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November
… nu kommer julen snart.

Jeg ved hvordan jeg føler når jeg træder ind i en supermarked eller shoppecenter og jeg lytter til 
muzakken der toner ud ”its begining to look a lot like christinas”……… nu kommer julen snigende.

Gløgg, pebernødder …. Marcipan … tyk mave ;-/

November er næsten forbi – det har været en tja tja måned. 
Politisk er der gadekamp som altid – den ene og den anden hænges ud, og nogen skjuler noget 
(eller meget … måske ikke en minkpels … men øøøhhhh)

Vi har en gang Covid der nu skifter navn – og hvad sker der nu … tror mange holder vejret over 
hele verdenen… så er der hele problematikken med varer fra Kina

Det bliver en travl December på mange måder.
Håber du har nydt november trods alt, og at du ser på december med glæde- HUSK …pas på dig 
selv !

Og ..om sangen i shoppecentret ender … ”sure its christmas once more”

Glædelig jul … selvom det ikke helt er December endnu

Kim

Forord 
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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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Juleeventyr – oplæst for dig

Igen i år har Sclerose.info aftalt med Christina Bjørn, 
at vi gerne må låne Christinas juleeventyr her i julen 
2021.

For hver uge der læser Christina et juleeventyr 
op – og du vil kunne samle din familie, dine børn, 
dine venner, og sidde sammen og lytte til de gode 
gamle eventyr.

Det første lander her i den kommende uge, og jeg 
vil ikke løfte sløret for hvilke eventyr der bliver læst,
men der er et par af mine egne favoritter :-)

Du vil se opslag på Facebook gruppen den henviser til 
de links som er på Christinas hjemmeside. 
(www.christinabjorn.dk)

Vi er meget glade for at kunne ”låne” de dejlige ord 
og der har været en del der har skrevet til mig om der 
kommer julefortællinger igen i år – det gør der – og 
de bliver en blidere og mere smuk stemme end hvis 
jeg slev skulle have prøvet mig frem.

Tusind tak til Christina Bjørn for at lade os låne 
hendes oplæsninger

Glædelig – snart kommende – jul.
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Giver julen stress ?

År efter år oplever vi i Sclerose.info at mange henvender sig fordi de føler at julen kan være 
stressende.
År efter år, råder vi folk til at huske på at julen er en dejlig tid, men at man også skal passe på 
sig selv fore julen er dejlig, men der er masser af ting at lave, steder at skulle, aktiviteter at 
deltage i, gaver der skal købes osv osv osv.

Julen er glædens tid – julen er familiens tid (masse af mamse … uhhh ) 

Mange føler at julen også er stressende  for der skal ske så meget – og der er hele tiden 
masser af mennesker omkring der larmer og støjer. .. Bare vent til jule indkøb :-/

Afstem din måned.
I sidste blad skrev vi meget om energi, hvordan man bruger den osv. …. Hvis du ikke læste det 
så find det frem og kig, og husk at december bliver en meget aktiv måned – det er vigtigt du 
planlægger den så du har energi hele måneden – og især omkring julen og nytåret.

Der er risiko i den kommende måned … huske det
Men … nyd din december

// admin
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At være alene er ikke det samme som at være ensom .

Hvis man ser hvad der skrives om alene og ensomhed, står der:
Man kan sagtens være alene og være ok, og have det godt. ... Ensomhed kalder modsat på et 
savn og et ønske om at være del af et fællesskab – samtidig med en fastlåshed i følelsen at 
stå udenfor - uden følelsen af tilhørsforhold med andre.
Vi skrev om ensomhed før – og bringer her til sidst i bladet denne artikel også

Der har være debat og snak om at være alene eller at føle sig ensom – og mange gange roder
folk det sammen … hvad er hvad, hvordan og hvorledes.

Jeg har det sådan her, og dette er mit bud.
Jeg elsker at være alene – det er her jeg har tid til mig selv, mine tanker, mit positivt lille jeg. 
Jeg nyder det – og jeg bruger det både til at slappe af og arbejde med mig selv.
Når det er sagt, så er det ikke sådan jeg foretrækker at være alene, men jeg nyder både at 
være sammen men familie og venner – men jeg skal have mit alene-rum.

Som scleroseramt der har vi en del følelser – tanker, og det kan rode noget.
Samtidig hvis man er i en dårlig periode, kan man have større humørsvingninger, og nogen 
gange kan man komme til at blande tingende sammen.

