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Forord

December er måneden hvor vi nyder familien – vi nyder sammenholdet, nærværd.
I år – der bliver det hele sikkert lidt anderledes … Covid.
Men det hindre ikke at vi skal nyde julen.
Vores lille boble omkring os.

Måske bliver det en fordel for en del, der plejer at ”klage” over julestress…
Nogle elsker julen, andre er ikke glade for den.
Lige meget hvad – så har julen ændret sig siden jeg var barn.
Dengang kan jeg huske at vi som børn spillede Matador alle os ”drenge” (inkl. far, morfar, onkler) – jeg husker vi
aftalte at vi kun brugte 3 timer (eller så) – og så sad vi der – meget højlydt, og nød det.
Der var drinks – og cola – chips eller lidt guf, og jeg lover for at det var alvorligt !
Jeg vil helst prøve at mindes jeg vandt hver gang – at jeg havde hoteller alle steder …. Meeeeennn
Det er nok samme minde som det at jeg fik mandelgaven hvert år….
Jeg tror at denne jule roder mest af alle de jule jeg kan mindes.
Ingen tvivl om at Covid er den store synder i dette. Covid har skabt – og skaber frygt angst forvirring – tanker, og
ikke mindst det her ”Hvad fanden er det der foregår” …
Som scleroseramt lever vi i uvisheden om fremtiden – men for pokker nu har vi det så gange to. Jeg ved mange er
frustreret – men engang imellem så SKAL man acceptere tingendes tilstand som de er, og ikke brugte hverken sur
mine, negativ energi eller få det dårligt eller blive deprimeret over noget MAN IKKE KAN GØRE NOGET VED.
Det er som det er – vi kan ikke ændre det !
Når alt det er sagt – så er det jul.
Vi skal nyde det… Vi skal i det gode julehumør.
Jeg har hevet nissehuen frem og har haft den på et par gange – og det hjælper.
Man bliver i et bedre julehumør når man ser lidt …. Øøøhhhh ….med huen på
Rigtig glædelig jul og godt nytår til alle
Kim
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Nu er det jul igen ………

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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Glædelig jul

Fra alle os I Sclerose.info og vores
Facebook admin grupope – til jer alle
Rigtig glædelig jul og godt nytår !
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Medlem af Sclerose.info

Medlemskab af Sclerose.info
Meld dig ind i Foreningen Sclerose.info
Et støtte medlemskab for kr. 96,- om året for privatpersoner.
Ved at melde dig ind i Foreningen Sclerose.info er du med til at støtte det informations arbejde
vi laver i foreningen – vores lukkede (og åbne) Facebook gruppe, vores PDF magasin som du
sidder og læser, samt de undersøgelser og foredrag vi arrangerer f.eks. om tabu emnet
sexualitet og sclerose.
Foreningen Sclerose.info får ikke offentlige midler, men får kun sponsorat midler, private midler
og donationer. Foreningen drives primært af scleroseramte, men vi bruger ekstern arbejdskraft
til at løse nogle opgaver for foreningens drift.
Vi ønsker at skabe en meget stor medlemsgruppe for at Sclerose.info stemme kan blive
slagkraftig i debatten der er omkring sclerose, uanset om det handler om behandling eller vi
scleroseramtes vilkår i samfundet.
Meld dig ind og bliv en af os ! Støt os scleroseramte
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Juleevenentyr

Juleeventyr – oplæst for dig
Sclerose.info har aftalt med Christina Bjørn, at vi gerne må låne
Christinas juleeventyr her i julen 2020.
https://christinabjorn.dk/2020/12/15/julen-2020-del-2/
Christina læser et juleeventyr op – og du vil kunne samle din
familie, dine børn, dine venner, og sidde sammen og lytte til
de gode gamle eventyr
Dette eventyr er ”Peters Jul” - kan du huske det ?
Du kan trykke på linket ovenfor eller her.
(Linket går til Christinas hjemmeside – hendes nyheder hvor
de 2 eventyr ligger)
Peters Jul har for mig nogle smukke minder om min mormor,
jeg kan næsten føle og mærke vores hyggelige jul samen.
Christinas betagende stemme –briger mig tilbage til dengang for mange år siden.
Tusind tak til Christina Bjørn for at lade os låne hendes oplæsninger
Glædelig – og meget snart kommende – jul.

Du kan også trykke på billedet ovenfor der er det direkte link til oplæsningen af Peters Jul.
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Tilbud på mobil

Spændende samarbejde for Sclerose.info
https://sclerose.evercall.dk
6 timer og 6 GB til 80,- med den rabat som Sclerose.infos brugere har er en rigtig god
pris. Det er IKKE kun en en-gangs rabat. Det er i fremtiden den pris du betaler
Evercall har ændret vores side for Sclerose.info en smule sådan at man nu kan se hvad
tilbudsprisen er – noget vi blev opfordret til at bede Evercall om at gøre.
Så den besked er sendt videre og forstået.
Gode priser for os scleroseramte.
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Annonce

Digt af Niel Rømde-Andersen

Julens pagt.

