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…og vi står stadig i en krig. … det er ikke blevet løst endnu
Jeg fatter intet – men det går som det går … og jeg ved ikke hvor vi ender.
Er jeg bange … lidt :-/ - for det er ret utilregneligt, og uden at bruge for mange skældsord, så er 
den russiske præsident absolut noget sindssyg og meget utilregnelig.

April er måneden hvor foråret kommer – og man mærke de første strejf af at det også i år bliver 
sommer.

Lyset og med det kommer det positive og de dejlige følelser, glæden, bedre humør.
Nu har vi levet i en lang periode med mørke – og mange har oplevet nedtrykthed .. Følt 
manglende motivation 

Nu kommer det roligt tilbage.

Det gør det positive sind også.
Alle ved jeg er en stor fortaler for at være positiv uanset hvor man er i sit liv.
Uanset sin sclerose, uanset hvordan sclerosen har opført sig eller opføre sig – SKAL man være 
positiv – forblive positiv – træne i at blive mere positiv-

Jeg har givet mange råd omkring hvordan man kan træne i at forblive eller blive mere positiv.

Dette blad handler en del om det at være positiv eller blive positiv.
Det kan vi ikke snakke om for meget – vi skal hjælpe hinanden med at blive endnu mere positive, 
bedre humør, mere glæde

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 

WWW.SCLEROSE.INFO

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


WWW.SCLEROSE.INFO

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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Grib lykkens fingerpeg.

Foråret melder sine farvers varme ankomst.

Folk smiler mere, er mere udadvendte.

Favner verden, forårsduftens dejlige tilbagekomst.

Fuglenes lystige toner, de søde lyde.

Lyset bliver stærkere, solen varmer kroppen.

Alt kommer frem, jeg vil nyde.

Lysets energi påvirkning, her kommer jeg.

Ud og opleve, nuets sande glæder.

Glæden ved livet, grib lykkens fingerpeg.

Du og jeg, fællesskabets positive aftryk.

Årstidens rus, mulighederne for vores fødder.

Naturens flotte miljø, alle sansernes indtryk.

Bølgernes vuggende rytme, gåtur ved stranden.

Nydelsen ved roen, balsam for sjælen.

Meditationen, selvets oprydning, fyldt til randen.

Digt af Niels Rønde-Andersen
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De lysere tider – lyset – solen gør at ALLE mennesker bliver i et bedre humør

Det er helt almindeligt og for alle mennesker – når lyset kommer, sådan rigtigt,
så bliver vi alle i bedre humør, og det hele bliver lidt bedre.-
Vores flade vinter batterier begynder at blive ladet op igen
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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/
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Positivitet

Alle der kender mig. Alle der har været til arrangementer med Sclerose.info hvor jeg har 

deltaget ved, at jeg altid siger: det gælder om at forblive positiv .... 

Det gør din dag nemmere

Du kommer lettere igennem dagene, både de gode, men især de dårlige.

Der skal ikke være tvivl om – det er IKKE nemt. Det er ikke bare ”sådan”

Jeg ved at der er mange der bliver provokeret – og jeg  ved også en del der har fortalt 

mig at deres pårørende sige (meget nemt … ) at man bare skal tage sig sammen og gøre 

noget ved det !.

Vigtig indskydelse – der er INGEN forskel om man har sclerose eller ej. Man bør være 

mere positiv – og man bør træne i at forblive eller blive mere positiv. Det gælder alle ! 

Er du en af de scleroseramte hvor du føler at dine pårørende sige ”du skal bare” så vend 

den om og hør hvordan dine pårørende gør – og hvis de ikke gør noget – så lav det som 

et familie projekt – for 2022 – eller for fremtiden.

Starter man processen stopper den aldrig (det bør den i hvert fald ikke)

Det er også nemmere at man gør det sammen – og får det til at smitte af på hinanden
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Det at være positiv og glad kan i sig selv være en opgave,

Vi møder ALLE sammen negativet i vores dagligdag – man skal bare åbne nyhederne –

men eller er det det samme når man møder andre mennesker. Det er desværre kan de få 

der lyser op og er positive og glade. Det er så meget nemmere at være negativ, og synes 

det hele er lidt noget øv.

Tænk over det … 

Som scleroseramt, der tror jeg  at sygdommen opfører sig lidt mere pænt, hvis man 

kæmper med den og ikke imod den. Det er ikke kun en ordleg – kæmpe med eller imod.

