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December

Årets sidste måned er ved at rende ud.

Så skete det … at jeg fik Corona/Covid.
Der er ingen tvivl om at dette blad bærer en smule præg af at jeg som samler ender og også er 
redaktør er covid ramt.

Jeg har passet på, og jeg er en af os der har frygtet at skulle have Covid på en eller anden måde –
jeg har i hvert fald prøvet at styre udenom – og alt hvad der skulle til var besøg fra en ven fra 
danmark der bragte mere med en bare hyggeligt selskab.

Der er ingen tvivl om at lige nu, der går det stærkt. Det er super høj risiko.
Jeg håber at alle passede på henover julen og stadig vil gøre det i nytåret og i de kommende 
måneder. Selvom jeg er fuld vaccineret – og det efter sigende skulle tage det værste og gøre covid 
”mild”, så lad mig bare understrege – det er IKKE sjovt, det er ikke mildt.
Man tager en rigtig rigtig slem influenza og ganger den med 3-4, så han man ca. hvordan det er 
med covid
Jeg ved godt der er forskel fra den ene til den anden – men det er ikke godt…. Og man er syg.

Nu lakker 2021 mod enden, og vi skal lige straks byde velkommen til 2022.
Det lyder lidt som gammel science fiction film – men det er jo virkeligheden.

Jeg plejer at sige omkring jul og nytåret – at det er tiden for refleksion, og det er det virkelig også.
Det er tiden hvor an skal se tilbage – på året der gik, på tiden der har været.
Det er i denne tid hvor man bliver klogere på sig selv, sine medmennesker og omgivelser.

Som altid vil der været nogen der er glade og nogle der er triste.
I år som sidste år – er der mange der kigger tilbage på et år præget af Covid, men lader vi covid 
ligge og ellers ser på vores liv og oplevelser, så er det her vi bliver klogere.
Ikke kun ens eget liv – men de ting der er sket i samfundet, verden også, for der er mange ting der
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Lederen fortsat …

har haft direkte eller indirekte indflydelse på ens liv.

Jeg har skrevet flere gange i de forgangne år at der har været flere ting som har overrasket 
mig en del.

Jeg har politisk fået nok, om det er i dk eller i verden.
Jeg forstår ikke politikere – jeg forstår ikke den politiske verden.
Jeg synes ret serøst at vi er omgivet af en gang klaphatte.
Nogen gange der ved jeg ikke om det er fordi de simpelthen ikke er dygtige nok, andre gange 
tænker jeg er det simpelthen må være spin det der foregår.

Det er i 2020 or i 2021 taget så mange direkte dumme beslutninger – den ene efter den 
anden bryder lovgivninger og grundlove, og prøver sit bedste på at rede eget skin og smide 
den ene eller anden under bussen.
Det er en beskidt verden vi lever i.

Og covid har virkelig fået det bedste og det værste frem i mennesker.
Jeg har undret mig, jeg har grammet mig og jeg er blive direkte sur så mange gange, jeg gider 
ikke nævne det men blot for en ting …. Demonstration imod restriktioner (trods at tal gå 
amok) og demonstrationer imod at skulle bruge mundbind.

I min lille verden der stopper fornuften – jeg har ikke energien til at blive sur længere …

Jeg håber at 2022 bliver bedre

Jeg nyder stadig min morgenkaffe – livet og mennesker … men der er virkelig en del jeg går en 
stor bue udenom.
‘
Nu er det tid til at lave personlige tanker om året der gik … og endnu mere spændende – året 
der kommer

Velkommen 2022, lad det blive et sygdomsfrit år for alle os scleroseramte

Kim
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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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Annonce



Sneen smukt fra himlen daler
og vi har jo ingen kvaler,

selvom julen for døren står,
så vi jo det hele nok når.

Men det passer jo næsten ikke,
For vi kan jo ikke til det nikke,

For der er jo så meget vi skal gøre,
Så vi ikke længere kan det snøre.