Finde nye måder, for julens spind
Juletræets duft, lysenes skær – Traditionen består
Julehyggen med familien - Samværet går ind.

Glæden og fristedet – Folks smittende hjertevarme
Pusterummet fra årets stress og mareridt
Julepynten, stemningen og børns øjne glædes charme.

Tur i skoven, juletræet skal findes
Sne, frostklar himmel og røde kinder
Julens dejlige øjeblikke – Mit sind mindes.

Julens natur, håbet og den positive kraft
Aften bliver anderledes – ånden den samme
Menneskes empati og mod – Julens pagt.

Af. Niels Rønde-Andersen.
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De 1000 Ansigter
I denne måneds udgave af vores PDF blad har vi den ære at præsentere Bjørn Stig
Rasmussen, administrator til sclerosedating.dk.
Vi er meget glade og taknemmelige for Bjørn´s deltagelse i ´De 1000 Ansigter´.
Vi har brug for jer alle!
Jo flere deltagere vi får til bladet, desto flere beretninger har vi at spejle os i. Vi er alle ramt på
forskellige måder af sclerosen, samt vi alle har hver vores måde at takle det hele på. Derfor kan
vi her i bladet og i gruppen give hinanden gode råd, støtte, samt hjælp til andre med sclerose.
Som noget nyt, har i nu chancen til selv, at vælge hvilken måde der passer jer bedst, til mit
interview af jer. I kan få tilsendt et spørgeskema som i kan udfylde, dette skal dog udfyldes over
en gang, i kan også få det tilsendt i Word eller (til jer der ikke har Word) på mail, hvor i så selv
kan tage det i jeres tempo eller som det helt store, vil jeg tilbyde jer, at vi kan lave et telefon
interview hvor jeg stille jer spørgsmålene og jeg selv skriver det ind for jer.
Sidst nævnte kræver dog lidt længere planlægning og tilrettelæggelse, dog er jeg villig til at
hjælpe jer, hvis i er villige til at hjælpe andre med sclerose, med jeres medvirken.
Lad os alle støtte hinanden på godt og ondt. Det er jo os der bedst kan forstå hinanden og vi
har alle ihvertfald en ting til fælles, nemlig vores diagnose.
Hvis i ønsker at være en af vores 1000 ansigter (som scleroseramt eller pårørende), så skriv
gerne til min mail: deaniemofjeld@gmail.com og gerne med nogle billeder af jer selv, til brug i
De 1000 Ansigter.

Deanie Mofjeld
Journalist, digter og forfatter.
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De 1000 Ansigter

Bjørn Stig Rasmussen
Et af sclerosens 1000 ansigter:
Bjørn Stig Rasmussen, 60 år.
Navn:
Bjørn Stig Rasmussen
Alder:
44
Bor i:
Gerlev
Hvornår fik du din diagnose?
2018
Hvad var dine første symptomer?
Gangbesvær
Hvilke tanker og følelser gjorde du dig da du fik diagnosen?
Jeg er en "fighter” så jeg tænkte, det skal jeg nok klare og at det aldrig skulle komme til, at definere mig
som menneske/person.
Hvordan fik du fortalt din nærmeste familie og omgangskreds at du havde sclerose?
Gennem dialog, nå jeg så dem hen ad vejen. Beskeden skulle ikke være over telefonen, eller digitalt.
Hvordan reagerede din nærmeste familie og omgangskreds på at du havde fået sclerose og hvordan
tackler de det i dag?
Med forståelse, dog uden, på det tidspunkt, at have indsigt i MS. Jeg oplever at det for mange er rigtig
svært, at spørge ind til, Hvilke symptomer har du? Hvordan klarer du din hverdag? Har du brug for
hjælp?
Hvilken form for sclerose har du?
P.P.M.S.
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Hvilken medicin får du?
Der findes pt ikke nogen medicin til P.P.M.S., når man er over 45 år.
Tager du nogen former for alternativ medicin?
Nej.
Hvor tit bliver du MR-skannet?
Årligt.
Hvor mange skanninger har du haft og hvornår var den sidste?
2, sidste scanning i marts 2020.
Taler du og din neurolog om din udvikling i sclerosen ud fra dine skanninger?
Ja.
Hvordan påvirker din sclerose din hverdag?
At jeg ikke som før, kan klare de nødvendige huslige og praktiske ting i et snuptag. Alt dette tager nu
lang tid, alt for lang tid. Det går i nogen grad ud over min tid til socialt samvær, med mine nære og
kære.
Har du accepteret din sclerose og hvordan takler du det?
Ja, 1. år efter diagnosen. Jeg takler det ved at prøve at bevare mit gode gamle humør. Jeg tænker
positivt og flytter fokus væk fra min M.S.
Hvad er din beskæftigelse?
Førtidspensionist, på nu 2. år.
Hvad arbejder du med eller arbejdede med?
Som flymekaniker, i 22år.

