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www.sclerose.info

Sommeren har smilet – nogle syntes, at det har været for 
varmt – andre har nydt det.
August er over os … det bliver køligere.

Denne udgave af Sclerose.
infos PDF online blad om-
handler positive og negative 
tanker.

Det er jo en sjov størrelse, 
de der tanker og følelser. 
Hvordan styrer man dem 
… hvordan kan man præge 
dem?

Det handler jo også et eller 
andet sted, om de energier 
du har (uden at skulle lyde 
alt for alternativ).

Der er ingen tvivl om, at 
hvis du har negative tanker 
– så præger du dig selv 
og dine omgivelser med 
negativ energi … og det 
gamle ordsprog – smil til 
verden og verden smiler til 

dig bliver lidt med omvendt 
fortegn.
Men … jeg ved jo, det er 
svært ind imellem … og 
jeg synes, det er rigtigt, 
som der også står senere 
i bladet – at der skal være 
plads til at være ked af det – 
sur … blot man ikke bliver 
hængende.

Jeg har før opfordret til, at 
man skal øve sig i at have 
positive tanker, og jeg ved 
det hjælper for mig selv.

Vær tom i hovedet og bare 
bliv ved med at fylde dig 
selv med positive tanker. 

Tving dem ind i bevis-
theden. 

Jeg håber alle vil nyde 
denne udgave af online 
bladet – og vil opfordre alle 
til at kigge på de her meget 
fine kunstværker Artmoney, 
som vi vil bringe i bladene i 
de kommende måneder.

Køb dem og få dem tilsendt. 
Det er en super måde som 
betalingsmiddel – samtidig 
smukke – og absolut også 
vigtigt – for du støtter Scle-
rose.info ved at købe en.

Rigtig god august til alle •

Kim

Digt – Paul-Erik Kirkegaard
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Indhold

Forklaring om billedet på forsiden.
Engang imellem synes vores problemer eller udfordringer enorme. Vi kan simpelthen 
ikke overskue det – og nogen gange giver vi op.

Dette billede har jeg taget for at vise hvordan vi kan blive snydt af perspektivet.

Det ser ud som et billede der er taget i en kløft med store bjerge (læs problemer/ud-
fordringer) omkring … men rent faktisk er dette et billede der er taget på stranden – hvor 
kameraet (læs vores øjne) snyder, idet dette faktisk kun er 15/20 cm ”høj” sandkant hvor 
vandet løber igennem.
HUSK … engang imellem bliver vi snydt af det syn vi har på vores problemer – engang 

Positivitet – Livesenergi – Glæde ...

http://www.sclerose.info
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Positivitet – Livsenergi – Glæde – Tanker – Surhed –Negativitet – Had
Hvad fanden er det da for noget det hele ?
Hvis man nu skal være ”in” 
i en verden af syge men-
nesker – så skal man jo 
være positiv.
Man skal se alt i en nyt 
positivt lys – også selvom 
om nogle dage eller peri-
oder er noget værre pis! Ja, 
undskyld sproget.
Man skal smile – man skal 
bære sin byrde med livs-
glæde.

Men men men … Det er 

altså også for nemt!
Jeg selv – og alle dem jeg 
kender, der har sclerose 
eller en anden sygdom … 
kan sagtens blive møgham-
rende sure og negative.
Og?  …Det er sgu ok!

Bare blive sur!
Bare band den fordømte 
sygdom langt væk … det 
er OK at være led og ked af 
det. Det er helt ok at blive 
hamrende sur, fordi man 

ikke kan forstå hverken 
sygdom – sin krop – ud-
viklingen – behandlere osv 
osv … for når alt kommer 
til alt – så er det os selv, der 
skal leve med sygdommen. 
Det er os selv, der skal leve 
med ikke at vide hvad mor-
gendagen bringer … det er 
os, der skal smage frygten, 
angsten og vreden …

Jeg har tit tænkt på – at det 
værste man kan gøre ved 

mennesker – os – men-
nesket – individet … det er 
at lade folk forblive i uv-
ished.
Vi er individer, der elsker 
at være i kontrol … vi er 
mennesker der styrer … vi 
BESTEMMER!
Sådan er mennesket!
NU …. Der ved vi så – at 
fremtiden er meget meget 
uvis. Vi har kun dødssyge 
statistikker at tro på. For 
hvis vi vender os imod 
læger – plejere – behan-

dlere …. den kloge viden-
skab, så har de ikke andet 
end statistikker … der er 
INGEN garanti.
Kære med-scleroseramte 
… ved du hvad?
Jeg synes, vi skal klappe af 
hinanden et øjeblik … for 
vi lever hver dag – vi er her 
– vi træner, selvom det gør 
ondt – vi er med i mange 
ting, selvom vi er trætte … 
VI EKSISTERER!

Det i sig selv – det er sgu 
flot. Det er sgu positivt! .
Vi er alle nogle fantastiske 
mennesker, der beviser, at 
man kan overleve mere el-
ler mindre alt.
Vi er fightere!!
Applaus til alle jer krigere, 
der er derude …. Dyb res-
pekt.

Når jeg så har sagt alt det 
sådan meget direkte og 
ligefrem … så må jeg jo 
også sige:
det gælder altså om at 
forblive positiv …. Men kun 
ene og alene fordi det vil 
gøre din dag nemmere at 
komme igennem. Kun fordi 
jeg TROR … at sygdommen 
opfører sig lidt mere pænt, 
hvis man kæmper med den 
og ikke imod den.

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: ”hvis 
du vil blive god til noget – 
så må du jo træne!”
Det virker!
Ikke så man bliver en jubel-
glad klovn, der vader rundt 
med et evigt smil … men 
det skaber en indre styrke, 
man kan bruge, når man 
skal hive lidt flere ressourc-
er op af hatten i livet.