Det er måden at kæmpe på. Der ligger en del accept af sin situation i det samme, accept 

af sclerosen (det er en anden snak – og ACCEPT betyder ikke at man blevet glad for sin 

sygdom, men at man har lært at leve med sin tilstand)

Jeg VED på min egen krop og mit eget sind ... at det at øve sig i at være glad og positiv –

det hjælper i dagligdagen – det gør det nemmere, når der er nogle møgdage – det gør 

det nemmere at se fremad.

Jeg har brugt det før – og gør det gerne igen ... Arne Nielssons kloge ord til mig : ”hvis du 

vil blive god til noget – så må du jo træne!”

Det virker!

Jeg har takket Arne så mange gange for de ord – de har hjulpet mig så meget i mit liv … 

kom nu – træn – så bliver du god !
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Ikke at man bliver en jubelglad klovn, der vader rundt med et evigt smil ... men det 

skaber en indre styrke, man kan bruge, når man skal hive lidt flere ressourcer op af 

hatten i livet. Når livet bider, elle ens sclerose bider, så er det noget nemmere at ”børste 

bidet af sig” hvis man kan hive det positive frem i ens liv, midt i ens situation.

Mange gange ved vi scleroseramte jo godt at det kommer – før det faktisk kommer.

Vi kan mærke at nu kommer der en krise snigende – mange af os overhøre det – men vi 

VED det godt. Vi ved der sker en ændring.

Det er der man skal sætte ind … lige der hvor man ved at nu sker der noget – så skal den 

have en på den positive side. Jo bedre vi er klar – jo ”nemmere” kommer vi igennem den 

hårde tid. Og dermed ikke sagt .- det er nemt – eller bliver nemt for det gør det ikke ! 

Men du er bedre klædt på.

Du må gerne være ked af det – du må gerne være bange – du må gerne bande af det 

hele .... Men det er vigtigt at du ikke bliver hængende i alt det humør eller den situation. 

Det er vigtigt du ikke giver efter, lader stå til, eller lader dig falde dybere ned, og måske 

endda ramme en depression.

Prøv at øv dig i positiv tankegang – for det hjælper på de slemme dage. 
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Værktøj(skassen)

Man skal ikke altid ”bare” give gode råd – men også give nogle værktøjer til – hvordan 

gør jeg så !!

Hvis du prøver i en periode (2-3 uger) at bruge ca. 5-10 minutter hver eneste dag, på at 

sidde og tænke positive tanker – glade tanker (det er helt lige meget om hvad) – så vil du 

føle en forskel i dit humør . 

Du træner din hjerne til at tænke positivt og godt – du træner dit sind til at føle det.

At det er lige meget hvad det er man tænker på – er vigtigt at du ved, og egentlig også 

forstår. 

Her er et par ting som jeg har brugt, så du vil se at det kan være meget meget simpelt:

- min yngste søn gav mig et knus, og jeg mindes både det dejlige knus og den følelse jeg 

havde da jeg fik det

- min søn eller anden person, sagde til en 3 person – min far en sej fordi ….

- jeg kan lidt mere med min træning end sidst jeg trænede

- jeg følte mig frisk og ed god energi i morges da jeg vågnede

- jeg har sovet godt

- jeg havde en super griner sammen med en ven

- maden jeg fik i går aftes var rigtig lækker
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… og på en svær og træls dag hvor man skal grave dybt … der kan selv ”Nej hvor kaffen 

jeg sidder og drikker smager godt” få en i bedre humør

Så det er alle positive tanker du kan have – bring dem frem i din bevidsthed, husk den 

gode følelse du havde.

Men ikke bare en gang du skal gøre det – eller et par gange. Prøv det hver dag i 2-3 uger.

Jeg kan nærmest love dig at de første gange du sidder der og forsøger at grave de 

positive tanker frem, der vil du føle dig meget dum – og jeg ved du vil sende mig nogle 

rigtig slemme tanker … ”Det her er da åndsvagt ..- Hvad ved ham klovnen om mit liv … 

osv osv.”

Det er din krop – dit sind – der forsøger at gøre modstand imod det tankemønster du har 

haft igennem lang tid. Du skal arbejde med dig selv i den tid.

Din krop og dit sind er ikke vant til at du tvinger dig selv til at tænke positivt – så den 

reagere, og reagere negativt. Samtidig, så er der så mange negative oplevelser hver evig 

eneste dag, at det kan være svært ikke at falde i at tænke negativt. Bare åben dit TV og 

se nyheder. Det er 80% negative ting du får i hovedet, som skrevet før.

Når dine tanker glider væk fra det positive (og det gør de) – så tving dem tilbage.

Tænk – tænk højt – og tving det positive tilbage. 

