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…og vi står stadig i en krig. … 
Det er lige om hjørnet – det er lige ved siden af Danmark.

Verden ved simpelthen ikke rigtig hvordan den skal tackle situationen.
Man har masser af gode ideer … men hvordan får man lige ro på den russiske bjørn.

Vi begynder at mærke smerten – energi priserne går amok … og nu kommer spørgsmålet så – hvad 
gør vi i den vestlige verden – for nu skal vi som forbrugere til at betale mere og mere, og så 
kommer der pres på vore egne regeringer ……

Midt i det hele så bliver der langet lussinger ud… sikken Oscar fest

Eriksen er kommet tilbage på landsholdet … 

Vejret er forandret og opføre sig ret underligt i Europa

Marts plejer at være en rimelig kedelig og intetsigende måned – men jeg skal da lige love for der 
er fart på i år (vi har helt glemt Covid …..)

Lad dog foråret komme i gang – lad os dog få de glade følelser … jeg tror vi alle har hårdt brug for 
dem lige nu – jeg kan i hvert fald mærke at jeg higer efter foråret – lyset – solen – varmen –
glæden hos os alle.

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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Siden 2013 har Sclerose.info portrætteret forskellige scleroseramte, for at vi hver I 
sær kan se, at vi ikke er alene I verden. Vi er ikke de eneste. Det er “mange” af os.
Samtidig har vi via historierne ville fortælle at sclerosen ikke tager hensyn hvem, 
alder, køn, stilling, osv osv.

NU – vil vi også gerne I gang med at portrættere vores pårørende
Halvdelen af sclerosen bæres ar vores pårørende

Derfor – er du pårørende og har lyst til at blive et af vores 10000 pårørende ansigter, 
så skriv til admin@sclerose.info

Eller skriv til Deanie Mofjeld i Facebook gruppen eller på mail deanie@sclerose.info
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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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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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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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Når sclerosen bestemmer. 

Jeg tænker, at de fleste har oplevet følelsen af afmagt. 
Afmagt over ikke at være herre i eget liv. Fordi sclerosen har taget magten. 
Den bestemmer hvad du kan. Det er noget, der tager tid, før man lærer at navigere i 
det. Det er en svær kamel at sluge. 
Især når der sker nogle ting, som føles uretfærdige. Når sclerosen bestemmer. Jeg 
skrev jo sidst om mine drømme for fremtiden. Om drømmerejsen. 
Siden da er der sket det helt fantastiske, at en drømmerejse til Sydafrika, er blevet en 
mulighed for mig. 

Jeg var naturligvis helt ude af mig selv af lykkefølelse, indtil frøken Rose lige prikkede 
mig på skulderen og sagde, at nu skulle jeg ikke glæde mig for tidligt. 
Hun mindede mig om, at der er noget der hedder vacciner, når man skal til Afrika. 
Så jeg googlede løs og blev temmelig slukøret, da jeg læste at man skal have vaccine 
mod gul feber, for at komme ind i Afrika. 

For eftersom det er en såkaldt levende vaccine, vidste jeg, at det godt kunne skabe 
problemer i forhold til den medicin jeg skal starte på om en måned. 

Medicin som forhåbentlig kan få lidt ro på min aktive sclerose.
Min sclerosesygeplejerske fik et kald næste dag, og kunne efter lidt research 

melde tilbage, at jeg ikke måtte få denne vaccine. 

Det var som at få en mavepuster. Der stod jeg, med muligheden for at komme 

på min drømmerejse, med min dejlige kæreste og hans søde familie, og så 

bestemte frøken Rose lige, at det skulle jeg så ikke! 