Du må gerne være ked af 
det – du må gerne være 
bange – du må gerne bande 
af det hele …. Men prøv 
at øv dig i positiv tankeg-
ang – for det hjælper på de 
slemme dage. 

Der er stor forskel på 
tanker og følelser. Kan vi 
så ikke blive enige om, at 
det er ok at være ked af 
det – og føle sorg, angst og 
frustration … men det er 
tankerne og gerningerne, 
der bringer en videre 

Du scleroseramte – jeg 
klapper af dig og er impor-
neret  … og du pårørende, 
du får lige så meget ap-
plaus, for det gælder lige så 
meget jer! •

pa Kim Gelser
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Min mand, vores to teenagepiger og jeg er netop hjemvendt efter 3 uger i Lido di Pom-
posa i Italien. Det er 8. gang, vi er afsted – og første gang, vi ikke er afsted alle 5. Vores 
16-årige søn meldte fra i år. Han havde kedet sig lidt sidste år og havde derfor besluttet 
sig for at blive herhjemme. Så han skulle være alene hjemme i en uge, og derefter på 
ferie med sin far (vi er som så mange andre; en sammenbragt familie). Det er en meget 
underlig fornemmelse, at ’efterlade’ et barn hjemme for første gang – men det er gået 
rigtig godt. Vi kom hjem til et hus, der så ud, som vi kun kunne have ønsket det.

Nå, lad os komme tilbage til Italien.. Vi kører selv derned, der er ca. 1.800 km og vi kører 
i et stræk. Det bliver vi ved med, så længe jeg kan holde til det. Vi er vel vidende om, at 
det på et eller andet tidspunkt nok bliver nødvendigt med en overnatning undervejs. Det 
er 3. gang vi bor på I Tre Moschettieri. Da børnene var små, boede vi i mobilhome – men 
med 3 børn, der sjovt nok vokser og to voksne, så bliver pladsen pludselig meget trang. 
På lykkelig vis fandt vi for 3 år siden denne plads. Her er der både mobilhomes og bun-
galows – og selvfølgelig telt/camping/autocamping – og vi besluttede os for at prøve at 
leje os ind i en bungalow. Det viste sig at blive en rigtig god idé. Her er god plads og luft 
til, at man kan holde ud at være der.

Pladsen ligger direkte ud til Adriaterhavet ca. 9 km. fra Comacchio, 105 km fra Venedig 
og 33 km. fra Ravenna. 

For 3 år siden, var jeg stadig rask – og jeg tænkte ikke så synderlig meget over, at vi var 
havnet på en handicapvenlig plads. Sidste år, hvor jeg havde fået min diagnose ca. et 
halvt år tidligere, lagde jeg mere mærke til, at der var en del gæster med både synlige og 
usynlige handicaps. I år var mit fokus endnu mere rettet på det, da jeg hjemmefra havde 
fået udfordringen om at skrive lidt om min ferie til Sclerose Info. Desuden ved jeg nu, at 
hvis min sygdom kommer til at betyde, at jeg bliver afhængig af en kørestol, så vil jeg 
stadig kunne holde min sommerferie her – pladsen er indrettet, så jeg vil kunne komme 
rundt og kunne komme i poolen, til købmanden, i restauranten, på stranden mm.

3 uger i solen – jeg stortrives med den italienske varme. Mine smerter og gener fra 
sclerosen bliver mindre i sydens sol. Da vi tog afsted, tog jeg dagligt 17½ pille – jeg smed 
dem alle på nær 3 dernede, og de er 7-9-13 ikke røget på, efter vi er kommet hjem igen. 
Jeg krydser fingre for, at det forbliver sådan.

Vores ferie har været ren afslapning. Masser af solbadning og dasen ved enten den 
ene eller den anden pool, strandture, shopping, hygge, gåture og meget, meget mere. 
Jeg har gjort brug af min stok men har faktisk også gået rigtig langt ved egen kraft. 
En dag var vi i Mirabillandia en kæmpe forlystelsespark ved Ravenna. Også her er der 
handicapvenligt. Da jeg har invalideskilt, kommer jeg gratis ind. Jeg er nød til at låne en 
kørestol, mens vi er der, da der hurtigt går en hel dag, og da det bliver til kilometer at gå 
i løbet af en dag, ja så kommer min mand ind som ledsager og skal derfor kun betale 25€ 
mod normalt 34€. Det koster 6€ + billedlegimation (i mit tilfælde mit kørekort) at låne en 
kørestol – standarden kan diskuteres, men de virker – og jeg kunne nyde at bruge mine 
kræfter og min energi på at være sammen med min familie frem for at blive trist, sur og 
tvær over at skulle kæmpe mig af sted med ben, der bare ikke har lyst til at virke læn-
gere og ikke gider registrere de kommandoer, min hjerne forsøger at sende ned til dem. 
Så vi havde en rigtig dejlig dag, også selvom jeg ikke prøvede noget som helst. Når de 
andre var oppe i forlystelserne, sad jeg i min kørestol og hyggede mig med min bog og 
nød solen €

Vi besøgte også San Marino. Det er blevet en fast tradition – så længe jeg er ’selvgående’, 
for her er en kørestol no go – især, hvis bremserne ikke virker… Det vil også være ren 
tortur for den stakkel, der måtte få æren af at skulle køre mig. 

Derudover har vi besøgt militærkirkegården i Agenta, hvor den danske soldat Anders 
Lassen ligger begravet. Måske har nogen læst bogen om ham? Han fik, som den eneste 
ikke-engelske soldat, Victoriakorset under anden verdenskrig, faldt i krigen og ligger nu 
begravet sammen med 624 andre soldater i Agenta. Et par besøg med tilhørende midd-
age i Ravenna blev det også til – Ravenna er en fantastisk smuk by med gode shopping-
muligheder.

