

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
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Webinar

En rigtig god oplevelse !
Det bliver ikke det sidste webinar som Sclerose.info afholder.
For alle var dette en rigtig god oplevelse, ingen stress, afslappet, men også
nyt.

Det handler om kognition.
Neuropsykolog Gry JM Madsen holdte foredrag på internettet om kognition.
Hvad er det der sker når man bliver ramt.
Ikke kun de symptomer man får – eller vanskeligheder, samtidig ´forklarede Gry
rigtig godt hvad der er for dele af hjernen der bliver ramt af angreb.
Hvis du ikke var en del af de live tilhører der var – har der efterfølgende ligget en
”on demand” streaming af hele arrangementet på denne adresse :
https://connext.live/webcaststream/5a094f3c2e2089f1687b954b5cc734cdc837acce79028692ba87469d9e97a7
7ed8f4d95ac0a5a270d1e5dfdf311d2bf69a4d857c77d62a2a1e78a32fdbbf0460
Der vil du stadig kunne se den.
Den bliver snart fjernet, for at blive lagt på YouTube (mere om det senere i bladet)
Vi vil gerne sige tak til alle der deltog – tusind tak til Gry JM Madsen for et
fremragende foredrag – Tusind tak til Paul-Erik Krikegaard som var en super vært –
og ligeledes tusind tak til vores sponsor Sanofi Genzyme som har gjort det muligt at
Sclerose.info har trådt ind i multimedia verdenen på en helt ny måde
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Tanker af Paul-Erik

Julende ring tre, af Paul-Erik Kirkegaard

December (h)jul i mørket, regn, rudolfer og vi skal have glædelig jul alle
sammen.
Lige nu sidder jeg på ring tre uden om København i en altfortærende kø, og
skal tisse.
Selvfølgelig snegler en jydekrog med tisseskure sig afsted foran mig, med 30
km/t forstås, det bliver aldrig anderledes.
Jeg længes efter en grøftekant i Brovst og omegn, der kan en tissetrængende
sclerosemand stoppe op og pisse, og nåh ja, til de feststemte nissepigers
udelte begejstring.
Ring tre slår ihjel, det er hurtigere at sætte kanonen for munden, jeg skal
møde skønne og dejlige mennesker, der vil tale om det der kognitive vi
“skleroser” har så svært ved at erkende eller måske forstå.
Jeg bliver mere og mere forsinket, irritation op, humør ned.
Min kognition ligner en eksplosion, en borderline af slagsen, den
sprængfyldte blære taler sit tydelige sprog, osterejen i dødskamp.
Kognitive problemer, eller bare godnat i samme takt som decembermørket,
jeg ved det ikke håbløsheden sejre.
Julestemningen sætter pludselig ind midt i frustrationen med røde lygter i
titusindvis, foran mig.
Imod funkler de flotteste hvide lys, en fantastisk lyskæde, og så en
sprællevende
af slagsen. Julemand med rufolferne gør det ikke bedre denne aften.
Så hopper kæden af i skumfidusen, sådan bare lige pludseligt, kognitivt ?,
aner det ikke - hvad har en bonde også forstand på agurkesalat, slet ikke at
æde det.
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Tanker af Paul-Erik fortsat……