Jeg blev ramt at en voldsom uretfærdighedsfølelse. Tanken om at jeg skulle 

ønske dem alle sammen god ferie, og jeg bare skulle blive hjemme, var ikke til 

at bære. 
Det var ikke fair! 
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Min sygeplejerske syntes dog jeg lige skulle kontakte min læge, og få nøjagtig klarhed 
over hvilke vacciner, der var nødvendige, for hun fik nemlig et andet resultat, når hun 
googlede. Så begyndte et lille håb at spire frem. 
Med nerverne uden på tøjet og adrenalinen susende rundt i kroppen, fik jeg ringet. 
Og gik nærmest op og ned af gulvet, mens jeg ventede på at de ville ringe tilbage. 
Og hun fik ret, min søde sygeplejerske. 

Gul feber vaccine er kun påkrævet i det nordlige Afrika. HALLELUJAH! 
Der kneb jeg lige en lille tåre, af lettelse. 

For jeg skal med til Sydafrika og se elefanter til oktober!

Efterfølgende faldt jeg nærmest om som en slatten karklud. 
Spændingen og adrenalinen havde tappet mig fuldstændig for energi. 

Energi som jeg i forvejen, ikke har for meget af! Og jeg har gjort mig mange tanker 
omkring det med, at sclerosen faktisk bestemmer mange ting i mit liv. 

Trætheden er overvældende ind i mellem. Den nedsatte kraft i venstre ben, giver 
udfordringer i forhold til at gå længere distancer og at stå op i lang tid. Og altid med 
smerter og gakket gangart efterfølgende, hvis jeg presser mig selv. 

At komme ud i samfundet og være social, koster også på energibatteriet og kræver 
ofte en dag med ro bagefter. Det, jeg kalder kontant betaling ved kasse 1.

Blæreudfordringer gør at jeg også altid lokaliserer toiletterne, når jeg kommer nye 
steder. Alt sammen ting, som jeg aldrig skænkede en tanke, før jeg blev syg! Der tog 
jeg bare tingene som de kom. 
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Og tog dem for givet. I dag lever jeg med en bevidsthed om, at tingene koster. Der 
overvejes plusser og minusser ved alting og kalenderen ajourføres nøje, for at undgå 
aftaler flere dage i træk og ikke flere aftaler om dagen. 

Og hviledage planlægges ind i mellem, hvis der er mange ting på programmet.
Men det er frustrerende, at sygdommen alligevel kommer til at fylde så meget. Især i 
underbevidstheden. 
Og det sker, at tanken “Hvorfor skulle det lige ramme mig?” Popper op. 
Men det er som, det er. Jeg kan ikke ændre på det, hvor meget jeg end gerne ville. 

De fleste dage, går det også fint med at acceptere, at jeg har fået en kronisk sygdom. 
Og jeg er virkelig taknemmelig for min førtidspension. 
Men hændelser som denne med vaccinen, gør at jeg lige ønsker sclerosen hen, hvor 
peberet gror. 

Jeg lærte for nylig et nyt ord, som jeg tog til mig. Jeg var til et foredrag med en kronisk 
smertepatient, som fortalte om livsglæde smerter. 
Det handler om at man nogle gange må tage lidt smerte med, hvis man også vil 
opleve livsglæden og have oplevelser, som kronisk syg. 
Alle disse hensyn er også noget, jeg skal tage højde for på den kommende rejse. Men 
jeg er godt klar over at turen kommer til at trække tænder ud, for jeg vil jo også 
opleve noget, når nu jeg skal afsted. 

Så må jeg hvile i 14 dage, når jeg kommer hjem. Selvom jeg også er indstillet på at 
komme til at tilbringe en del tid ved poolen, i skyggen med en lydbog i ørerne. 
Og det gør jeg også gerne. 

FOR JEG SKAL TIL AFRIKA!

Af Heidi Pernille Strøm
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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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http://www.sclerose.info/
mailto:kim@sclerose.info


Annonce



Den grufulde opvågnen.

Bomberne springer, det afsvedne landskab. Flammernes ødelæggende kraft.
De ødelagte bygninger, de mange menneske tomme ruiner.