Jeg kan mærke, at den årlige tur til Lido di Pomposa er rigtig god for mig. Selvom jeg er 
førtidspensionist og til daglig ’bare’ går hjemme, så betyder det rigtig meget for mig at 
komme væk hjemmefra. Dels så gør klimaet mig det godt – faktisk så godt, at vi tit taler 
om at rive teltpælene op og flytte sydpå, når børnene er flyttet hjemmefra – dels er det 
fantastisk at komme langt væk fra de vante omgivelser, og 
derudover er det bare fantastisk at kunne være sammen 
med sin familie på neutral grund 24/7. Så for mit vedkom-
mende, kan jeg kun anbefale sådan en tur. Jeg ved godt, at 
jeg er så privilegeret, at jeg ikke er hårdt angrebet af scle-
rosen endnu, og forhåbentlig heller aldrig bliver det. Derfor 
har jeg nemmere ved at rejse end mange andre, men har 
man muligheden, og trives man med sydens varme, så 
kan jeg kun og er nød til at anbefale Camping Village I Tre 
Moschetiieri – her er plads til os alle, handicap eller ej •

http://www.tremoschettieri.com/dk/

Sommerferie i Italien 
må så absolut handle om positiv energi. 

	  Christine Bøsøre Spillemose 

http://www.tremoschettieri.com/dk/
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Ude godt...Hjemme bedst, eller måske som overskriften indikerer “Home sweet home”?
Hvad tænker I umiddelbart, når I ser disse 2 ”overskrifter”? Bort set fra at den ene er på 
engelsk og den anden på dansk?
Hvis jeg for eksempel var i Sverige, kunne det hedde noget i retning af: ”Mitt underbara 
vackra hem”.

	  

Blot ved lige at kaste et blik 
på disse overskrifter har 
I nok gættet, at jeg denne 
gang vil tage udgangspunkt  
i - for mig, det vigtigste sted 
i mit liv:HJEMMET!!!!

Hvad er et godt hjem? Hvad 
er en god base?

Før jeg fik sclerose, har 
jeg ikke tænkt på det på 
samme måde. som jeg gør 
i dag.

Inden jeg fik min diagnose, 
var det at have et hjem jo 
selvfølgelig en selvfølge. 
Jeg kunne ikke forestille 

mig at være uden tag over-
hovedet, selvom det at have 
et hjem jo faktisk ikke er 
en selvfølge for mange her 
i Danmark, såvel som ude 
i den store verden, hvor vi 
gang på gang ser, hvordan 
naturkatastrofer ødelæg-
ger folks tryghed. Meget 

skræmmende synes jeg i 
grunden.

Faktisk behøver vi jo 
nærmest ikke at bevæge 
os ret meget længere end 
uden for vores egen hoved-
dør, før man møder disse 
mennesker uden tag over 
hovedet. Nogen har så selv 
valgt at leve sådan. Andre 
kan være blevet tvunget til 
det af forskellige årsager 
og af enhver art.

Jeg synes, det er tank-
evækkende, at der i Dan-
mark er så store sociale 
forskelle, og det er da 
noget, jeg faktisk har tænkt 
en del på og bliver min-
det om, når jeg ser dette 
”folkefærd” i min egen 
hverdag.

For mit eget vedkom-
mende: Jeg har det bedst, 
og min sclerose opfører 
sig bedst, når jeg har ro og 
stabilitet omkring mig. Det 
kender I andre uden tvivl 
også? At fundamentet/sik-
kerhedsnettet skal være i 
orden.

Da jeg fik min diagnose for 
6 år siden og skulle lære at 
leve med det, opdagede jeg 
lige pludselig, hvor meget 
begrebet ”HOME SWEET 
HOME” faktisk betyder. 
Tænk hvis midlerne til at 
betale husleje og have et 
hjem ikke var muligt? Så 
ville min sclerose gå helt 

amok pga usikkerheden.

Før jeg fik diagnosen, 
jamen da var mit hjem da 
”bare”, noget jeg havde. 
Men i dag er bare IKKE 
bare.

Jeg bor rigtigt godt, her 
hvor jeg bor i Rødovre. I en 
lejlighed på 65 kvm. Og i 
denne oase har jeg boet de 
sidste 12-13 år.

Jeg var fx lige for lidt siden 
lige ude og ”hilse” på mor-
gensolen medbringende en 
kop kaffe. Her kunne jeg se 
hvordan folk her – da vores 
altan har udsigt til parker-
ings- og legeplads, var 
begyndt at starte dagen i 
sommervarmen med skole 
og arbejde.

Det mindede mig, helt uden 
vemod, om, da jeg selv var 
en del af samfundet på den 
måde. Det at jeg lige sad 
og drak en kaffetår derude 
og nød det lidt, gav mig 
inspiration til at skrive dette 
indlæg.

13 somre i træk har Jan 
og jeg holdt ferie på Born-
holm. På Hotel Gudhjem. 
http://www.hotelgudhjem.
dk/  Allerede flere år før jeg 
fik min diagnose, begyndte 
vi at tage derover med 
selskabet http://www.65-
ferie.dk/ og holdt ferie. Vi 
har gennem alle årene rejst 
med dette selskab.

Vi har lært rejselederen 
særdeles godt at kende 
samt hotellets ejere, så fak-
tisk, når vi står for at skulle 
en tur derover, kalder vi det 
for at ”komme hjem”. Vores 
såkaldte ”andet hjem”.

Alle, selv jer der givetvis 
ikke har været derovre, 
har set i TV eller på anden 
måde hørt om Bornholm, 
og sikkert synes I det virker 
specielt.€ Det er det også. 
Det er et ø-samfund, og i 
mine øjne er bornholmerne 
noget helt unikt.€ Et unikt 
folkefærd. Det tror jeg, er 
det nærmeste, jeg kommer 
det.