Hvilke uddannelser har du?
Flytekniker.
Hvad er dine fritidsinteresser eller hvad har det været?
Ishockey og senest badminton i 20 år. Lange gåture i vores skønne natur og Amatør teater.
Har du ændret dig efter diagnosen og på hvilke måder?
Nej, det tror jeg egentlig ikke, men det må andre nok vurdere. Jeg har ikke fået nogle tilbagemeldinger
om, at jeg har ændret personlighed/væremåde.
Jeg har besluttet mig for, at være endnu mere positiv og rummelig.
Hvordan føler du at du er som menneske i dag?
Som jeg altid har været.
Får du vredesudbrud og hvad gør det for dig både positivt og negativt?
Nej.
Hvad gør dig glad?
Når mine nære og kære har medgang i livet, samt socialt samvær.
Hvad gør dig vred?
Al slags uretfærdighed.
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De 1000 Ansigter

Træner du og hvor tit træner du?
Ja, 3 gange om ugen, efter øvelser der er udarbejdet på Haslev sclerosehospital.
Hvordan påvirker træning dig positivt eller negativt?
Med velvære i kroppen og et "yes" jeg fik trænet igen igen.
Oplever du at der er nogle der vender dig ryggen eller fravælger dig til specielle arrangementer?
Nej.
Hvad er dit motto, ynglings citat eller slogan?
"Livet leves forlæns,men forstås baglæns"
Lever du efter sclerose principperne med kost osv. og kan du mærke en forskel på før og efter?
Ja, men jeg kan ikke mærke den helt stor forskel, for jeg har nærmest altid spist sundt, og dyrket
sport/motion.
Hvad har din sclerose givet dig af positive oplevelser eller nye hobbyer?
Jeg har lært en masse skønne mennesker at kende med samme diagnose og jeg har stiftet en
datinggruppe (sclerosedating.dk) for singler med sclerose og det gør mig SÅ GLAD, når nogle bliver
kærester der.
Hvad har din sclerose givet dig af negative oplevelser eller hobbyer du har måttet give afkald på?
Ikke at være i stand til at gå lange lækre gåture eller at dyrke sport.
Livet har mange farver, hvad var din farve før diagnosen og hvad er den nu?
Grøn, men den har nok været lidt mere lysegrøn, før min diagnose.
Hvad synes du er det bedste ved at have sclerose og hvad er det værste?
Der er jo nok ikke nogen, der syntes der er noget specielt positivt ved det, at have sclerose. Det værste
er, at fysikken ikke er som den altid har været, samt de begrænsninger sclerose medfører.
Hvor er du om 5 år og hvad er din største drøm?
Sammen med min "soulmate" i et stråtækt hus, lidt ude på landet.
Har du et godt råd til nye eller gamle med sclerose?
Bliv i troen på, at der meget snart bliver udviklet en medicin, som gør os 100% raske igen.
Hvad syntes du om det job sclerose.info laver?
En nærmest uundværlig platform, som er til glæde og gavn, for rigtig mange med sclerose.
Fortæl lidt om dig selv og dit liv indtil nu?
Jeg har for nylig købt hus, hvor jeg klarer mig selv, altså nul hjælp udefra. Huset ligger i Gerlev, med lidt
udsigt til Roskilde fjord, og med "en larmende skøn stilhed". Alt det praktiske/huslige gøremål giver
nogle udfordringer, for alting tager 3 gange så lang tid, som før. Så jeg mangler nærmest timer i døgnet,
nå det sociale også skal passes og plejes.
Jeg har 2 uddannelser, den sidste som flymekaniker, hvilket jeg arbejdede som i 22 år. Jeg blev tilkendt
F.P. for 2 år siden.
Jeg har dyrket en del sport i mit liv-Gået til Jitterbug- Ishockey og senest 20 års badminton. Som jeg
savner vildt meget, det kan desværre ikke lade sig gøre længere. Udover det sejlede jeg en del som ung.
Jeg træner 3 gange om ugen, efter øvelser som blev udarbejdet på Haslev Sclerosehospital. Jeg har altid
spist sundt, men måske endnu mere efter jeg fik MS.
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Da jeg fik min diagnose og var single-fandt jeg ud af hvor svært det er, at lære en kæreste at kende på
de gængse internetdatingsider. Derfor oprettede jeg en Facebookgruppe med navnet:
Sclerosedating.dk som er et singlefællesskab. Gruppen er nu 9 mdr. gammel og der er over 200 med
sclerose og i skrivende stund er der 20, der er blevet kærester. Venskaber er opstået og der er blevet
afholdt sammenkomster, som er arrangeret af gruppemedlemmerne. Der er dagligt 3-4 opslag i
debatten, som rigtig mange ser og kommenterer på.
JEG HAR ALDRIG BRUGT TID PÅ NOGET, DER HAR GIVET SÅ MEGET
MENING OG HAR VÆRET TIL GLÆDE FOR SÅ MANGE MENNESKER.
Mit ynglings citat er:
LIVET LEVES FORLÆNS, MEN FORSTÅS BAGLÆNS"
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Som medlem af Sclerose.info får du 10% på alle evecalls pakker
Hvis du bestiller via http://sclerose.evercall.dk , opnår du automatisk de 10 % rabat. Bestiller du
telefonisk skal du bare oplyse Sclerose.info. Telefon : 44 40 40 40
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Følelsernes bølger og dating med sclerose - Artikel af Deanie Mofjeld
Følelsernes bølger og dating med sclerose
I kender det alle godt, det at følelserne spiller os et puds, det ene øjeblik er man glad, det næste er
man vred og derefter kommer tårerne væltende. Man kan ikke altid selv styre det og pludselig kan
følelserne komme væltende ned som et skyudbrud. Hvad der er sagt og gjort, kan man desværre
ikke trække tilbage. Det er her også en af de ting, som vi med sclerose, kan acceptere hos hinanden,
fordi man nemlig har fuld forståelse for, at man ikke længere kan kontrollere sine følelser. Vi har
måske ydermere også mistet vores filter. Her kan man til tider sige ting som måske ikke, i selve
situationen, er særligt passende eller som kan støde folk. Nemlig fordi vi ikke længere kan styre
vores følelser og det som der ryger ud af munden på os. Vi har simpelthen ikke kontrol over det lige
at tælle til ti og tænke rationelt, når især følelserne koger over.
Jeg vil i denne artikel komme ind på det at have sclerose og det at være os nærmest. Mest fordi vi
også skal huske på, at de mennesker som har valgt stadig, at være i vores liv også kæmper for at
være der. Det er her også især vigtigt, at huske på, at være åben omkring sine følelser og de følelses
udbrud der kan eksplodere fra nul til 100 på et split sekund.
Det er hårdt for de pårørende, at følge os fra den man var før sclerosen meldte sin ankomst og til
den person som man er den dag i dag, efter sclerosen ankomst..
Det er ikke sikkert du selv mærker de ændringer der er sket i din personlighed, men det kan de
pårørende der er dig nærmest og de vil selvfølgelig ikke belemre os yderligere med at nævne det
for os. Det er bare det vi skal huske på, at det ikke kun er os der kæmper den her kamp.
Nok om det, så har jeg erfaret at mange pårørende ikke er stærke nok til at rumme os og at de
derfor vælger, at gå deres egen vej. Det er her mange ender alene med sclerose og også har svært
ved at finde en ny partner. Der er ikke mange mennesker som rummer de følelses udbrud vi kan
have og man kan derfor være i tvivl om hvorvidt man skal ytre sig, med nye bekendtskaber uden
sclerose.
Skal man informere dem om ens skavanker sclerosen har medført eller skal man vente til man er
sikker på den anden part???
Her vil jeg lige pointere, at selvfølgelig skal man være ærlig fra starten i et nyt bekendtskab. Kan
man ikke rumme os, er man ikke den rette for os. Jeg ved det kan være svært.