Så mange døde, udslettet af udefra komnes felttog.
Folk på flugt, de traumatiske ar. Ondskabens magt.

Tankerne! Den grusomme frygt, hvad sker der nu?
Den kolde krig, atombomberne! Europa og verdens usikkerhed.
Fortidens minder – Frygten i dvale, den grusomme opvågnen.

Fredens mure, Brudt sammen. De uskyldige sjæles gru.

Dødens krigsmaskiner, kuglernes blodige spor, de mange skrig.
Dilemmaet, håbløsheden – Ødelæggelserne i gaderne, de svære valg.

Livet som indsats, den beskyttende styrke – Frihedens kamp.
De mange døde kroppe, panikken – Rædslernes blodige udmattelseskrig.

Har mennesker ikke lært af fortidens mange dumheder.
Hvorfor denne krig? Er folk så naive droner?

Magtliderlige krigsbosser. Sand styrke findes i frihedens fred.
I krig er der kun tabere, ondskabens grusomheder.

Konsekvensen for verden, truslen mod demokratiet - Fredens rod.
Hvad bliver det næste? Hvor er verden herefter?

Er børns tårer, tabet af liv, Det værd?
Verden I krise, skal stoppes før afgrundens bod.

Digt af Niels Rønde-Andersen
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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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Sclerose – Hvad nu?

For en nydiagnosticeret til multiple sclerose-
holdet kan det være svært at finde en grimasse 
der kan passe: 
”A hva´for noget. 
Du siger at det der sker med mig er lig med 
sclerose?” (og så 117 billeder der farer 
gennem hovedet på en som alle ender med 
det samme image af invaliden i kørestolen.) 
”Det kan bare ikke passe. 
Der må være sket en fejl, en forveksling. Jeg 
er jo sund og rask og har bare et lille problem 
med.....
Situationen er lidt grotesk for alle der har været 
i den og man sidder lidt og venter på det ene 
signal der udløser det hele og viser én at 
selvfølgelig var det ikke 
sådan fat. 
Hvordan kunne det være det? 
Men det kommer bare ikke, tiden går og 
uendeligt langsomt går tæppet ned for den person man havde været indtil da, og man 
finder sig i en anden, uvirkelig dimension, hvor ingenting er det samme som før og der 
er den sære fornemmelse af at være ved siden af sig selv og tilskuer til et drama uden 
drejebog.

Alle medvirkende man kender har fået nye roller, nye replikker og reaktioner til 
omgivelserne inklusive en selv.
Samtidig starter der en proces oppe i hovedet som kører på højtryk og forsøger at forstå 
og sætte tingene på plads – og håbe på at finde en udvej. Der er akut krise og alt hvad 
man rører ved smuldrer mellem fingrene på en. Og alligevel, som dagene går begynder 
man langsomt at affinde sig med situationen og diagnosen som en håbløs frygtelig 
beskrivelse af ens tilstand – især navnet!

Havde det så bare heddet noget rarere og mindre sygeligt end ”scle...” – hvad med 
skole.. eller skule.. eller måske skålerose – men så affinder man sig også med 
betegnelsen og mange andre detaljer for det der fremover skal være en uadskillelig del 
af ens liv og identitet. Behovet er der jo for et navn til de symptomer der stadig kommer 
og driller.

Hvordan der reageres på MS-diagnosen er forskellig for alle der udsættes for det, og 
hører vi folk fortælle om deres personlige erfaringer og erindringer om netop den 
periode viser den klart hvor forskelligt de modtager og langsomt lærer at leve med de 
nye vilkår de har. Men ens for alle er at det er alvor, dette her, en kropsoplevelse af 
dysfunktion, noget der driller imellem mig der vil og det jeg vil - og så diagnosen der 
sætter tingene i perspektiv for en. 

http://www.sclerose.info/
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Senere er der så tid til refleksion, men for de nye på holdet er alt jo fremmed og for meget og 
man lytter meget gerne og lærer af de gamle, dem der ved noget og har været i gang et 
stykke tid og kender jargonen og alle fagudtrykkene. Og alle de erfarne rotter der 
efterhånden har fået et intimt forhold til sygdommen har alle en historie at fortælle, historien 
om hvordan de var i stand til sætte sclerosen på plads i deres tilværelse og komme videre 
med livet og kærligheden, der vil leves på trods.