Faktisk var det ovre på 
Bornholm i sommeren 
2008, at det for alvor gik op 
for mig, at der var noget 
helt galt. Jeg havde haft 
faldperioder mm her-
hjemme, men på ”øen den 
sommer var det ikke læn-
gere blot det, jeg mærkede 
– i relation til det der så 
viste sig at være MS. Jeg 
kom mig heldigvis igen, så 
vi ikke skulle rejse hjem i 
utide. 

Så et eller andet sted, var 
det jo ved et tilfælde, at 
vi var derovre i så rolige 
og dejlige omgivelser, da 
jeg pludselig blev meget 
træt og havde svært ved at 
flytte benene – hvilket er en 
nødvendighed at kunne, da 
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Fatigue ved MS  |  Træthed kan håndteres 1

FATIGUE ved MS
Træthed kan håndteres. 

Få en øget forståelse  
for træthed i forbindelse 
med  MS. 

Læs her eller få bogen  
udleveret på din MS klinik. 

NY BOG OM
MS FATIGUE
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SAMMEN er vi STÆRKERE

En ny informations-
brochure til dig som 

pårørende til en person 
med multipel sclerose.

NY BOG TIL
 MS PÅRØRENDE

Læs her eller få bogen udleveret på din MS klinik.

Gudhjem er ”stejl” i gad-
erne€

Efter hjemkomsten der-
fra blev jeg så indlagt og 
diagnosticeret, men det er 
en anden snak, som jeg har 
fortalt om tidligere.

I de efterfølgende år har 
vi også været derovre, og 
jeg elsker mit/vores andet 
hjem. 

Det kræver naturligvis 
ressourcer, men eftersom 
jeg kender hver en afkrog 
af Gudhjem, er jeg tryg 
ved at være der – trods 
terræn mm, men det at 
jeg har hjælpen på plads 
derovre, og hotelpersonalet 
kender mig og er utrol-
igt hjælpsomme, har jeg/
vi haft uforglemmelige 

somre derovre af 11 dages 
varighed.

Sidste sommer og denne 
sommer går turen til Nor-
djylland nærmere betegnet 
Klim. 

Her har vi fundet et hotel, 
der ligger i lige så idylliske 
og fredelige omgivelser. 
Hotel Klim Bjerg 

http://www.klimbjerg.dk/ 

Faktisk har jeg derfor nu 3 
steder, hvor jeg kan sige: 
NU er jeg hjemme for de 
næste 10 dage, og når de så 
er gået, så glæder vi os til 
at komme ”hjem-hjem”. Det 
gør vi jo nok alle sammen. 

Det er altafgørende for mig, 
at komme steder hen hvor 	  

jeg kan være tryg og slappe 
af€ Derfor betyder det alt, at 
vi har et hjem, som måske 
både er ude – og HJEMME! 
Også i relation til at vi har 
MS, og har brug for  et 
noget større sikkerhedsnet. 
Det er jeg sikker på, flere af 
jer er enige med mig i.

HOME SWEET HOME!!!! •

Jonas Verbæk

Hvis du har brug for at få luft, vil spørge ud i luften om noget, kommentere, kritisere 
rose eller lignende, hvorfor sender du så ikke et læserbrev til Sclerose.info?I Sclerose.
info elsker vi en god debat – eller nyder når der kommer meninger på bordet med 
indhold og substans. Skal du have luft …. Så skriv – uanset emnet. •

Læserbreve

Sclerose.info
Sclerose.info
Sclerose.info
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Et af ansigterne

...er den 56 årige dyrlægeuddannet Søren der i de sidste år med arbejde i 
Fødevarestyrelsen havde nogle mærkelige balancesymptomer i benene, men først da han 
fik synsnervebetændelse og synsproblemer, gik han på nettet og søgte på “blurred vision” 
og “exercise” i forskellige variationer. Her fandt han pudsigt nok at Multiple Sclerose 
poppede op næsten ved hver søgning. Han besluttede at tage til læge i 2006 og blev 
herefter videresendt til neurologisk afdeling, hvor han gennemgik flere undersøgelser, 
heriblandt en lumbalpunktur der forårsagede 5 dage med voldsom hovepine. Alle 
undersøgelser var positive for MS, som for Søren ikke kom som den store overraskelse. 
Han tog herefter Avonex i 2 år men stoppede behandlingen, da han fik beskeden om, at 
han var blevet progressiv. I den periode hvor Søren tog medicin, var også den periode 
hvor sclerosen blev forværret mest. 

Ynglings citat eller slogan: 
Sclerose behøver ikke at give et dårligere liv, kun et anderledes liv.

Hvad lavede du før din diagnose  - og hvad laver du nu/ også gerne fritidsinteresser?
Jeg ledede som dyrlæge flere bekæmpelsesprogrammer i Fødevarestyrelsen blandt 
andet salmonella hos høns/æg og kogalskab. Nu er jeg lige gået på pension efter fleks-
job i Sundhedsstyrelsen i 2,5 år. Mine interesser er fysisk træning, computer/internet og 
gåture med hunden, selv om min gang efterhånden ser lidt spøjst ud, men hunden er lige 
glad.

Hvordan er du som menneske og person i dag? …. Har du ændret dig efter diag-
nosen og på hvilken måde?
Jeg har altid været stille og lidt indesluttet, og det er nok blevet mere udpræget efter-
hånden, som sclerosen har udviklet sig.

Har du temperament …. Og hvad gør det for dig – både positivt og negativt?
Jeg har nok en vis grad af sclerosevrede, og det går af og til ud over mine nærmeste 
omgivelser, når jeg ikke kan gøre de ting, som jeg gjorde før.

Hvordan har din omgangskreds taklet, at du har fået sclerose? 
Mine børn er nu voksne, og de har taget det pænt og er altid hjælpsomme. Min kone har 
fået leddegigt næsten samtidig med min sclerose, og det giver en del problemer med to 
alvorlige kroniske sygdomme i familien.