Jeg har interviewet administratoren på sclerosedating.dk, Bjørn Stig Rasmussen, som har stiftet
sclerosedating.dk på netop dette grundlag. Han stiftede gruppen på det fundament, at det er svært
at finde en kæreste når man har sclerose. Jeg tænkte først, at det da må være bøvlet med en
kæreste som også har sclerose. For mit vedkommende, at det vil være hårdt hvis ikke man har en til
at trække en op igen, når man er nede, samt en som har energi og overskud til at hjælpe en. Men
ved nærmere eftertanke, kan jeg da sagtens se det, at hvis man fandt en kæreste med sclerose, vil
man være mere tilbøjelig til at tilgive en, samt bedre at kunne forstå og acceptere hinandens op og
nedture. Man kan nok derfor også bedre spejle sig selv i partnerens følelses udbrud og man vil nok
også derfor være mere på bølgelængde.
Bjørn skriver:
Sclerosedating.dk har nu 7 måneder "på bagen” og den har godt 200 medlemmer, som er aktive i
gruppen. Der er typisk 3-4 opslag dagligt i gruppen og nogle af kommentarsporene til dem er rigtig
lange.
Der bliver jævnligt opslået arrangementer i gruppen, med en overraskende dejlig stor tilmelding.
Gruppen er livlig og velfungerende og som stifter af gruppen, er jeg SÅ glad for det, at jeg nærmest
ikke har ord for det.
Der er flere der har fundet en kæreste herinde og venskaber og gode relationer er opstået. Som jo
præcis er formålet med denne gruppe.
Linket til min gruppe: https://www.facebook.com/groups/317085089305015
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Følelsernes bølger og dating med sclerose - Artikel og digt af Deanie Mofjeld
Jeg har været tilmeldt gruppen i en lille måneds tid nu, så jeg har kunnet følge lidt med i hvad der sker
derinde og jeg kan derfor, på stående fod, stå fuldt inde for det Bjørn skriver.
Jeg vil og kan derfor stærkt anbefale jer singler til, at melde jer ind i gruppen sclerosedating.dk.
I kan læse mere om gruppen, på ovenstående link, samt hvad betingelser der er for at være tilmeldt
gruppen.