Hvad er det så de fortæller, de gamle i gårde? Egentlig en meget simpel historie om hvordan 
det er at være menneske, men for de nye som lytter intenst og motiveret er det de vigtige 
guldkorn som netop de kan bruge, som giver mening der hvor de står ansigt til ansigt med 
skæbnen den barske. Det kan være den følelse der gennemsiver en beretning, en humor der 
ikke lader sig knægte, en realitetssans der fortrænger angsten eller en overraskende 
taknemmelighed midt i besværlighederne.

Det der rører os er det der virker for os. Vi lever allerede i en verden med delvis afvisning af 
det der foregår lige nu og et håb om noget bedre og det ændrer sig ikke med sclerosens 
ankomst. Vi ønsker alle et godt liv uanset situationen, ja faktisk bliver denne overlevelseskraft 
forstærket enormt under pres. Så alle der har noget at tilbyde af deres unikke livserfaring 
udtrykt på netop den perfekte måde denne person gør vil ramme en eller flere andre 
modtagere som præcis kan bruge netop det.

I dette samvær, denne udveksling der sker mellem to mennesker 
selv på stor afstand kun med sort på hvidt til at kommunikere 
med, er der noget andet der glider i baggrunden for en stund. 
Den gamle tilstand er borte og med den relationen med over-
magten, den almægtige og grusomme der hvert øjeblik kan slå 
til. I stedet er man i en oplevelse, smittet af den andens 
særegenhed og beretning, af at det pludselig godt kan lade sig 
gøre, og at man også selv vil være i stand til at være stærk eller 
beslutsom eller kærlig eller glad fremover igen på trods.
Men du for hvem MS er noget nyt og overvældende, du som 
søger noget at gribe efter som kan bære, efter ligesindede og 
efter vejledning – ud over at lytte og suge til dig har du måske 
også et behov for at fortælle om din situation og hvordan du 
oplever den, både de trælse og de lyse sider.

http://www.sclerose.info/
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Det kan være at du ikke kan tro at andre er interesseret i din almindelige historie om depression, 
chok, ubalance, smerter eller hvad det er der fylder mest lige nu, men sandheden er at de ord du 
nedfælder til andre bliver til et møde – ikke kun med dig selv på en reflekterende måde, men også 
andre vil åbne sig for dine ord og en bro imellem menneskehjerter skabes i det øjeblik af 
forståelse og mere udveksling til følge for alles bedste.

Vi er alle små både på tilværelsens store skæbnehav, og i den mørke nat hvor kun stjernerne er 
tændt kan det føles meget ensomt og hårdt at kæmpe sin egen lille kamp med elementerne. Vi 
kan føle det håbløst og os magtesløse og fortabte uden kontakt til andre, men vores ord kan virke 
som nødraketter i den mørke nat, og pludselig ser vi et lys på himlen og ved at vi er hørt og set og 
mærket. Og det gør hele forskellen.

Søren Beejo Hansen .

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

http://www.sclerose.info/
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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 

WWW.SCLEROSE.INFO
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Drømmenes opstart

Endelig er jeg ind i huset flyttet
og jeg allerede til det er blevet knyttet
og når jeg sidder her rundt og kigger,
så sidder jeg her glad og nikker.

For når jeg sidder her i huset og tænker,
på de sidste mange års lænker,
så føler jeg oprigtigt, at de nu er forsvundet,
efter at jeg, for resten af livet, huset har fundet.