Efter nogle dage vil du opleve at det begynde at blive nemmere (ikke nemt).

Træn og øv dig – og som det er med din fysiske træning, så vil det sikkert ”kun” gå stille 

og roligt frem. Hold fast – for jeg kender ingen det ikke har hjulpet hvis de har trænet i 

positivitet over en periode.

Prøv det af … og du er altid velkommen til at sende mig en besked – eller mail … 

kim@sclerose.info eller i Facebook gruppen.

Kim G
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Forår, lys og glæde,

Fuglene synger og solen skinner,
dejligt vejr og røde kinder.

Bobler af glæde i hele kroppen syder,
når man foråret og solens stråler nyder.

Længere lyse dage kommer
og om ikke længe er det sommer.

Ud til stranden for at bade eller soppe,
og stråler fra solen der varmer vores kroppe.

Lyden fra bølgernes brusen
og for ørerne der er en susen.

Duften af det salte vand fra havet,
når man lystigt har badet.

Duften af blomster og nyslået græs,
nu er der ikke længere så stort et pres,

så lad os tage hinanden i hånden,
så vi positive kan blive i ånden.

Det er så fantastisk at være til,
for nu er der igen så meget man kan og vil,

at man helt kan glemme klokken,
når man igen er sammen med flokken.

Foråret og lyset fra solen der på os skinner,
så negativiteten fra vores kroppe forsvinder.

Det er godt det positiv at være,
så man igen med hinanden kan blive nære.

Af journalist, digter og forfatter,
Deanie Mofjeld.
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Kommende…

Vi går i gang med igen at snakke om søvn.
Sammen med vejret der skifter, kommer der mange gange forstyrrelser i søvnen
Så i kommende maj nummer – har vi fokus på søvnen, igen igen

Indtil da – sov godt !

// admin
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Believe you can and
you are halfway there

Tro på at du kan,
og du er halvvejs

Theodore Roosevelt 
Kloge ord af en tidligere amerikansk præsident
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"Lord, you said once I decided to follow you,

You'd walk with me all the way.

But I noticed that during the saddest and most troublesome 

times of my life,

there was only one set of footprints.

I don't understand why, when I needed You the most, You 

would leave me."

He whispered, "My precious child, I love you and will never 

leave you

Never, ever, during your trials and testings.

When you saw only one set of footprints,

It was then that I carried you."

WWW.SCLEROSE.INFO

Da jeg viste en meget god ven af mig bladet her før det var endeligt færdigt, og 

han læste de ord af Teodor Roosevelt og så billedet af en person gå I ørkenen, 

kiggede han på mig og sagde, det minder mig om guds ord .

Dem bringer jeg her, og jeg fik en fantastisk følelse af de ord …
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Dig og hospitalet

Vi lavede en kort undersøgelse om hvordan du som scleroseramt føler på din klinik, den 
tid du har med læge og sygeplejerske.

Vi har gennemgået data som jo var en præ undersøgelse, og i næste nummer vil vi 
bringe resultater. 

Vi taler i øjeblikket om at lave en større undersøgelse, og vil til dette nedsætte en 
gruppe til at hjælpe med at udforme spørgeskemaet korrekt. Mere om det i næste 
nummer.

Tak til alle der deltog

// Admin

http://www.sclerose.info/
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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/
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Vigtigheden af en positiv tankegang – eller dom det så populært hedder – positivt mindset.

Et positivt mindset betyder, at du har en positiv forventning om, at tingene vil gå godt, og at du 

vil lykkes. Det giver dig mere mod til at forsøge og holde ud med f.eks. kost- og/eller 

livsstilsændringer, end hvis du har et negativt mindset.

Hvis du foretager positive ændringer i din kost og livsstil, øger du til gengæld din livlighed, energi 

og positivitet. Denne styrkede positivitet giver dig øget mod og vedholdenhed til at udforske 

andre nye områder af dit liv og foretage andre intelligente ændringer, hvilket igen kan øge din 

selvtillid og positivitet og lysten til at holde fast og fortsætte den gode cirkel.

Anvendelse af principperne om et positivt mindset og positive følelser

Det er næsten umuligt i vores moderne tidsalder at være "naturligt" positiv. Der er så meget 

frygt, knaphed, vold, modstand, apati og andre negative ting, der kastes mod os fra alle vinkler -

fra fjernsynet og aviserne til andre mennesker, der gerne ynder at beklage sig med hinanden 

over deres klager. Derfor er det absolut nødvendigt at dyrke dit positive mindset og din positive 

holdning, hvilket vil føre til positive følelser i hverdagen.