Når du gerne kærligheden vil finde,
og du med kærligheden gerne vil vinde,
Så er det sclerosedating der her er svaret
for her vil du ikke blive narret.
Herinde er alle på samme fod
og herinde skal du slet ikke råde bod,
for det herinde sclerose at have
er nemlig noget vi alle må holde i ave.
Når du føler dig alene
Og du ikke magter en scene.
Hvem vil dig så forstå
Når følelserne i dig ikke vil forgå.
Eller hvis følelserne tager sin magt
og du ikke kan være i din dragt.
Hvem er det så der tilbage står
Her er det folk med sclerose der dig forstår.

Deanie Mofjeld
Journalist, digter og forfatter
Copyright ©
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Følelsernes Eksplosion - Digt af Deanie Mofjeld
Følelsernes eksplosion
Når følelserne melder sin ankomst,
kan du lige så godt give dem en velkomst.
For du kan intet stille op
og du kan til dem ikke sige stop
Sclerosen har din hjerne skadet
og du har i følelserne badet.
Det kan gå fra vrede til sorg
men der er heldigvis ingen lov.
Så lad du blot følelserne strømme
og lad du blot dem ud rømme.
De vil nemlig ikke for evigt vare
og vi kan dem slet ikke narre.
Når man pludselig sidder der og tuder
Og maven den sammen sig knuder.
Så er der ikke så meget vi kan gøre
og vi må slet ikke følelserne nedgøre.
Så lad os følelserne ære
Så vi kan med dem blive nære.
Det er en del af vores nye jeg
Og det er slet ikke en leg.
Det kan til tider hårdt være
Og vi må af følelserne lære,
at vi ikke dem bort kan skære
Og at vi ikke for dem må spærre.
Så lad du blot følelserne sig udfolde
Så du ikke følelserne vil tilbageholde.
Du ved du intet med dem kan stille op
Og at du ikke til dem kan sige stop.
Er det vrede, frustration eller sorg,
Lad dem ikke hobe sig op til en borg.
Så lad du følelserne frit udløbe,
Så de ikke for evigt i dig vil støbe.

Deanie Mofjeld
Journalist, digter og forfatter
Copyright ©
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Medlem af Sclerose.info

Medlemskab af Sclerose.info
Meld dig ind i Foreningen Sclerose.info
Et støtte medlemskab for kr. 96,- om året for privatpersoner.
Ved at melde dig ind i Foreningen Sclerose.info er du med til at støtte det informations arbejde
vi laver i foreningen – vores lukkede (og åbne) Facebook gruppe, vores PDF magasin som du
sidder og læser, samt de undersøgelser og foredrag vi arrangerer f.eks. om tabu emnet
sexualitet og sclerose.
Foreningen Sclerose.info får ikke offentlige midler, men får kun sponsorat midler, private midler
og donationer. Foreningen drives primært af scleroseramte, men vi bruger ekstern arbejdskraft
til at løse nogle opgaver for foreningens drift.
Vi ønsker at skabe en meget stor medlemsgruppe for at Sclerose.info stemme kan blive
slagkraftig i debatten der er omkring sclerose, uanset om det handler om behandling eller vi
scleroseramtes vilkår i samfundet.
Meld dig ind og bliv en af os ! Støt os scleroseramte
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Forfatter Deanie Mofjeld

Som noget helt nyt, vil vi i de kommende måneder bringe kapitler af en novelle af vores egen
multikunstner Deanie Mofjeld.
Der bliver ingen afsløringer om indhold eller hvad denne første novelle omhandler, men uden at
afsløre noget kan du være sikker på at det handler om livet og at Deanie som altid, fortæller alt
lige fra hjertet.
Det er den første novelle i hvad Deanie påtænker skal blive en række af noveller og vi i
Sclerose.info er utrolig glade for at få lov til at være de første der ”udgiver” denne og forhåbentlig
også de kommende noveller.
Drag ind i Deanies verden – og nyd fortællingen Maxmilian & Det Lysende Træ

// Admin
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Maxmilian Bøgerne - af Deanie Mofjeld

Maxmilian
&
Det Lysende Træ

3. kapitel
Som ønsket står Maxmilian igen foran stien med det grønne lys. Denne gang træder han helt ud på
stien og med et er han omringet af det grønne lys. Han begynder at spadserer ned ad stien og kan
skimte noget meget stort for enden af stien.
¨Hvad er dog det¨ tænker han og nærmer sig med dristige skridt.