Huset hvor jeg ikke længere står for skud.
Huset hvor jeg væk fra, skal bæres ud.
Huset som er min søns og mit helle.
Huset hvor ingen på os skal skælde.

Jeg hører fuglene udenfor synge
og tager mig selv i at nynne.
Det positive i livet er vendt tilbage
og ingen kan længere i mit liv snage.

Jeg er glad og tryg i mit nye hus,
og nu er jeg ikke længere en lille mus.
En lille mus der gemmer sig i sit skjul,
for nu er jeg faktisk rimelig cool.

Cool med alt det der er hændt,
for nu er jeg faktisk mere spændt.
Spændt på alt det der, på min vej, vil ske,
Spændt på hvem jeg sammen med igen vil le.

Spændt på hvad livet nu mig vil bringe,
for det kan jo næppe være så ringe,
for nu er jeg til det her dejlige hus bundet,
hvor jeg mit positive sind igen har fundet.

Mine drømme til livs er kommet,
og livet har mig nu endelig frommet.
Jeg nu meget glad og taknemmelig er
og nu er jeg igen med livet blevet nær.

Af Deanie Mofjeld
Journalist, digter og forfatter.

http://www.sclerose.info/
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Velkommen tilbage til fodboldverdenen og til 
landsholdet Christian Eriksen og tak fordi du 
allerede har glædet os (i din første kamp på 

hjemmebane)  … nu glæder vi os til VM og mange 
flere tryllerier fra dig !

Christian Eriksens 10
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Nu er han tilbage.
Et lysende eksempel på ikke at give op – viljestyrke 

på trods af alle de forhindringer … at han elsker 
det han gør – også selvom han er begrænset – han 

har tilpasset sig til det han kan og må !
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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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Om foreningen Sclerose.info
www.sclerose.info
Mail: admin@sclerose.info
Sclerose.info er en forening stiftet i september 2002.

Formål:
"Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og forståelsen af sclerose og sygdommens 
indvirkninger for 
herigennem at forbedre vilkår og muligheder for scleroseramte og deres pårørende i Danmark.
Herudover er det Sclerose.infos mål til stadighed at formidle den nyeste information om 
sygdommen, dens 
indvirkninger, forskning i behandlingsmetoder og pleje for herigennem at forbedre de 
scleroseramtes muligheder 
for at tage bedre stilling til sygdom, behandling, fremtidig tilværelse og generel situation".

Foreningens har nogle vigtige grundholdninger, som er:
"...det handler om at leve"
Det er meget vigtigt, at vi øger det menneskelige i debatten omkring sclerose.
Alle der har sclerose ved, hvor vigtigt det er, at det menneskelige kommer med. Scleroseramte er 
ikke blot en gruppe 
syge mennesker, men mennesker med hver deres individuelle historie.

"Patientens eget valg"
Vi mener, at man skal give de scleroseramte al relevant information for at de derefter selv kan 
træffe deres egne valg.
Vi mener naturligvis, at man skal stille spørgsmål og søge råd og vejledning. Dette gøres bedst, 
hvis man har et udgangspunkt - en viden at basere sine spørgsmål på.
Vi mener, at information og viden vil kunne øge ens handledygtighed og beslutsomhed, og 
derved forbedres den scleroseramtes kår.

"Du er ikke begrænset selvom du har sclerose"
Når man får sclerose, sker der en masse ikke mindst mentalt.
Vi mener, at det er vigtigt at få budskabet om at du ikke er begrænset ud til folk. Mulighederne 
er stadig mangfoldige og store. Det kan være man skal gå en anden vej for at nå dem eller se nye 
muligheder vokse frem.

Sclerose.info arbejder med andre ord for den scleroseramte og de pårørende.
Vi har valgt, at det skal ske i en positiv ånd og stemning, for selvom det er meget alvorligt, skal 
man stadig kunne være glad og positiv, og livet er stadig sprudlende.

Sclerose.info
...det handler om at leve
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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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