"Hvordan kan jeg gøre det?" spørger du måske. Her er hvad jeg har lært gennem mange år fra 

mange forskellige seminarer, bøger og mentorer, destilleret ned til én side med retningslinjer til 

din bekvemmelighed og umiddelbare brug, om hvordan du kan leve et kraftfuldt positivt liv.

Start med at træffe den beslutning, at dit syn på verden er et valg, og at optimisme er en evne, 

der kan læres. Beslut dig for, at verden er et positivt sted, og at der er lige så meget godt som 

ondt. Beslut dig blot for at slippe enhver modstand mod dette og vælge det.

Lav en liste

Skriv 100 ting ned, som du har oplevet i dit liv, der viser beviser, at den verden, du lever i, har 

mange gode facetter. Anerkend og beslut dig for, at din lykke og din tilfredsstillelse i livet på 

denne jord er dit ansvar, ikke andres. Indse, at omstændighederne ikke bestemmer din lykke; det 

er din fortolkning af omstændighederne og den betydning, du tillægger dem, der bestemmer din 

lykke. 

Smid dit fjernsyn væk eller nok mere sandsynligt, brug dit fjernsyn så lidt som muligt.

Annoncører og medierne er yderst sofistikerede i tankekonditionering og subliminale 

budskabsteknikker, for ikke at nævne den rene negativitet, der pumpes ud gennem nyhederne 

24/7. Det er ”let” at påvirke mennesker til en bestemt ønsket handling eller sindstilstand. 

WWW.SCLEROSE.INFO

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


Dette bruger annoncører og reklamefolk. Det er igennem direkte reklame eller indirekte (der 

forgår så meget indirekte reklame vi slet ikke ser – men som vores øjne/krop/hjerne registrere.

Vær proaktiv

I stedet for at være reaktiv. Andre mennesker og omstændigheder vil altid kræve din tid - e-mails 

og telefonopkald, der skal besvares, forventninger fra venner og familie, kolleger osv. Planlæg 

lidt "mig "-tid, men strukturer også din dag, så du får gjort de ting af høj værdi og høj prioritet, og 

de mindre vigtige, men "presserende" opgaver bliver gjort bagefter. Ingen vil give dig tilladelse til 

at leve livet på dine betingelser; du er nødt til at tage ansvaret og kræve det af dig selv og andre 

omkring dig.

Omgiv dig selv

Med gode, venlige, støttende, succesfulde, opløftende, positive mennesker. Tag afstand fra 

negative typer - dem, der klager, brokker sig og siger nej - også selv om de måske har været 

venner gennem lang tid. Deres negative virkning på dig er meget mere gennemgribende, end du 

tror.

Forbyd negativ selvtale !!

Tal positivt til dig selv, og vær på vagt over for at tale negativt til eller om dig selv. Vær din egen 

mester. Det har du mere end nogen anden i dit liv brug for og fortjener det, og det hjælper dig til 

også at være den bedste du kan være for andre mennesker. Lad være med at sladre eller brokke 

dig over andre mennesker. Hvis du har et problem med nogen, så tal direkte med dem.

Vær taknemmelig

Tak og lovpris ofte og tænk aktivt på mindst ti ting hver dag (helst morgen og aften), som du er 

taknemmelig for i dit liv, og som er sket den pågældende dag. En holdning af taknemmelighed er 

en fantastisk måde at få dig straks i en positiv stemning og til at være mere modstandsdygtig 

over for livets daglige stressfaktorer.

At have en positiv tankegang og positive følelser handler ikke om at være glad hele tiden - tillad 

dine følelser at være, hvad enten de er positive eller negative, og lad dem passere, lad dig ikke 

knytte dig til dem. Det er snarere en overordnet overbevisning om, at uanset hvad der sker, så 

skal jeg nok klare det.

Fordelene ved at anvende dette princip

En positiv tankegang og et positivt synspunkt vil forbedre dit liv på alle måder, og du vil opleve 

nogle tydelige sundhedsmæssige fordele, bl.a.:

Reduceret risiko for eller symptomer på depression

Lavere niveauer af nød og angst

Større modstandsdygtighed over for forkølelse og immunitet i almindelighed

Bedre psykologisk og fysisk velvære

Reduceret risiko for hjerte-kar-sygdomme

Bedre håndteringsevne i perioder med stress og modgang

Større modstandsdygtighed og opfindsomhed

Bedre kommunikation og relationer med andre

Mere lykke, tilfredsstillelse og mening i dit liv

En større følelse af mening med livet

En større følelse af samhørighed med dine medmennesker og åndeligt set

Af: Tobias A.
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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/


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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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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