Så, et par eksempler fra mit eget liv … lidt jul også

For et par juleaftener siden – der var meget af familien samlet – og som altid i familiens skød 
går bølgerne højt med snak om politik eller hvad der er sket i det forgangene år, og efter 
noget tid – så have jeg simpelthen brug for at være alene – så jeg gik ind på mit soveværelse 
og satte mig først bare ned og slappede lidt af – lidt efter tog jeg en bog og sad og læste lidt
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. Jeg nød og havde brug for at være alene. Hverken på grund af støj eller for mange 
mennesker men simpelthen fordi jeg havde lyst til at være mig selv. Bare lige for lidt tid.
Som jeg skrev tidligere nyder jeg det – og jeg bruger mig alene tid på at sætte mit positive jeg 
i fokus. Der er ingen der forstyrre mig, og jeg har ro.
Det lader mine batterier op … så når jeg kommer tilbage til festen er jeg meget mere.

Jeg har en ven der for et par år siden blev skilt fra sin kone. Der er ingen der går fra hinanden 
uden at man får det skidt indeni.
Efter at have haft en træls periode, satte jeg mig sammen med min ven og snakkede.
Jeg føler mig ensom sagde han. Og så snakkede vi om det. Ensomhed eller være alene.
Får når det nu roder i ens følelsesmæssige liv, er det som sagt svært at skille ad.
Min ven følte sorg ved at blive skilt – meget naturligt, men ensom blev vi enige om han ikke 
var. For hans miljø omkring ham, venner, tilværelsen var den samme, men han følte sig alene, 
på en negativ måde. Han følte sig ikke udenfor, han følte ikke tilhørte, men han var alene og 
han var ked af det.
Ikke fordi man får det bedre, men det er nogle andre redskaber man skal bruge for at komme 
videre når man er alene, på den dårlige måde, end hvis man er ensom.
Der var stadig en masse ting at lave, venner at være sammen med, aktiviteter, og min ven 
følte sig som sagt ikke udenfor – men ”kun” ked af det.

Igen, det betyder ikke man ikke er ked af det.
Men man kan arbejde sig ud af sin situation, på en anden måde end hvis man er ensom.

Man kan skabe aktivitet, møde andre, cafe, middag, osv. – og man kan arbejde sig selv ud af 
at være negativ alene. 
Man kan også som jeg gør det bruge det at være alene til noget god og positivt – nyde at 
være sig selv og bruge tid på sine egne tanker og ikke være nød til at være der for andre, og 
være på sammen med andre.

At være alene er sjældent noget der udvikler sig til at blive noget kronisk dårligt, depression.

Jeg skal have tid til at ære sammen med andre men også med mig selv.
Jeg kan faktisk godt lide mg selv (sagt med et kæmpe smil … humor)

Som artiklen startede – der er forskel på at være alene og være ensom. Meget !
At være ensom betyder at man føler at man ikke tilhører
At være ensom betyder at man kan være ene (alene) selvom man er sammen med andre
mennesker

Læs artiklen herefter – og se forskellen …
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I denne måneds udgave af vores PDF blad har vi den ære at præsentere Lise Anemark. Vi 
er meget glade og taknemmelige for hendes deltagelse i ´De 1000 Ansigter´.

Vi alle er ramt på forskellige måder og vi takler det, at have og leve med sclerose, på 
forskellige måder. Da sclerose jo har 1000 ansigter, så har vi brug for så mange af jer 
derude til, at dele jeres erfaring og historie med det, at leve med sclerose. Desto flere vi 
kan spejle os i, eller for den sags skyld, få gode råd af, desto mere føler vi os forstået, set 
og hørt.

Vi har brug for jer alle, så 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) og 
hjælpe andre med sclerose, så skriv gerne på denne mail: 
Deanie@sclerose.info

WWW.SCLEROSE.INFO

Et af sclerosens 1000 ansigter: 
Lise Anemark Lund, 32 år

Lise Anemark Lund

Navn:
Lise Anemark Lund

Alder:
32

Bor I:
Kongsgårde på Helgenæs

Hvornår fik du din diagnose?
September 2021

Hvilken form for sclerose har du?
Attakvis Sclerose
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Hvilken behandling får du?
Jeg venter på opstart.

Tager du alternativ medicin og hjælper det dig?
Nej.

Hvad var dine første symptomer?