Mine medmennesker og mig bliver omdannet til små fortravlede tissemyre i
hjulende små metalkasser pyntet for og bag med smukke røde og hvide lys,
det er jul igen.
Kognitionsfidusen, min hjerne, den bombarderes utrætteligt med ting den
skal forholde sig til, men så bliver det nok for staklen, der oppe på skulderen.
“ Jeg vil ikke mere, jeg vil lege, holde fri, prøv lige at se hvem jeg er du ædle
skinke nede under mig, ham der formasteligt misbruger mig en mørk
december aften “
Hjernen servere et billede af sig selv på lystavlen - bang.
Et grotesk sceneri opstår, alle os i bilerne bliver til skeletter, kød, blod og så
den der julenisse i kraniet.
Sidder i vores små metalkasser og juler derudad med 30 km/t, ingen Jesus
finder på at sætte et befriende ettal foran de tredive, og midt i det hele er
blæren ved at eksplodere.
Ham, den der, nægter jeg at fejre den 24 december, han kan rende mig, kan
han.
Jeg fejre min skønne datter i stedet , jeg har nemlig været forudseende at få
en af slagsen på samme dato, så kan ham Jesus lære det kan han.
Endelig, endelig ser jeg gaven, som sendt fra himmelen, sendt til mig bukket I
neon, der står det skrevet, mit endemål.
Julegaven fra fødselsdagsbarnet Jesus, en grøft på Amager blandt høje huse,
miraklet, jeg kan ikke gå på vandet, men kan så gú komme af med det.
Jeg sprænger ud af automobilet og pisser på det hele, nu kan franske
revolutioner, nissemænd og hele baduljen bare komme an, jeg er sgu dybt
harmonisk igen, befriet fra alt menneskelig ondskab.
Vidunderlige Christine står foran målet og fægter med arme og ben, jeg
lander under chrom, glitte og neon, diverteres med et dejligt kæmpe kram og
en portion perlebyg med svampe.
Tømt blære, dejlige to piger og foder i luksusklassen, det er jul igen, nåede
det, næsten til tiden.
Tilbage står der at tæve formanden for sclerose.info, han kalder mig for
Kirkeby den stakkel, han må nøjes med at give kaffe engang - det er jo
hovedet den er gal med på scleroseramte og min skumfidus.
Skidt, dejlig jul, savoire vivre til jer alle.
Og, skal vi ikke bare lægge “skumfidusen” på hylden, og bare nyde denne
herlige tid, i små afmålte doser, så kan vores kognitivitet også være med i
selskabet.
“Ring tre” kører stadigvæk og hele tiden i ring, bare uden mig.
Vi venter begge på foråret - kommer engang med tiden.
Jeg tænder et lys i vinduet til alle jer derude, mens vi venter.
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De 1000 ansigter

Sclerose.info har de sidste 5 år bragt historier og baggrund
om os scleroseramte. Historierne bringes ud fra nogle ens
spørgsmål, for at vi scleroseramte selv kan se hvor mange
forskellige ansigter sclerosen har, og meget vigtigt – du er
Ikke alene.

Anette Astrid Thomsen
Hvad var de første symptomer?
Føleforstyrrelser i venstre side og indlagt da jeg pludselig
ikke kunne gå i 2006 - der har været mange føleforstyrrelser indtil diagnosen 2015

Et af sclerosens 1000 ansigter :
Anette Astrid Thomsen, 50 år

Hvorfor har du valgt denne behandling?
Ingen behandling pt - men vi har en aftale om evt. opstart af ny behandling januar 2018
Tager du alternativ medicin eller behandling – hvorfor – hvad hjælper det dig?
Nej

Hvor mange gange er du blevet scannet siden du fik din diagnose – og hvornår blev du sidst scannet?
Fik diagnosen i januar 2015 og er scannet 6 gange
Hvad er dit ynglings citat eller slogan?
You nerver know how strong you are until being strong is the only choice you have.
Ovenstående er tatoveret på min venstre arm.

Hvad lavede du inden diagnosen-og hvad laver du nu/også gerne fritidsinteresser?
Jeg var i gang med uddannelse da jeg blev syg i 2006 og måtte stoppe.
Fik førtidspension i 2010.
Min fritid bliver brugt på min lille datter (efternøler) mine voksne børn og børnebørn.
Samt daglige gåture med min hund. Jeg maler og skriver også meget.
Hvordan er du som person og menneske i dag?
Jeg har altid været glad og positiv - det er jeg heldigvis stadig - jeg kan altid finde frem
til det positive selv i svære situationer.
Har du ændret dig efter diagnosen og på hvilken måde?
Syntes ikke det har ændre mig meget - måske lidt i forhold til min mand, børn og børnebørn.
Jeg bruger meget tid på dem og det glæder jeg mig over på mine dårlige dage.
Har du temperament... og hvad gør det for dig – både positivt og negativt?
Jeg har altid været en person der har haft et godt gemyt - men kan da godt blive vred. Som regel siger jeg
tingene ligeud - det kan godt lyde hårdt ind imellem - men de som kender mig ved det ikke er så hårdt ment
som sagt.
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De 1000 ansigter
Hvordan har din omgangskreds taklet, at du har fået sclerose?
Syntes det er blevet taklet godt - jeg kan snakke åbent omkring sygdommen med familie og venner.
Dele angst og frustrationer når de en sjælden gang fylder for meget.
Hader du din sclerose?
Den er jo ikke en rar følgesvend - men om jeg hader den ved jeg ikke.
Vil nok hellere have sclerose end så mange andre alvorlige sygdomme.
Hvad er det værste symptom eller bivirkning ved din sclerose? Og hvordan påvirker det din hverdag?
Det værste er føleforstyrrelserne og smerterne - det kan I perioder fylde mere end andre. De dage hvor det er
slemt, trækker jeg mig lidt og sørger for at passe på mig selv.
Lever du efter sclerose principperne? Og kan du mærke en forskel på før og efter?
Jeg lever som jeg altid har gjort - spiser dog ikke oksekød og meget lidt søde sager.
Hvad har din sclerose givet dig af gode oplevelser?
Jeg er begyndt at passe bedre på mig selv og er langt bedre til at sige fra.
Ja så har jeg fået nogle gode venner som også har sclerose og dem vil jeg ikke være foruden.
Hvordan har du det med træning? Kan du mærke en positiv effekt, eller føler du det er et nødvendigt
onde?
Min træning består af mine gåture - det er mellem 3 og 6 km om dagen jeg går.
Livet har så mange farver… hvad var din farve før du fik sclerose og hvad er den nu?
Alle regnbuens farver før og også nu - alle farver er smukke på hver deres måde.
Nåh.....men hvad er det bedste ved at have sclerose...?
At jeg har fået et tættere forhold til min familie - vi bruger megen tid sammen og vi vægter de gode
oplevelser
Hvad er din holdning til den måde politikkerne ser på "os scleroseramte"?
Syntes det er ærgerligt at der ikke er mere fokus på scleroseramte og mener ikke der er forståelse for vores
problematikker.