Det lyser med et meget lysere og skarpere lys, han bliver draget imod det uden at tænke nærmere
på omgivelserne. Maxmilian´s nysgerrighed har taget over. Skridt efter skridt bliver spændingen
forstærket og skridtene bliver hurtigere og hurtigere og Maxmilian ender næsten med at småløbe.
Endelig kan han se omridset af et meget stort træ, et meget smukt et. Maxmilian stopper kort op,
vurdere omgivelserne og fortsætter. Da han når helt hen til træet hører han en bippende lyd, bip
bip bip, ligesom hjerterytmen fra apparatet med hans mors hjerterytmen. Han bliver pludselig
skræmt og tænker på sin mor. Jeg må derhen nu.
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Maxmilian Bøgerne - af Deanie Mofjeld
4. kapitel
På hospitalet tager Maxmilian en dyb indånding inden han træder ind på stue 24. Synet af sin mor gør
ham glad, men også lidt tårevældet.
¨Mor jeg er her¨ siger han og tager hendes hånd.
¨Jeg har drømt om det smukkeste træ med det smukkeste kraftige lys, næsten lige så smukt som dig¨
fortæller han med begejstring i stemmen.
Maxmilian begynder at fortælle om drømmen, hvor mærkelig den var og om hvor tillokkende den nu
alligevel var. Stien, træet, det mærkelige grønne lys på stien. Han fortæller om hans dag i skolen og hvad
han har lavet de sidste små fjorten dage, imens hun har været indlagt.
Maxmilian fornemmer en tilstedeværelse fra sin mors side, trods hun ligger helt stille med lukkede øjne.
Var det et lille klem i hans lille hånd eller var det bare ønsketænkning.
Maxmilian kysser sin mor på kinden og hvisker stille ind i hendes øre.

¨Mor jeg elsker dig, vågn nu op, jeg savner dig¨
Med disse ord forlader Maxmilian stue 24.

Af Deanie Mofjeld
Journalist, digter og forfatter.
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Jul 2020

Nu det jul igen og nu er det jul igen… julen varer ….
Julen er over os – og nytåret følger lige efter .
Den store højtid på året.
Den tid vi alle elsker – og vi som scleroseramte skal passe en lille smule på.
Men … julen … og nytåret … den dejlige tid det er en pragtfuld periode, men det
er også en tid hvor man som scleroseramt bliver nød til at passe på.
Vi skriver om det hvert eneste år – og hvert eneste år er der ”mange” der
oplever problemer, men jeg synes nu de er blevet bedre de sidste år.
Det er en glædens tid … men HUSK … det SKAL også være en egoistisk tid for
dig… prøv 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 uanset om vi tænker på Covid eller ej;

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

Facebookgruppen
Retningslinjer:
Sclerose.info har lavet nogle retningslinjer for brugen af Facebook gruppen –
og dem bringer vi lige her – bare for en god ordens skyld:
Denne Facebookgruppe - er en del af foreningen Sclerose.info, som blev
etableret i 2002. Det primære informationsorgan er www.sclerose.info
Retningslinjer for Facebookgruppen

Foruden relevante nyheder er siden tiltænkt debatter om aktuelle emner, og
vi ønsker en aktiv deltagelse fra gruppens medlemmer, i spørgsmål der
drejer sig om sclerose.
Vi ønsker IKKE at debatter bliver enstydige og kun omhandler (alternative
behandlinger eller undersøgelser som f.eks. borreliose) og admins
forbeholder sig ret til at begrænse det og kan slette indlæg, der går ud over
gruppens formål. Admins kan vælge i selve tråden at henvise til at fortsætte
i en privat mail eller en anden gruppe og så skal dette respekteres.
Vi forventer naturligvis, at alle opslag og kommentarer bliver holdt i en
sober og god tone medlemmerne imellem.
Hvis du er i tvivl, er du altid velkommen til at spørge admins i en mail.

Opslag der linker direkte til egne hjemmesider og blogs slettes uden varsel,
men man er altid velkommen til at poste hele blogindlæg eller indslag.
Siden henvender sig til alle, der vil søge information om sclerose, og
Sclerose.info modtager gerne forslag og ideer fra gruppens medlemmer til
initiativer for scleroseramte og deres pårørende.
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Hvordan kommer man videre med sclerosen – De fem faser