Har vi husket, at købe alle gaver,
Og hvad er det, vi nu sidder her og laver.

Var det ikke gaver vi skulle købe,
det kan vi jo ikke væk fra løbe.

men jeg sidder jo stadig her og glor,
herhjemme hvor jeg stadig bor.
Hvorfor sidder jeg her og glaner,

Det er jo ingen af mine vaner.

Eller hov, er det her mit nye jeg,
Puha det er jo slet ingen leg.

Min krop den virker død
og jeg føler mig lidt i nød.

For jeg har ingen kontakt til min hjerne
og jeg kan ikke mine tanker fjerne.

Jeg burde jo nok komme i gang,
men vejen op af stolen føles lang.
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Af Deanie Mofjeld
Journalist, digter og forfatter.

For man kan slet ikke tankerne samle
og det føles som i mørke, at famle.

Famle efter en mening med det hele,
jeg føler mig fanget i en sele.

Skilsmisse med sclerose er hårdt,
og tankerne flyver hurtigt bort,

Men kan det virkelig sandt være,
At os som burde være nære.

At ingen af jer til mig spørger,
Selvom jeg sidder her og sørger.
Så føler jeg mig ikke særlig mødt

og det føles ikke særlig sødt.

Så føler man sig alene, selvom men ikke er,
for man ved jo godt, at folk er nær.

Men Julen burde jo være en varm og kærlig tid,
som jeg ellers altid har sat til min lid.

Men når man sidder her med en sorg,
Så stor at det føles som en borg

Så er det altså svært at komme i gang
Og dagene føles pludselig ikke særlig lang.

Hvordan skal jeg inden jul det hele nå
Og især når jeg ikke kan komme ud og gå,

Men min søn han holder mig heldigvis oppe
Så jeg kan komme ud til jul at shoppe.
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Jule og nytårs stress ?

Som vi skrev i sidste blad, hvert år oplever vi i Sclerose.info at mange henvender sig fordi de 
føler at julen og nytåret, og perioden i mellem kan være stressende.
År efter år, råder vi folk til at huske på at julen og nytåret er en dejlig tid, men at man også 
skal passe på sig selv  i den tid. Julen er mere eller mindre forbi nu … der er stadig nogle 
sammenkomster, og nytåret banker på…  der er masser af ting at lave, og fest eller fester at 
planlægge osv. osv osv.

Når d 31 december indtræffer, så er det tid til masser af mamse igen, og både spiritus og 
raketter og fest.

Afstem din måned sagde vi sidst – nu siger vi afstem din aften.

Nogle er klar på det hele og vil ikke undvære, andre tager den mere med ro.

Jeg har altid sagt til alle – jeg behøver ikke drikke for at hygge mig, og jeg har ikke verdens 
bedste balance så hvorfor skulle jeg udfordre den yderligere.
Ja et glas rødvin …. Og et lille glas champagne …
Og …. Så laver man i dag 0 alkohol øl der faktisk smager som øl …. Prøv det ;-)

// admin / Kim
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Julestjernens lys.

Sneen daler, børnene på deres bobslæde.

Hvidt på træerne, det flotte landskab.

Røde kinder, hyggelig gåtur i skoven.

I julestjernens lys, den magiske glæde.

Min status tanker, i Højtidens skær.

Menneskes godhed, træder i karakter – Næstekærligheden.

De ulykkelige, Julen er også deres.

Tænker på dem, med ensomheden nær.

Den glade latter, julepynten – Traditionen tro.

Juleglæden og spændtheden i børns øjne.

Varmen, omsorgen, åbne arme – Juletræets salmer.

Negativiteten forsvinder, på den positive bro.

Digt af Niels Rønde-Andersen

WWW.SCLEROSE.INFO

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


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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Igen bliver menneskehedens styrke sat på prøve. Når man kigger tilbage i tiden, er det sket 

før.