Total udmattelse, synsforstyrrelser og nedsat muskelkræfter.

Hvilke tanker og følelser gjorde du dig da du fik diagnosen?
Jeg troede at jeg have øresten, så jeg var ekstrem svimmel og havde synsforstyrrelser. Dette var 
sket for nogle år tilbage og jeg kunne genkende symptomerne. Derfor tog jeg til ørelæge som 
meget hurtigt kunne konstatere at der muligvis lå noget andet bag. De henviste mig derfor til en 
akut MR scanning, som desværre viste plak i hjernen.
Jeg var meget bange for hvad det kunne være og frygtede mest af alt, en tumor i hjernen.
Jeg læste mig frem til hvad det kunne være, så jeg var forberedt.
Da jeg modtog svaret fra lægen, var jeg næsten ikke i tvivl om at det var sclerose.
På en måde var jeg ekstrem lettet og på en måde ikke. Alle de symptomer jeg igennem årevis 
havde gået med, gav lige pludselig mening. Samtidig med at jeg blev forskrækket over diagnosen, 
blev jeg også lidt lettet.

Hvordan reagerede din nærmeste familie og omgangskreds på at du havde fået sclerose og 
hvordan tackler de det i dag?
De var selvfølgelig kede af det på mine vegne. Min mand, mor og svigermor har været en stor del 
af processen og været fuld ud forstående for mine behov. De er meget støttende og hjælper mig 
meget. Det er jeg meget taknemmelig for.
De var selvfølgelig kede af det på mine vegne men ellers ikke noget ud over det.

Hvor tit bliver du MR-skannet?
Jeg er blevet skannet 2 gange

Hvor mange skanninger har du haft og hvornår var den sidste?
Da jeg fik diagnosen.

Taler du og din neurolog om din udvikling i sclerosen ud fra dine skanninger?
Nej men det kommer jeg til på sigt.

Hvordan påvirker din sclerose din hverdag?
Trætheden er enorm invaliderende. Jeg må planlægge min dag efter hvornår jeg kan få en lur og 
hvile min ryg. Der er også utroligt mange rygsmerter, hvilket gør mig ude af stand til at gå og stå 
længere tid af gangen.

Har du accepteret din sclerose og hvordan takler du det?
Jeg prøver langsomt at blive gode venner med sclerose. Vi skal først lære hinanden at 
kende. Men indtil videre er jeg bestemt ikke fan.

Hvad er din beskæftigelse?
Jeg er i ressourceforløb og afventer behandling, så jeg fremadrettet kan finde ud af, hvad jeg kan 
holde til.

Hvad arbejder du med eller arbejdede med?
Mine tidligere jobs har altid været meget aktive og sidst arbejdede jeg som social og 

sundhedshjælper.
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Hvad er dine fritidsinteresser eller hvad har det været?
Jeg er meget kreativ på en miljøvenlig måde samt handy og elsker at kunne kreere. Jeg går også 
meget op i loppefund og den historie hver en ting bringer med sig.

Har du ændret dig efter diagnosen og på hvilke måder?
Jeg er meget hjemme, da jeg ikke kan holde til at komme omkring. Til tider kan jeg godt føle mig 
ensom.
Jeg var meget mere social før, men efter sidste attak, så har smerterne og trætheden forhindret 
mig i at være meget social.

Hvordan føler du at du er som menneske i dag?
Jeg har igennem årevis fået terapi, så jeg har mange redskaber med i bagagen.
For mig nytter det ikke noget, at sætte mig i hjørnet og græde. Jeg opretholder altid den positive 
energi og ser fremad. Jeg sætter stor pris på de små glæder i hverdagen. 

Hvad gør dig glad?
Mine børn er med til at holde mig oppe.

Hvad gør dig vred?
Det gør mig vred når jeg ikke kan det jeg kunne før. Det gør mig vred, når jeg føler mig ensom og 
alene med sygdommen og alle symptomerne.

Træner du og hvor tit træner du?
Pga. smerter kan jeg på ingen måde holde til at træne. Jeg vil gerne på sigt finde energi til at 
cykle, for at styrke ryggen.

Oplever du at der er nogle der vender dig ryggen eller fravælger dig til specielle 
arrangementer?

Ja desværre. Fordi jeg har mindre energi til at opretholde venskaber, så forsvinder de langsomt. 
Det er en enorm sorg som jeg prøver at bearbejde. Jeg er både vred, irriteret, jaloux, ked af det 
og såret.