Hvordan synes du bedst, at man kan hjælpe som pårørende/venner/famile?
Hjælp og aflastning til meget af det praktiske.

Hvordan føler du, at dit liv er i dag?
Noget stille og besværligt ellers OK.

Hader du din sclerose ? 
Hader er et meget negativt udtryk, og det får jo ikke sclerosen til at gå væk, så som sådan 
hader jeg ikke sclerosen, men jeg kan da godt ønske den langt væk.

Hvis du har børn, hvordan forklarede du dem så, at du havde fået sclerose? 
Mine børn var store teenagere, da jeg fik diagnosen, og dengang mærkede jeg ikke så 
meget til sclerosen og kendte ikke konsekvenserne, så de har mærket min sygdom ud-
vikle sig over lang tid.

Hvordan har du det med din krop? ...kan du lide den? 
Jeg prøver at holde mig i form og bortset fra balancen og motorikken, fungerer den OK. 
Jeg tror, at min gode kondition holder sygdommen lidt i ave.

Hvad er det værste symptom eller bivirkning ved din sclerose? Og hvordan påvirker 
det din hverdag/liv?
Balancen, motoriske problemer og problemer med blæren. Sidstnævnte betyder, at al 
aktivitet væk fra hjemmet skal planlægges nøje, ellers er der kontant afregning!
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Lever du efter sclerosekost principperne? Og kan du mærke forskel fra før og efter?
Jeg lever ikke efter sclerosekostprincipperne, men jeg spiser meget fisk og grønt og 
prøver så vidt muligt at undgå firbenede dyr i kosten.

Hvad har din sclerose givet dig af gode oplevelser?
Hjælp med praktiske ting fra mine børn og andre i min omgangskreds og fællesskab 
med andre scleroseramte

Drømmer du?
Det kan forstås på flere måder:
Rent bogstaveligt: Nej, jeg drømmer ikke så meget, fordi jeg ikke sover så meget om 
natten (nok meget almindeligt for scleroseramte)
I overført betydning: Jeg drømmer om at få solgt vores hus til en god pris, da min kone 
er selvstændig og ikke tjener så godt med leddegigt. Så drømmer jeg om at bo i en lej-
lighed med udsigt over vandet og at sejle i kajak.

Hvordan har du det med at træne? Kan du mærke en positiv effekt, eller føler du, at 
det er et nødvendigt onde?
Se spørgsmålet ”Hvordan har du det med din krop?”

Livet har så mange farver … hvad var din farve, før du fik sclerose … og hvad er din 
farve nu?
Grønt i mange nuancer. Nu er det stadig grønt, men nu er der knapt så mange nuancer.

Nåh …. Men hvad er det bedste ved at have sclerose …? 
Den er svær, men at kunne gå på pension, (min private pensionsopsparing, offentlig pen-
sion er efterhånden nærmest umulig) og ikke skulle tænke på at skulle tidligt op og med 
toget hver dag. Så kan jeg lave, hvad der passer mig, og i det tempo som passer mig.

Hvad er din holdning, til den måde politikerne ser på ”os scleroseramte”?
Jeg synes ikke, at det er rimeligt...og socialdemokratisk,... at de forringer vilkårerne for 
fleksjob og invalidepension.

Hvad ville du gøre – med få ord – hvis du havde chancen for at være sundhedsmin-
ister for en dag?
Jeg ville glemme alt om at spare på sclerosehospitalerne og også rulle reformen af flek-
sjob og invalidepension tilbage (men det er nok et andet ministerie)

Har du et råd til nydiagnosticerede?
Der er kommet meget ny sclerosemedicin...mere effektiv og i tabletform. Se at komme 
i gang med behandlingen, måske kan det forsinke sygdommen, og du kan undgå de 
værste følger.

Har du et råd til os andre med sclerose?
Ha’ en god kondition og lev og spis sundt.

Hvor er du, og hvad laver du om 5 år?
Jeg bor i en lejlighed med udsigt over Storebælt, går ture med hunden (måske…) og 
sejler jævnligt i kajak (også måske…)

Hvad synes du om det arbejde, Sclerose.info laver?
Ok, men der er lidt langt imellem arrangementerne. Jeg var til foredrag i den Sorte 
Diamant. Dels var det et spændende foredrag, dels var det godt at møde andre scleros-
eramte.

Hvad er din største drøm?
Se ”Hvor er du, og hvad laver du om 5 år?”, plus at de løser sclerosens gåde og finder en 
kur mod progressiv sclerose.

Slutteligt … fortæl lidt om dig selv og dit liv indtil nu 
Jeg er som sagt dyrlæge og har været ansat i Fødevarestyrelsen i 20 år med ansvar for 
bekæmpelse af salmonella hos høns/æg og bekæmpelse af kogalskab. Jeg bilder mig 
selv ind, at jeg har sparet en 
del mennesker for at have 
ondt i maven og har været 
med til at sikre, at der aldrig 
er konstateret kogalskab 
hos mennesker i Danmark 
(en akut dødelig hjernesyg-
dom ved man fra UK). 
Desuden har jeg medvirket 
ved bekæmpelse af andre 
husdyrsygdomme.

I min fritid har jeg dyrket 
meget friluftliv i form af 
fjeldvandring i i Norge, 
Sverige og en enkelt gang 
i Grønland, sejlet meget i 
kano, især i Sverige og lidt i 
kajak. Jeg har været på ski-
tur i Norge og Sverige, mest 
da børnene var små, og så 
har jeg været interesseret i 
hus og have. Jeg har stadig 
hus og stor have, men det er 
ved at være slut pga. sclero-
sen og min kones leddegigt. 
Jeg har altid været praktisk 
gris i huset og i haven, men 
det er slut nu pga. træthed 
og manglende motorik •
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Lys for enden af

Lyset for enden er håbet
Lyset for enden er nyt liv

Lyset for enden er himmelen
Lyset for enden er et lokomotiv

Lyset for enden er kuglen i et geværløb
Lyset for enden er såmænd et kirsebærtræ i blomst.
Foto og legetøj, tro på alt du ser, det passer alligevel.