Man siger, at hovmod står for fald. Er alt dette til, for at lære mennesket at være ydmyg og 

ikke glemme hvor små vi er.

Mange menneskers forestilling om, at vi kan plyndre og skade, vores natur uden det har en 

konsekvens.

Desværre er vi nok nødt til at acceptere, at Coronaen ikke bare forsvinder. Vi skal nok lære at 

leve med den en 3-4 år endnu.

I sommers var der noget mange danskere samles om EM i fodbold.

Der oplevede vi et sammenhold, noget vi var fælles om. Vi så Styrken i at beskytte og 

menneskers empati.

Vi oplevede den fælles glæde.

Sammen er vi stærke, står vi sammen klarer vi os ud på den anden side.

Glæder mig til den dag, hvor Corona er den øl jeg åbner og skåler med.

Rigtig godt nytår

Niels Rønde-Andersen
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Hvad synes du skal være i fokus i 2022 ?

Sclerose.info lytter til medlemmer og brugere.

Hvad føler du er vigtige emner at vi skal beskæftige os med i 2022.
Vi har i 2021 beskæftiget os med en del emner der har været meget vigtige, og en del af samme 
som f.eks. kognition, sex, søvn vil vi fortsætte i 2022.

Men – har du nogle emner eller ideer må du meget gerne skrive til os – admin@sclerose.info.

Selvom vi synes vi er gode til at finde på emner og vi lytter til debatter og taler med mange af jer 
medlemmer og brugere, så er ordet åbent og frit for dig.

Kom med forslag, kritik eller anden form for information

// Admin
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Tiden er over os hvor der er høj risiko for glatte veje og glatte fortove.
Der er mange scleroseramte der frygter denne til – og som en god ven af mig 
sagde der jeg sagde til ham – så må du bare bruge stok … hans svar var – ja og 
når den stok så glider, så falder jeg da først rigtig hårdt.

Det er rigtig nok at vi skal passe på.
Uanset om man er fornuftigt gående eller man har en svært handicap – så skal 
man passe ufatteligt på.

Samtidig er den måde der bliver fejet og fjernet sne, eller man prøver at søge for 
der ikke er for meget vand eller vådt på gulvet – man prøver det bedste … sådan 
da … men vær forsigtig !

Mange føler de får stive ben og lemmer – og det bevirker naturligvis en mere 
usikker eller besværet gang.
Det er noget man ikke kan gøre ved… blot husk forsigtighed.

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


WWW.SCLEROSE.INFO

Forslag til at lave sine nytårsforsæt

1) Skriv dine 2022 nytårsforsætter ned. Når det er på et papir – så kan du se det. Det 
er virkeligt!

2) Snyd hjernen lidt. Prøv at skriv dine mål ned som om de allerede er opnået. Hvis 
det for eksempel er dit mål at træne tre gange om ugen, så skriv dit forsæt som ” Jeg 
trænede tre gange om ugen i 2022.”
Det er at snyde – men du vil begynde at tro på det bedre … MEN arbejd hen imod 
det – prøv … gå i gang !!!!!!
Et mål skrevet som noget, du ønsker at opnå, forbliver noget, du ønsker at opnå, i 
stedet for at blive til noget som du rent faktisk gør eller opnår.

3) Skriv ned hvordan du vil holde dit forsæt. Hvis målet er at træne tre gange om 
ugen, hvordan vil du så træne? Hvor vil du gøre det? Hvad tid på dagen vil du gøre 
det?
Er det hold træning – er det ene træning – er det selvtræning
Det mere specifik du er og bliver – det nemmere det er at gøre
Hvis det er holdtræning eller det er individuel fys – så få din fys med på at lave det 
program. Jo mere specifik – jo bedre

4) Beløn dig selv for at holde dit forsæt. Når du arbejder med et langsigtet mål som 
et nytårsforsæt for et helt år, er det vigtigt, at du belønner dig selv for at holde det.