Der er intet jeg hellere vil, end at mødes med folk og skabe gode minder. Det giver så meget 
mere livsglæde og livskvalitet.

Men så er der også bare de få skønne mennesker, som altid lige meget hvad - kan få mig til at 
grine og smile. Dem er jeg meget taknemmelige for

Hvad er dit motto, ynglings citat eller slogan?
Livet er NU!

Lever du efter sclerose principperne med kost osv. og kan du mærke en forskel på før og efter?
Jeg er stoppet med rygning og drikker aldrig rigtig alkohol. Usund mad er en nødvendighed for at 
jeg kan få mere energi.

Hvad har din sclerose givet dig af positive oplevelser eller nye hobbyer og hvad er det bedste 
ved at have sclerose?
Jeg har helt klart ændret mit syn på livet. Det er ikke vigtigt hvad og hvor meget du kan præster 
her i livet men om at være sammen med dem du holder af mens du kan.
Jeg ville hellere have det godt i kroppen og være “rask” end at være millionær.

Det bedste ved at have sclerose er helt bestemt at man er fuldstændig ligeglad med små 
ubetydelige ting, som var vigtige før. Så længe man kan bruge sin krop, så er jeg tilfreds.
Livet er simpelthen for kort til at være negativ.
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Hvad har din sclerose givet dig af negative oplevelser eller hobbyer du har måttet give afkald 
på?

Livet har mange farver, hvad var din farve før diagnosen og hvad er den nu?
Den var heldigvis multifarvet og det er den stadig.

Gøres der nok for os scleroseramt i dag?
Der burde laves en Danmarks indsamling ligesom knæk cancer.

Føler du at ”folk/samfundet” (Hr. og fru Danmark) ved nok om sclerose?
Nej bestemt ikke.

Vidste du hvad sclerose var før du fik diagnosen?
Jeg havde stiftet bekendtskab med det igennem min uddannelse, og viste at det var en af de 
sygdomme som jeg aldrig nogensinde ville have. (Hvis man selv kan vælge)

Hvor er du om 5 år og hvad er din største drøm?
Forhåbentlig ude på arbejdsmarkedet på den ene eller anden måde.
Jeg er velmedicineret og kan holde til at være fysisk aktiv sammen med min familie og venner.
Min største drøm er at kunne fungerer normalt i løbet af en hverdag og komme ud på 
arbejdsmarkedet igen. Min største drøm er også at kunne leve i smerterne uden at de piner mig.

Har du et godt råd til nye eller gamle med sclerose?
Altid se det positive i tingene, ellers bliver livet surt.

Hvad syntes du om det job sclerose.info laver?
Det er virkelig et godt arbejde!

Fortæl lidt om dig selv og dit liv indtil nu?
Jeg har altid været en energisk og aktiv pige. Jeg har elsket at have mange jern i ilden og nydt 
livets skæve vinkler.
Mit liv har ikke altid været en dans på roser og der er mange mørke sider, som jeg har kæmpet 
med i mange år. Da jeg mødte min mand for knap 9 år siden, begyndte jeg endelig at falde til ro 
og den store kærlighed jeg oplevede og stadig gør, er med til at holde mig i live. Uden ham var og 
er jeg fortabt. Livet blev bare endnu bedre, da jeg fik mine to skønne piger som også er med til, 
at forgylde min hverdag.
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Ensomhed 
Mange af os oplever på et eller andet tidspunkt i livet opleve ensomhed. Det kan være i 
øjeblikke, i bestemte situationer og i kortere eller længere perioder af livet. 
For os som scleroseramte kan det ramme og være en underlig størrelse fordi at ensomheden 
handler om mange ting … ikke bare det at være alene.

Ensomhed er ikke det samme som at være alene
Man kan sagtens være alene uden nogensinde at føle sig ensom.  Man kan man også være 
sammen med andre og samtidig føle sig ensom. Ensomhed handler om at føle sig ufrivilligt 
alene – at man kan mangle samhørighed.

Ensomhed er en følelse, men også et budskab til os.
Ensomheden er et tomrum der mangler at blive udfyldt – og mange gange er det en social 
mangel. Men det kan også være den kombination med at føle mangel på samhørighed. 

Som et par eksempler.
Hvis man har en dårlig periode med sin sclerose og man går og ”kæmper” med det, og man er 
sammen med flere mennesker ved en sammenkomst , der kan man pludselig føle sig ensom 
fordi det sammenhold eller fællesskab man har omkring sin sclerose der er der ikke.