Paul-Erik Kirkegaard

VI ER HER FOR PATIENTERNE  
-  BÅDE PÅ DE GODE OG DE DÅRLIGE DAGE.

•	 Skjult	nål

•	 Individuelle	injektionsindstillinger

•	 Injektions	påmindelsesfunktion

•	 Mulighed	for	aflæsning	af	
injektions-historik

RebiSmart®

Autoinjektor – nem at bruge

330454 Rebismart annonce A4.indd   1 27/01/14   09.51
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”Tænk engang!”

Det negative i det positive
Jeg har sclerose, kræft og min kone er lige skredet. Bilregningen blev alt for dyr, og så er 
jeg blevet fyret. Elscooteren er kørt i havnen, og ungerne kalder mig en masse, men I skal 
ikke høre et ondt fra mig, jeg er så positiv, smiler og griner.
Jeg har hørt mennesker sidde og sige noget tilsvarende. Èn skriver til mig:
“Hvad med alle de perfekte statusopdateringer på Facebook? Overskudsmødre der har 
bagt, brasset og syltet, mens de har siddet med børnene på skødet og læst højt for dem?”

 -Det er da også noget 
værre bøvs, for er det netop 
ikke det negative i det posi-
tive?

Ikke ærligt at erkende; “Ja, 
det er noget bras, men jeg 
har noget, jeg kan gøre ved 
det.”

Det negative er ikke at 
erkende problemerne, det 
positive er at vide - kan jeg 
gøre noget ved dem? Jeg 

har måske noget at handle 
på.

Smertelige hændelser sker 
for alle, og en dag må vi 
endda sige farvel til livet, 
både pårørende og venner, 
men ikke mindst til os selv. 
Tilværelsen er nu engang 
skruet sådan sammen, shit 
happens!

Der er så mange fysiske 
knive, der rammer os. De 

har så mange ansigter. 
Krige, hungersnød og be-
gærlige mennesker i denne 
verden, og så er der egne 
store problemer oven i hat-
ten, life stinks!

De mentale knive, der ram-
mer os i samme åndedrag, 
lægger spot til skade. Får 
vi dem ikke trukket ud, så 
skal jeg love for, at vores liv 
bliver spændende. Vi sid-
der der og beklager os, og 

med rette, for det er meget 
svært. 

Mentale knive er blandt 
andet dem, der stikker, 
når vi sidder og har ondt 
af os selv. Hvorfor rammer 
sclerosen, skilsmissen og 
alt det andet lige mig? Kan 
jeg ikke bare være rig og 
lykkelig, berømt og uden 
problemer?

Jeg er i min høje alder af 
17 ++ begyndt at betragte 
mit liv som et klasselokale, 
hvor jeg skal lære noget af 
livet. Der står LIV på ske-
maet fra morgen til aften.

Har jeg ikke problemer, så 
lærer jeg ikke noget, og mit 
liv går i stå - ingen oplevel-
ser og udvikling - Intet og 
det er det positive. Jeg kan 
lære af problemerne.

Jeg har et sommerjob 
som blomstervander. En af 
nøglerne sidder i en engel, 
hvorpå der står skrevet - 
“giv alle dine problemer til 
englene”.

Tak som byder, men nej tak. 
De problemer er mine, og 
dem skal ingen snuppe fra 
mig, slet ikke engle, så hel-
lere beholde tænkehatten 
på - under den sidder min 
lære!

Jeg benægter ikke mine 
problemer, men forsøger 

at gøre noget ved dem og 
lære deraf. Næste gang jeg 
møder et problem, så kan 
jeg måske mindske det 
og gøre det nemmere at 
komme igennem.

Og er det ikke ofte prob-
lemet? Vi tror, vi kan lægge 
alle vores problemer over 
til en gud - en engel eller 
noget andet. 

Det kan vi godt, men gudet-
ro er en illusion og kan som 
sådan ikke lære os at løse 
vores problemer. Se bare 
på alle de krige der føres 
i “Guds” navn siden Ruder 
konges tid, og stadigvæk 
føres, i illusioners hellige 
navn - bullocks -

Vi mennesker er med andre 
ord ikke blevet klogere af at 
tro på guder – men behold-
er vi tænkehatten på, så 
kan det være, at vi på sigt 
bliver lykkeligere. 

Årsagen til alle problemer 
i verden skyldes, at vi ikke 
tror på Gud - jeg tror tværti-
mod det er lige ret modsat.

Giver du ansvaret videre til 
andre, en gud, så betyder 
det, at du ikke selv tager 
ansvar.

Når jeg sidder og føler en 
indre glæde og fred, og det 
sker oftere og oftere, så 
giver jeg mig lov til at nyde 

det for fuld styrke.
Tænkehatten og proble-
merne er sat på “stand by”, 
og der er kold cola i glasset 
- hvad er problemet?

Så er det, jeg kan tænke, 
nå ja og pyt - “This Too Will 
Pass” - jeg giver slip og 
tilgiver først og fremmest 
mig selv, for det skrammel 
jeg har været årsag til, men 
også de der har forårsaget 
smerten hos mig.

Jeg ser de stunder som 
skoleferie, som den hon-
ning livet også giver. 

Meninger og alt muligt 
drøner gennem os fra mor-
gen til aften. 

Meninger om partnere, 
økonomi, Osama Bin Laden 
og Lars Løkke - fint - kan vi 
bruge en mening til noget, 
så gør noget ved den ellers 
smid den i skraldespanden. 
Selv er min skraldespand 
temmelig smart, den har 
et kæmpe hul i bunden, 
den kan rumme en masse 
ligegyldigt pladder.