Har du et godt råd til nydiagnosticerede?
Bevar det gode humør selv når alting er svært.
Snak ud om angst og frustrationer.
Har du et godt råd til os andre med sclerose?
Det samme tror jeg - vær positiv selv når det er
svært og snak ud når du er ked af det.
Hvor er du om 5 år?
Forhåbentlig stadig her - glad og med mod på livet.
Hvad syntes du om det job sclerose.info laver?
Syntes det er super flot det arbejde sclerose.info
laver - men lære jo lidt hist og pist.
Hvad er din største drøm?
At komme ud og rejse med min lille datter og min mand.
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De 1000 ansigter

Slutteligt fortæl lidt om dig selv og dit liv indtil nu?
Jeg er 50 år - glad og positiv.
Bruger megen tid i naturen med min hund, lille datter
og børnebørn.
Min dør har altid stået åben når folk har haft brug for
mig - det har gjort at jeg med tiden har fået rigtige
gode veninder og venner.
Elsker at komme ud til små koncerter og gå i biffen
- kan også lide når vi spiser ude og hygger med
familien.
Jeg kan godt lide at lære nye mennesker at kende
- syntes det er spændende så mange forskellige
personer man møder på sin vej.
Kan godt lide at male og bruger megen tid på at
skrive ting ned jeg syntes er vigtige.
Det kan være i form af digte eller små historier.

Annonce
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Meld dig ind I Sclerose.info

Meld dig ind i Sclerose.info !
Medlemmer og medlemskab af foreningen Sclerose.info er vigtigt.
I 2003 åbnede Sclerose.info op for medlemskab af foreningen – men pga masser af politisk fnidder stod
hele medlemsafdelingen stille til 2016 hvor foreningen igen åbnede op for medlemskab.
Meld dig ind i Sclerose.info ! … bliv en del af det sammenhold og fællesskab som vi her.
Som ikke-medlem har du mere eller mindre de samme fordele som medlemmer og dette er fordi det
altid har været Sclerose.infos holdning at man same medlem og ikke-medlem skal have samme
muligheder. MEN – det ændre sig stille og roligt.
Der vil blive flere tilbud for medlemmer – det kan være deltagelse i arrangementer eller det kan være
køb af de ting som vi begynder at sælge i 2018
Som medlem af vores Facebook gruppen har du kunne se og føle den måde som foreningen er på –
vores menneskelige indsigt og forståelse. Sådan har det altid været for Sclerose.info.
De fleste af os der arbejder i og for foreningen er scleroseramte.

Sclerose.info er for de scleroseramte … vi ønsker igennem vores information både til dig som
scleroseramt og til befolkningen at gøre det nemmere at leve med sclerose.info
Information giver bedre og bredere forståelse
Det er mennesket – den scleroseramte og dennes pårørende der er i fokus !

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.