Hvordan kommer du videre med sclerose…. ? … De fem faser !
”5 trins raketten eller hvordan man kommer videre med multipel sclerose diagnosen.
Når noget så voldsomt som MS rammer et menneske rives det ud af sin vante
tilværelse. Det kan føles som om ens krop og helbred, ens beskæftigelse, relationer og
værdier, det man tror på - ja selv ens identitet slås i stykker af det slag livet giver én. Fra
at være midt i sin dagligdag er man kastet ud i ingenmandsland, hjælpeløst prisgivet
denne overmagt, hvor alt hvad man sanser og samler udover sine symptomer er alt det
der var som ikke er mere. Det er et chok for krop og sjæl pludselig at befinde sig i et
vakuum, et tomrum uden noget at orientere sig eller gribe efter, et frit fald der ikke
stopper igen.
I denne situation skal den ramte stadig forholde sig til sit ”liv” som ikke venter af den
grund og sine omgivelser, hvilket er en umulighed i den tilstand. En gennemgribende
reaktionsproces er i gang, forskellig fra individ til individ. Nogle overreagerer, andre
undertrykker deres reaktion og andre igen reagerer naturligt på dette traumatiske tab
de har lidt og deres frygt for fremtiden. Her er det så at alle ønsker at man skal se
situationen i øjnene og se at komme videre med livet. Det virker som om at de andre
stadig har deres behov og ønsker som skal opfyldes, forventningerne og kravene
kommer hurtigt igen når de ser at man har overlevet og nok bare trænger til at komme
ud, få snakket om tingene og kommet til hægterne. Faktisk skal man det samme som
før, nu er der bare sclerosen oveni der skal klares. Men den går bare ikke. Man finder
selv hurtigt ud af at hvis man fortsætter som før så bliver det værre.
Her er det utroligt vigtigt at anerkende at dette tab af livet som noget trygt og rart man
regnede med og stolede på ville fortsætte, at det udløser en kraftig sorgproces som
nødvendigvis skal gennemleves inden man er klar til at genoptage sit liv som det nu er.
Det er ikke til at komme i gang med disse udfordringer før end chokket og frygten har
lagt sig, sorgen over det mistede er brændt ud og tabet accepteret helt og fuldt. Men
for overhovedet at komme i gang med denne proces er det vitalt at forstå, gerne med
hjælp af gode venner eller en psykolog/psykoterapeut, hvor man er henne i forløbet
lige nu og få et nyt perspektiv som er på afstand af den overvældede reaktionstilstand.
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Hvordan kommer man videre med sclerosen – De fem faser

Der er 5 faser i alle tabsprocesser og så længe en person ikke kan forstå hvad det er der
foregår, altså hvad det er for en situation man befinder sig i og hvad denne kræver af
én, eller erkender sin nuværende reaktion, så er det nemt at hænge fast i en fase ved at
forsøge at undgå det der føles for svært at tackle alene, nemlig selve sorgen. Der kan
være flere grunde til at prøve at undgå sorgen, fortvivlelsens smerte og isolationen.
Måske er man vant til at vise sig som den stærke og tage ansvar for andre og tør derfor
ikke miste kontrollen følelsesmæssigt, eller man er vant til ikke at få omsorg eller blive
domineret og derfor nægter at vise ”svaghed,” være sårbar og ked af det åbenlyst som
voksen. Den overdrevne reaktion kommer når der i forvejen er sår på sjælen der har
været undertrykt og nu bryder frem af dette tab. Ellers er årsagerne til reaktionen den
samme som for den førnævnte, ubevidst vælges nu blot den modsatte ekstrem. Hvis
der derimod er en sund og naturlig respons på chokket, altså en sorgproces der
udfolder sig frit så længe den varer, så vil man relativt hurtigt kunne bevæge sig ud i en
accept af det skete og kunne lære at komme videre og leve med de fysiske
begrænsninger og de nye vilkår. Herunder følger en beskrivelse af ”5 trins raketten” og
den enkelte ramte kan så mærke, føle og tænke efter om en af beskrivelserne passer på
det man netop er midt i og personligt gennemgår lige nu. Men også de der er kommet
videre kan stoppe op og se hvor de selv sad fast og hvor det nemmere gled videre til
næste proces.
Fase 1) Chokket.
Livet føles ødelagt, i ruiner og det er nemt at prøve at overbevise sig selv om at det ikke
er virkelighed, men bare et mareridt som pludselig slutter og alt er igen som før. Man
tager simpelt hen ikke det ind som andre siger til én, men gemmer som strudsen sit
hoved i sandet og tænker ”det sker ikke, det her.” Det er barnet i os, den uansvarlige,
der prøver overmagten af for at se om det kan lade sig gøre at få ting til at forsvinde
ved at lukke øjnene for dem, benægte deres eksistens. ”Måske hvis jeg ikke kan se det,
kan det heller ikke se mig.”
Fase 2) Kontroltabet.
Når det går op for én at det ikke nytter at benægte det tab
der er sket følger det at man bliver fuldstændig ude af sig
selv af raseri. Selvkontrollen ryger en tur og man er i
vredens vold. Logikken i dette er at overmagtens styrke
skal prøves af, for måske er det alligevel muligt at skræmme,
overmande eller ødelægge fjenden. Det er igen en naturlig,
barnlig afmagtsreaktion på at få det modsatte af det man
ønsker som er omsorg og kærlighed. ”Hva´ fanden bilder
tilværelsen sig egentligt ind?” Det skal i hvert fald ikke
hedde sig at man ikke gjorde modstand.