En god øvelse er at give slip 
og klappe i, det er svært, - 
dog er det kun tanker, og 
det lader sig gøre at frigøre 
sig fra dem. At spørge os 
selv, hvad kan vi handle 
på for at ændre på tingene 
o.s.v. Handler vi på proble-
merne, eller kan vi konsta-
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Vil du hjælpe ...

Du bedes venligst sende en ansøgning og dit CV til kim@sclerose.info
Ansøgningsfrist: 15. September 2014.

Sclerose.info er ved at 
opbygge et salgsnetværk/
team og søger derfor endnu 
en person indenfor salg og 
marketing.

Hvert år afvikler Sclerose.info flere aktiviteter, derfor har vi brug for en person, der skal 
være med til af at løfte denne opgave.

Stillingen består dels i at lave opsøgende salg og finde sponsorer og dels være med til at 
udvikle og videreføre foreningens aktiviteter, konkurrencer og oplysende materiale.

Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til salg og til ansøgninger af fonde og leg-
ater, men det er ikke et krav.

Det drejer sig om en fast stilling (eller en stilling eller arbejde du kan passe ind i din 
dagligdag)  med en ugentlig arbejdstid på 30-35 timer (eller i det omfang du har lys eller 
tid – så det er ikke en forudsætning du skal kunne bruge 30+ timer).

Vi ønsker, at du skal blive en del af foreningen og ved, at det kræver tid at opbygge sin 
egen platform. Den person, vi søger, skal være en selvstarter.

Du skal have gå-på-mod, og du skal være klar til at møde udfordringer i foreningsver-
denen, og det er en absolut nødvendighed, at du har humor.

Du behøver ikke selv have diagnosen Sclerose for at komme i betragtning.

Aftalen vil blive indgået på en meget attraktiv provisionsordning •

tere, at der ikke er noget at 
komme efter, så bør vi lade 
de tanker ligge - give slip 
på dem.

Får tankerne lov til at 
florere, så er de som bak-
terier, de vokser og bliver 
flere og flere for til sidst at 
gøre os rigtigt syge.

Hav focus på tankerne, 
handl på dem og derefter 
give slip, det er positivt.

Vi skal ikke give andre 
skylden, for det der er sket, 
vi skal tilgive dem. Når vi 
tilgiver et fjols for at have 
været et fjols, så letter vi 
egne tanker og kan bruge 
energien på gladere tanker.
Der sker en masse i vores 

liv, i hele verden. Er det da 
rimeligt at give skylden 
videre? Nej, for sådan er 
verden og vi mennesker nu 
engang skruet sammen.

Selv har jeg opgivet at 
forstå alt i mit liv, jeg vil føle 
“det”. Ved at bevæge mig 
langsommere i livet, da 
opdager jeg langt mere og 
en langt dybere forståelse, 
og det er den største gave.

En stærk krop kommer 
af jogging og træning. En 
stærk hjerne kommer af 
stilhed og af at

være realistisk. Sygdom og 
ulykker sker i livet, og med 
i kontrakten står også, at vi 
dør en dag.

For mig består det positive i, 
hvad hver enkel af os han-
dler på eller vælger at lade 
ligge.
Erkendelsen af, at det er 
mig selv, der siger ja og nej 
- tunge tanker er der, men 
de er kun tanker - så nej til 
alt skidtet og ja til stilheden 
- fri af tanker.

Problemer forsvinder ikke, 
men ved at tilgive os selv og 
andre, løsner vi op for prob-
lemerne, og de bliver lettere 
at være i stue med. 
Målet må være, at vi kan 
opleve flere og flere stunder 
med glæde og fred i sindet.• 
    
 

Paul-Erik Kirkegaard

mailto:kim%40sclerose.info?subject=
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
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NEGATIVE
ENERGY

Kender du den der fornemmelse af, at det tager lidt længere tid at sove end planlagt?
Det gør jeg – som udgangspunkt hører jeg til den gruppe, som har en fredsommelig 
sclerose. Jeg har kun haft et enkelt attak, og det var tilbage i 2010, hvor jeg fik 
konstateret sygdommen.

Men jeg lider i perioder 
af voldsom træthed, hvor 
jeg føler, at jeg kan sove 
og sove uden at komme 
oven på igen. Når først jeg 
er nået dertil, kan jeg ikke 
se ret meget positivitet i 
hverdagen. Jeg tvinger mig 
selv til at stå op og få sendt 
sønnen afsted til skole. 
Derefter slæber jeg mig 
afsted til job, hvor jeg efter 
fire timer, med meget lidt 
produktivitet, kører hjem 
for at gå i seng og sove, til 
der skal laves aftensmad 
og smørres madpakker. 

For herefter at gå i seng og 
sove til næste morgen, og 
gud hjælpe mig om ikke 
det er nøjagtig det samme 
næste dag.

Man skal virkelig kæmpe 
for ikke at blive deprimeret.

Det skal siges, at jeg nor-
malt er et ret aktivt men-
neske, som styrer logostik-
ken i hjemmet og dyrker 
ret meget sport. Så når 
trætheden er så voldsom, 
er det værste faktisk, at 
jeg bare kan høre, hvordan 

løbebåndet står og kalder 
på mig, og cyklen står og 
hopper for at komme ud på 
landevejen – jeg har prøvet 
at stikke fingrene i ørerne 
og sige lalalalalala for at 
overdøve dem, men lige 
meget hjælper det. For jeg 
ved jo godt, at det eneste 
der virker for at komme 
trætheden og negativiteten, 
som følger med trætheden, 
til livs – i hvert fald for mig 
- er: Kost og motion

Det emne bliver bare en by 
i Rusland, når jeg har det 

sådan. Man orker ikke at 
bevæge sig, og man vælger 
den nemme løsning til mad.