Du kan også lave delmål. Jeg skal have nået sådan og sådan i marts – i maj – juli eller 
whatever
Arbejde imod det……. Det er ikke så svært

http://www.sclerose.info/
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Mange af os har et blæreproblem – og der er stor forskelpå hvor megt

Sclerose.info fik en email fra en mand ( som gerne vil være anonym) som gerne ville dele hans 
måde hvor han er blevet meget mindre nervøs. Del fra teskten kommer nedenstående:

……….
Jeg har igennem de sidste 10 år døjet med min blære.
Jeg har fået piller, og det virker udemærke.
Men jeg er altid nervøs.
Nogen gange skal det gå stærkt, og det er både fordi blæren driller men også fordi jeg er så 
nervøs. Jeg har skiftes medicin et par gange.
Jeg har spurgt min læge og sygeplejerske flere gange om dette er normalt, hvilket jeg kan forstå 
det er. Jeg har fået det råd at man skal forberede sig, sørge for at tisse tit, sådan man ikke bliver 
preset med tid
En dag da jeg talte med en ven, fortalt han mig at han efter en operation for protasakræft der har 
han gået med trusseindlæg for mænd så jeg tænkte lad mig prøve.
Nu, der bruger jeg trusseindlæg til mænd.
Det er ikke en ble eller det er ikke som kvinder.
Jeg ved at min ven køber sine i Matas, jeg køber mine på internettet.

Siden jeg er startet med de indlæg, er mit liv blevet meget bedre.
Jeg er ikke nervøs på samme måde

http://www.sclerose.info/
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Jeg forbereder mig altid inde jeg skal ud, men nu tager jeg det roligere
Jeg har et par stykker med i min taske bare hvis nu det bliver en smutter dag.
Jeg ved ikke om alle er klar over det men det har hjulpet mig så meget at gerne vil dele det. Hest 
uden navn

Tak for en god facebookside og rigtig godt elektronisk blad

XX

Efterfølgende har vi været en tur rundt for at se hvad priser er.
Der findes forskellige tykkelser og et par størrelser.
Prisen i f.eks Matas er 20,- for 14 indlæg
På nettet kan man købe indlæg fra 60 til 160 kr for ca 100 indlæg alt efter tykkelse (absoberende)

Kender du til dette råd er alt super.
Kender du det ikke, så vær opmærksom på at det måske kan hjælpe dig som mand.
Og – vigtigt OBS – ca 10% af den danske befolkning af mænd benytter de her indlæg fordi det 
findes så mange sygdomme og medicin der indvirker på blæren.

Blæreproblematikker er stadig tabu – og der er nogle der sidder og skammer sig og ikke vil 
acceptere – men det er et problem for mange mennesker og ikke kun os med sclerose.
For kvinderne der er det blevet almindeligt med blæreproblemer, og der er reklamer for diverse 
indlæg osv … men for mænd, der er det ikke maskulint mener mænd. 
Det kræver en ændring i samfundet – i vores indstilling – både mænd og kvinder.

Det sker ikke på kort tid, men det er gået i gang … det tager bare tid.

// admin

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


Fra alle os i Sclerose.info og vores 
Facebook admin gruppe – til jer alle 

Godt nytår – velkommen 2022 !
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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

http://www.sclerose.info/
http://www.sclerose.info/
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sclerose.info%2F%3Ffbclid%3DIwAR3Rc1UN4HcdHBxLjlJkjaBJ3kpq05Rrkbcv1SFjaSRa8AWlQfSUoKQhjvc&h=AT1fFXJzDZr8HLStZPbjErO6SUotU-lO1CZfr5Uiu_SdSEiDfrv0n3KhCSONJ44STXOyLIXyqnD5NVkByMhDlvbkzn5zsq4Y2-5RB1s5CnWKBORY5t9C4vgx3ABTLB1mWlM
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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

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

http://www.sclerose.info/
http://www.sclerose.info/
mailto:kim@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

WWW.SCLEROSE.INFO
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