Man behøver ikke være ved en sammenkomst – det er en følelse man kan få, ensomheden, 
selvom man har en masse venner eller bekendte men hvor den forståelse der er om sclerose, 
eller scleroseramte imellem ikke er der.
Man behøver heller ikke have en dårlig periode, man kan ramme en ensomheds periode hvor 
man mangler sammenhold eller forståelse.

Ensomhed 
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Den følelse af ensomhed iblandt mennesker, den følelse af ensomhed selvom man har mange 
venner og bekendte er en meget uforståelig følelse for mange – men det er en naturlig 
reaktion.
Det handler ikke om at man kun skal have scleroseramte venner, eller venner indenfor én 
bestemt interesse – men det hjælper at have mennesker i ens omgangskreds hvor man har en 
fællesnævner, som f.eks. sclerose.

Ensomhed er en ubehagelig følelse, og den kan være meget smertefuld. Men det er et signal 
om at skal ændre ens rytme, mønster, omgangskreds.

Ensomhed kan også komme af at har nogle tanker, følelser, eller sider af en selv man 
undertrykker eller ikke vil stå ved eller kan stå ved, og man er bange for andres reaktion eller 
manglende forståelse …
For en del scleroseramte kan man havne i en situation hvor man ikke ved hvordan ens 
omgangskreds vil forstå ens sclerose, nogle gemmer sig med deres sclerose – og den følelse af 
at være den eneste i verden med sclerose vælter ind over en, og man bliver ensom … 
Frygt kan skabe ensomhed – frygt for andres reaktion eller det at man bliver set på som en 
ubrugelig person – en handicappet person. 
An del lukker sig inde i sig selv, for ikke at blive set … og det kan skabe ensomhed.

Tanker om fremtiden – eller frygten for denne.

Det er mange store ting, og det er ting der kan skabe ensomhed.
Ensomhed er et tabu !! Man snakker ikke om det.
Hvem pokker synes det er fedt at sige – ja jeg oplever ensomhed ! – jeg er ensom.
Ensomhed gør ondt – for nogle meget andre mindre.

En meget vigtig ting at understrege er at man SKAL arbejde med det. Man SKAL reagere og 
prøve at gøre det bedre – og ikke gøre som en del gør … de begynder at acceptere og leve i 
ensomheden – at acceptere at sådan er det nu engang ! Hvis man acceptere det starter det 
med at blive mere og mere, uoverskueligt, forvirrende og man kommer til at leve med at det er 
ok at være ked af det (uanset hvor ked af det man er………)
Ensomhed kræver handling.

Når man sidder på bunden af hullet kan det virke uoverskueligt at tænke at man kan gøre 
noget for at ændre sin tilstand. Og det er det ensomhed er – det er en tilstand (en følelse).
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Gør noget ved det !
Ingen artikel skrevet om noget der er negativt, uden at give råd og uden at se nogle positive 
mulige måder eller vinkler.

Intet er umuligt. Det kræver lidt arbejde, men se at komme i gang vis du føler ensomhed.

Der er mange måder til at lindre eller overvinde ensomheden. 

Først handler det om at du lytter til din krop – dit instinkt.
Det har allerede talt til dig hvis du har læst denne artikel. Du ved lige nu – om der er en grad af 
ensomhed som du er ked af. Det kan godt være du er vred eller ked af det lige nu – men det er 
en anerkendelse.
Lyt.
Derefter se på hvem du omgås – hvem giver dig og hvem suger af din energi.
Hvad er det for mennesker – dækker de nogle af de behov og de ting du gerne vil snakke om, 
uanset om det er tabu eller ej.  Det kan være at det er tid til at du skal opsøge nye mennesker, 
og her bruger jeg bare Sclerose.info som et eksempel… Hvis du mangler nogle at snakke tanker 
og følelser omkring sclerose med, så se i gruppen på Facebook om nogen der skriver noget der 
er godt eller noget der har fanget din opmærksomhed. 
Kontakt de mennesker. Skriv til dem – sig goddag – sig hej.
Skriv hvad du synes om deres indlæg eller så – ræk hånden ud.
Er du meget modig så lav en tråd selv hvor du skriver du gerne deler tanker følelser ideer med 
andre. (det kan være grænseoverskridende for mange ……)

WWW.SCLEROSE.INFO

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


Mange vil kunne skrive sammen … man kan skype eller zoome
… og hvi man fysisk bor i nærheden af hinanden kan man mødes

En anden måde at komme i kontakt med andre er simpelt …
Gå på en cafe eller lignende (Nu er COVID ikke lige den rigtige tid til dette, men det kommer)
Mange cafeer er åbne om morgenen – der kommer en del for at læse avis … og det skulle 
undre mig hvis ikke man siger godmorgen 2-3 gang man ser d samme mennesker, og måske 
udveksler man et par bemærkninger og dette bliver pludseligt til mere og mere….