Mange bække små bliver til 
en stor å – det gælder både 
for den negative energi og 
den positive energi i livet. 
For de mange bække små 
af træthed skal man, hvis 
det er muligt, helst have 
lagt en dæmning for, så 
de negative tanker finder 
en anden retning at løbe 
i – imod de positive tanker 
– for jeg tror på, at kan jeg 
få mere og mere positiv 
energi, kan jeg også holde 
min sygdom nede.

Ja ja tænker du – den er 
god med hende – det skal 
lige siges, at jeg faktisk 
ikke er ret god til at lytte til 
min krop, og de signaler 
den sender. De der små 
bække af træthed opdager 
jeg ikke altid, før det er for 
sent, og jeg må overgive 
mig.

Min hemmelighed er, at jeg 
ignorer trætheden og spiser 
chokolade - hurtig energi – 
for sygdommen skal jo ikke 
bestemme, hvad jeg skal, 
men det lader jeg den jo 
egentlig gøre alligevel, og 
jeg ærgrer mig hver gang, 
men vi skal jo lære, så 
længe vi lever.

Men kommer der en dag, 
hvor jeg bare synes, at jeg 
har lidt overskud, tvinger 

jeg mig selv til at tage 
løbeskoene på og gå/løbe 
en lille tur på løbebåndet - 
det giver mig et eller andet. 

Det lyder så nemt, men der 
skal altså virkelig overbev-
isning til inde i mit hoved: 
sofaen eller  løbebåndet? 
Jeg ved godt hvad første-
valget ville være.

Men lige så stille bliver en 
lille tur på løbebåndet til 
en lidt længere tur, og med 
tiden kommer kosten også 
på rette køl igen, og cyklen 
bliver luftet. 

Når jeg bliver så voldsom 
træt, bliver jeg meget 
sortseer og kan kun se det 
negative i tilværelsen, og alt 
og alle er bare til besvær. 
Det var meget nemmere, 
hvis det kun var mig og min 
chokolade, men jeg vil jo 
ikke for alt i verden und-
være min dejlige mand og 

krudtugle til søn, for de gør 
jo, hvad de kan for at elske 
og hjælpe mig, selv om det 
til tider må være svært for 
dem.
Men hvordan får man så 

mindre negativ energi og 
mere positiv energi? 

Jeg faldt over denne linje 
på nettet, da jeg googlede 
”fra negativ energi til positiv 
energi” og synes faktisk, 
den er meget god.

”Koncentrer dig om det, du 
kan gøre noget ved, i stedet 
for alt det, du ikke kan gøre 
noget ved” 

Jo, jeg har en sygdom, og 
sådan som det ser ud lige 
nu, findes der ikke en kur, 
som kan gøre mig rask.

Jeg må acceptere sygdom-
men, for den er en del af 
mit liv, men den skal ikke 
styre mit liv. Derfor skal jeg 
koncentrere mig, om det 
jeg selv kan have indfly-
delse på – jeg vil leve mit liv 
ikke sygdommens liv.
Jeg har valgt at leve et ak-
tivt liv med masser af sport, 

for jeg føler, at det giver 
mig overskud i hverdagen 
og holder trætheden og 
dermed negativiteten på 
afstand – når jeg er træt, er 
jeg fysisk træt. I øjeblikket 

“I don’t know why, but 
sometimes, I show the worst 
of myself to the person I love 

most”
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cykler jeg 50 km om dagen. 
Det er et led, i det mål jeg 
har sat mig for, nemlig at 
deltage i en halvmaraton til 
Broløbet til september. 
 
Samtidig kan jeg også 
mærke en forskel, når jeg 
spiser rigtig og forkert. 
Spiser jeg alt for usundt, 
bliver jeg mere doven, og 
sortseeren kommer op til 
overfladen. 

Endelig har jeg også valgt 
at omgive mig med men-
nesker, som jeg sætter stor 
pris på, og som jeg ved, er 

der for mig, når behovet 
melder sig.

F.eks. cykler jeg sammen 
med en god veninde, og på 
de dårlige dage (for hun 
kan også havde en minus-
dag) bruger vi turen som 
en slags terapi – vi får luftet 
tankerne, og når vi kommer 
hjem efter to timer – ser 
tingene bare bedre ud. På 
de gode dage giver vi den 
max gas og taler ikke så 
meget - for det er der ikke 
luft til.

Så derfor er mit råd: 

Vibeke Kock

- Brug din energi rigtig - 
brug den på de ting som har 
betydning for dig , der hvor 
du mærker en forskel •

At være en sur lille mopse

Jeg har lyst til at sparke til noget.
Hvorfor så pisse positiv?

Nu kører det, mærkes tydeligt.
Ikke bare mopse, men hamrende sur og vred.

Hr. Suresen - yes!
I morgen, vil jeg osse være edder ond og sur.

Sparkende, fnysende og ond.
Ikke håbe på noget, lukke biksen totalt.

Betingethed af hinanden - lykke/vrede.
Pokkers - vågner og er glad!

Den dejlige drøm, om dig og mig, sammen.
Sygdom, et forbandet vilkår, sparker stadigvæk.

Drømmen rejser sig mod mig - glæde!
Lykke vinder stadigvæk over vrede!

Bambi, født i foråret, kigger ind til mig i stuen.
Smilende, med fødderne i ro.

Skønne dag - opstemt -så pyt da!

Paul-Erik Kirkegaard

Fatigue ved MS  |  Træthed kan håndteres 1

FATIGUE ved MS
Træthed kan håndteres. 

Få en øget forståelse  
for træthed i forbindelse 
med  MS. 

Læs her eller få bogen  
udleveret på din MS klinik 

NY BOG OM
MS FATIGUE

SPIRIT Lev bedre med MS  
er et online program til dig,  
som har multipel sclerose.

Opnå øget livskvalitet  
Lær teknikker og øvelser til at håndtere 
negative tanker og reducere stress.

Tilmelding gratis online  
www.msonetoone.dk
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