Meld dig ind her - tryk

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.
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Jul 2017

”Jeg glæder mig i denne tid - nu falder Julesneen
hvid, og så må julen komme” (fra Peters Jul)
Julens og nytårets dejlige tid er over os. Det er en pragtfuld periode, men det er
også en tid hvor man som scleroseramt bliver nød til at passe på.
Det er godt at være egoistisk, faktisk skal man prøve at være det, også selvom
det lyder slemt, men det er for alle skyld man skal være der.
Her er et par råd som man bør tænke på;

Husk at nyd den dejlige tid med familie og venner, men samtidig skal du huske
på hvor meget energi og ressourcer du har

MAD er dejligt … men tung julemad har det med at alle mennesker bliver sløve
og oppustede. Som scleroseramt bliver vi endnu mere mærket af den tunge
mad, og hvis du ikke passer på kan du ende med at din fordøjelse eller mangel
på samme kan komme til at ødelægge dage for dig

Spiritus … julen og især nytåret og jo tiden hvor der skal nydes og drikkes. Husk
at din balance måske ikke er for god eller at spiritus kan påvirke dig voldsomt.
Man behøver ikke drikke meget for at have det sjovt – gammel kliche men sand

Fyrværkeri … er smukt. Men det kan ses så meget tydeligere med afstand eller
indenfor. Man behøver ikke at skulle antænde det.

HUSK – at tage et par afslapninger ... måske endda slumre lidt. Det er der intet
galt i, og alle vil have forståelse for det – og det giver dig muligheden for at
nyde tiden bedre

KULDE – kan have en grim påvirkning for mange med sclerose. Man bliver stiv
benet og det gør ondt i led og sener. Klæd dig ordentligt på.

IS på vejen og fortov …. Pas nu på !! ·
NYD julen og nytåret jo mere du lige huske et par råd – jo mere har du mulighed
for at nyde hele højtiden

WWW.SCLEROSE.INFO
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Webinar

WEBINAR
Der er ikke den store forskel på at afholde et foredrag og afholde et webinar. Som deltager
skal man lige vende sig til at man ikke er til stede rent fysisk sammen med
foredragsholderen, men udover det, så er der ingen forskel.
Man kan deltage aktivt, man kan stille spørgsmål – man kan alt det man også kan ved et
fysisk foredrag, men nu er det blot online.
Det er super praktisk fordi man godt kan hente kaffe midt i det hele – og man kan gå på
toilettet – man kan bevæge sig rundt og støje uden der er nogen der shhhhhhhh´er på en.
Man kan transmittere et webinar på en lukket side – i et lukket fora – hvor folk skal have
deres eget log-in … og det er sikkert så ingen andre kan se med end dem der er inviteret.
Så kan det transmitteres via et fora – men som ikke er lukket, dvs at ”alle” kan deltage
såfremt de har adressen hvor det foregår (det var sådant at Sclerose.infos netop afholdte
foredrag om kognition foregik)
Desuden kan man benytte YouTube (men der halter både sikkerhed og kvalitet en del), og
så kan man benytte Facebook – men det er stadig ikke godt nok hvordan det foregår.

I 2018 vil Sclerose.info lave webinar igen – og vi er ved at finde løsninger til at kunne lave
og bruge flere … om forskellige emner.
Der kommer med næsten garanti flere og meget mere om kognition!
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Citat

Jul ………………

Glædelig, glædelig jul, som
kan vinde os tilbage til vores
barndomsdages illusioner,
minde den gamle mand om
hans ungdoms fornøjelser,
og transportere den
søfarende og den rejsende,
tusindvis af mil væk, tilbage
til hans egen pejs og hans
rolige hjem.

Citat: Charles Dickens,
engelsk forfatter
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Vil du hjælpe 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

Kunst auktion …………

Vi afholder løbende kunstauktion
i 2018
I den kommende tid vil Sclerose.info afholde
auktion over billeder der var en del af de
tidligere kunstkonkurrencer som
Sclerose.info afholdte.
// Admin
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Facebook

Facebookgruppen
Nu hvor året er ved at være forbi … julen og duften fra pejsen omgiver
os …
Facebook gruppen er blevet til Sclerose.infos aktive debat forum.
I løbet af 2017 har aktiviteten i Facebook gruppen været stærkt stigende.
Medlemmerne – det er jer – i at meget aktive.
VI har kigget på statistikken over gruppen, og det er tydeligt at den erfarings
udveksling som vi altid har ønsket fungere perfekt.
Det er IKKE altid sådan at en debat eller en tråd er af interesse, men der skal være
plads til alle.
Facebook gruppen har i 2017 haft utrolig mange gode debatter og tråde – og der er
delt rigtig mange gode råd og erfaringer – dette håber vi fortsætter og måske
endda bliver bedre i 2018

Søg for Sclerose.info

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
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De 1000 ansigter

Sclerose.info har de sidste 5 år bragt historier og baggrund
om os scleroseramte. Historierne bringes ud fra nogle ens
spørgsmål, for at vi scleroseramte selv kan se hvor mange
forskellige ansigter sclerosen har, og meget vigtigt – du er
Ikke alene.