Dette er bare et par gode råd – og en ny måde at prøve at se positivt på ens situation.
Men vigtigt er – handling.
Gør noget ved det – for der sker intet hvis du ikke prøver.

Se det som en ny positiv udfordring – og husk der er mange der er i samme situation, du er 
ikke alene.

Kim
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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 

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

December
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Sneen daler ned, det er så smukt
Tid til familiens sammenhold

I børns øjne glæden tager ingen flugt.
Tur i skoven, røde kinder

Juletræet skal findes
En god Juleaften og glæden vinder.

Juletiden er over os
vores hjerter er ikke fulde af trods.

Åbne arme, latter og kærlighed i vores hjerter og sind
Dette er Julens gode tætte spind.

Kvinde, mand, børn og venner
Jeg ønsker jer alle en jul med glæde der ikke ender.

Digt af Niels Rønde-Andersen
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Fra alle os i Sclerose.info og vores 
Facebook admin gruppe – til jer alle 

Rigtig glædelig jul !
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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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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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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. 

Facebookgruppen
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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 :

www.sclerose.info

Det handler om at leve
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Har du lyst til at hjælpe Sclerose.info ?

Det kræver IKKE at du skal bruger mange timer hver dag – men du kan bruger 1-2-3 
timer om dagen, eller om ugen – eller ”bare” deltage i nogle af de mange projekter som 
Sclerose.info har eller starter indenfor forskellige emner .

Vi har brug for nogle af jer der har lyst til at skrive
Til brug for artikler – det skrevne ord – til vores PDF magasin, hjemmesiden og 
facebookgruppen, har vi brug for jer der kan skrive.

Vores admin, både på Facebook, redaktionen på PDF bladet, og til hjemmeside har 
travlt.
Samtidig vil vi gerne have friske øjne og ord – så hvis du har lyst til at skrive for/med 
Sclerose.info så ret henvendelse til Kim i vores lukkede gruppe på  Facebook eller på 
mail kim@sclerose.info
Du kan skrive om din egen situation – din egen sygdom eller til dig som er pårørende, 
om dit syn og tanker.

Du kan skrive om emner som vi som foreningen Sclerose.info arbejder med, som f.eks. 
kognition. Kognition behøver ikke være om dig selv (det kan det godt være), men det 
kan også være at du søger om kognition på nettet, laver din(e) egne undersøgelser eller 
lignende.

Kom frit frem – vi har brug for hænder 

Frivillig i Sclerose.info
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Du holder på en handicap parkeringsplads 
– Det er ikke i orden !!

Jeg har hørt alle de undskyldninger der findes – jeg skal bare lige … det tager kun 5 
minutter … øøhmm det troede jeg ikke … osv osv.

Der er en grund til at der er lavet handicap parkeringspladser, og der findes ingen 
gyldig grund til at “komme til” at holde der. Det er mangel på respekt.

Jeg har sclerose. Vi er mere end 15.000 mennesker I Danmark der har sclerose. 
Sclerose er en af de få sygdomme der ikke findes en helbredelse for. Nogle dage er 
gode og andre er dårlige for os scleroseramte. På de gode dage kan man ikke altid 

se  sclerosens spor – på de dårlige dage kan man måske ikke gå uden hjælpemiddel, 
storke, eller må bruge kørestol. Der er dage hvor man kan have nervesmerter som 

betyder man ikke kan fungere. Generelt er jeg glad – et positivt menneske (er du et 
positivt menneske ?) … men jeg bliver sur når du tager en plads der er reserveret til 

os handicappet.
Tænk over det I fremtiden !!!!!!!!
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Sclerose.info på YouTube !!

Kom og følg os (abonner) … der er ikke så meget endnu 

https://www.youtube.com/channel/UCx8QbVuSTWrA6_mG-wJ8gPw
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