Fase 3) Forhandlingen.
På et tidspunkt indser man at ens rasen ingen som helst indflydelse på overmagten som
jo er usynlig og det eneste man finder er sin egen udmattelse. Ens næste skridt er
dernæst af mere strategisk natur, en tillært manipulering af den stærkere, men måske
ikke smartere end en selv. Man begynder at forhandle med skæbnen og prøver alt for
at finde vej til dens hjerte og blødgøre den. Man ydmyger sig selv, bønfalder og lover alt
for at omvende eller bare formilde den ukendte autoritet til at gøre tingene bedre for
én eller få bare lidt tilbage af det mistede.
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Hvordan kommer man videre med sclerosen – De fem faser
Fase 4) Håbløsheden.
Dernæst erkender man at selv denne strategi ingen vegne fører og at alle kortene er
spillet. Der er spillet fallit og nu overtager håbløsheden da der ingen hjælp er at hente
nogen steder overfor dette onde. Man opgiver kampen og modstanden og henfalder
derefter til tomhed eller depression, går følelsesmæssigt og mentalt i stå og sætter livet
på vågeblus. Det er den tredje mulighed et individ har for at prøve at undgå fare, når
både flugt og modangreb ikke kan bruges. Der er ikke tale om accept af situationen da
den barnlige ubevidste strategi går ud på at forsvinde fra farezonen ved på forhånd at
være så død at intet længere kan røre én.
Fase 5) Accepten.
Først når selv den opgivende offerrolle forstås som en udsættelse og et forsøg på at
slippe for at være ramt for alvor kommer accepten og overtager scenen. Når dette sker
for én – som et fravær af alle anstrengelser for at undgå smerten – kommer det tit som
en overraskelse at man nu er helt afslappet og rolig overfor situationen og samtidig
føles den fulde effekt af tabet meget lettere at bære end man kunne forestille sig.
Det er ikke fordi sorgen ikke er stor, men fordi ens livskraft ikke er bundet op i frygt og
undvigereaktioner er man klar til at gå med stormen i stedet for imod den og en følelse
af at blive båret gennem følelsesstormen opstår og relativt snart er man klar til næste
skridt: At begynde at fordøje sin ublide medfart og forstå og udtrykke med ord og
følelser hvad der er sket, både det der er mistet og det der er kommet i stedet. Dette
nye perspektiv er starten på den anden proces som skal til for at overkomme tabet.
Denne proces handler om at omdefinere sit liv i lyset af det skete, finde nye
holdepunkter og værdier, hvor de gamle var og ny identitet, ny mening med tilværelsen
og nyt ståsted i livet som matcher den person man er nu både fysisk og psykisk. Det er
essentielt, meget omhyggeligt at vælge netop de elementer der skal danne platform for
i tryghed og balance med omgivelserne at skabe netop det liv der passer én og passer til
én, således at det der var ulykkeligt kan ende med at blive vendt til større livskvalitet
skabt af ens livserfaring, livsvilje og en akut fornemmelse af at livet er en kostbar gave
som kræver at man siger JA til det. Det kan kræve at man må afvise ting, vaner og
mennesker i sit liv som fastholder én i den gamle måde at leve livet på som er skadelig
for én nu, og hvis det er for svært både at få startet på ny og samtidig holde sig fri af
fortidens spøgelser, både udenfor og indeni en selv, sårbar som man er, så kan det
være nødvendigt med professionel støtte til et selvudviklingsforløb, hvor man hele
tiden fastholdes på ens sande værdier og det mål man har med tilværelsen.
// Admin
(af Terapeut Søren Beejo Hansen)
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YouTube

Sclerose.info på YouTube !!
Kom og følg os (abonner) … der er ikke så meget endnu
https://www.youtube.com/channel/UCx8QbVuSTWrA6_mGwJ8gPw
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Sclerose.info flyer

Foreningen Sclerose.info
Det er os med de røde cirkler. De røde cirkler symbolisere at vi er flere, du er ikke
alene med din MS (sclerose) — de symbolisere sammenhold — de symbolisere
fremadrettethed — de symbolisere blod (sved og tårer) som, er en del af vores liv
som scleroseramte. Sclerose.info blev stiftet 1 marts 2002 og har siden vores start
været en stor del af at præge hele debatten om sclerose I en mere positive retning,
for selvom det er alvorligt at have MS (sclerose), så SKAL vi leve et godt og positivt liv,
på trods.
Vores formål er og har altid været at sætte den scleroseramte og dennes pårørende i
centrum, at øge informationen om MS (sclerose), at skabe et bedre kendskab til MS
(sclerose) for derigennem at gøre det nemmere for os scleroseramte at leve med MS
(sclerose). Sclerose.info drives primært af scleroseramte hvilke gør at vi forstår vores
situation, på godt og ondt, vi er en del af det liv man som MS´er (scleroseramte)
lever. Af same årsag ved vi hvad det betyder når ´vi burger vores slogan :

Det handler om at leve

www.sclerose.info
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