Anita Jensen

Hvad var de første symptomer?
Mit første symptom var at jeg ikke kunne bruge venstre hånd.

Behandling?
Efter at have stukket mig selv i 15 år, kunne jeg bare ikke mere.
Jeg udviklede nåleangst og græd af smerte, når jeg stak mig i mit ar væv.
Siden har jeg fået Gilinya i to år,- men holder lige nu medicin pause.
Jeg ved desværre ikke hvad der herefter kommer til at ske.

Et af sclerosens 1000 ansigter :
Anita Jensen, 44 år

Tager du alternativ medicin eller behandling – hvorfor – hvad hjælper det dig?
Jeg tager Baldrian til nat og syntes det hjælper mig godt.
Hvor mange gange er du blevet scannet siden du fik din diagnose – og hvornår blev du sidst scannet?
Sidste scanning var i december 2016.
alt i alt vil jeg tro jeg er blevet scannet omkring 7 gange.
Hvad er dit ynglings citat eller slogan?
Lev livet, du har kun et.
Hvad lavede du inden diagnosen-og hvad laver du nu/også gerne fritidsinteresser?
Jeg lavede ikke noget da jeg fik diagnosen, da jeg kun var 17 år dengang.
I dag har jeg nok i at holde mit hjem og handle ind og det er nok for mig.
Hvordan er du som person og menneske i dag?
Jeg er et meget empatisk menneske.
Har du temperament… og hvad gør det for dig – både positivt og negativt?
Jeg har nogle gange måttet undskylde fordi jeg er kommet til at snerre af andre.
Dette sker oftes i forbindelse med at jeg er træt eller ganske enkelt bare har haft en rigtig dum dag.

Hvordan har din omgangskreds taklet, at du har fået sclerose?
De har alle taklet det virkeligt smukt.
Hader du din sclerose ?
JA
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De 1000 ansigter

Hvad er det værste symptom eller bivirkning ved din sclerose? Og hvordan påvirker det din hverdag?
Mine symptomer er at jeg konstant har kramper i benene.
Dette får jeg medicin for til natten og jeg syntes det hjælper mig lidt.
Lever du efter sclerose principperne? Og kan du mærke en forskel på før og efter?
Jeg spiser og drikker præcis som jeg har lyst til.
Hvad har din sclerose givet dig af gode oplevelser?
Jeg har lært en masse dejlige mennesker med sclerose at kende.
Hvordan har du det med træning? Kan du mærke en positiv effekt, eller føler du det er et nødvendigt
onde?
Jeg kan ikke holde til at træne på grund af smerter, så min træning går ud på at holde mit hjem og få handlet
ind. Kniber det med jeg kan holde til det, har jeg et godt netværk til at hjælpe mig.
Livet har så mange farver….hvad var din farve før du fik sclerose og hvad er den nu?
Blå og nu mørkeblå
Nåh…..men hvad er det bedste ved at have sclerose…?
INTET
Hvad er din holdning til den måde politikkerne ser på ”os scleroseramte”?
Negativt,- forstået på den måde at politikerne ikke regner os for meget eller støtter op om os og hjælper ikke
os med sclerose ret meget.
Dog får vi vores medicin gratis.
Har du et godt råd til os andre med sclerose?
Lev livet !
Hvor er du om 5 år?
Der er jeg sammen med min dejlige kæreste.
Jeg har det godt og kan gå.
Også håber jeg at være blevet farmor.
Hvad syntes du om det job sclerose.info laver?
Sclerose.info laver et godt stykke arbejde.
Hvad er din største drøm?
Min største drøm er at få en ny bil med automatgear.
Man kan jo desværre ikke ønske sclerosen væk.
Slutteligt fortæl lidt om dig selv og dit liv indtil nu?
Jeg er en Q på snart 45, der har fået min pension og har en søn
på 21. Jeg har verdens dejligste kæreste, mor og søn.
Min mor og jeg ses ofte til en kop kaffe og for at snakke, hun bor tæt på mig så det er rigtig dejligt.
Min søn og kæreste støtter mig 100 %.
jeg er vild med min kæreste og hele hans familie og han med min.
Jeg syntes jeg har et godt liv,- trods sclerosen.
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Glædelig jul

Sclerose.info
ønsker dig og
din familie en
rigtig glædelig
jul

WWW.SCLEROSE.INFO
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De 1000 ansigter

Fra alle os I Facebook admin gruppen – til alle jer
Rigtig glædelig jul !
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