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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

Jeg har igennem den seneste tid igen igen igen chattet, 
diskuteret og mailet omkring Sclrose.info. Hvorfor er 
foreningen opstået, konkurrence, hvad er det, hvorfor, 
hvem, hvordan osv osv.

Sclerose.info er en forening.
Sclerose.info blev stiftet i 
2002.
Sclerose.info var IKKE, som 
mange historier går om, en 
udbryder gruppe fra den 
gamle forening. Sclerose.
info blev stiftet for at skabe 
mere positiv information om 
sclerose til den scleroser-
amte og dennes pårørrende, 
om sygdommen og livet 
med den.

Sclerose.info har skabt 
mange aktiviteter igennem 
årene - Sclerose Matchen, 
Kunstkonkurrencen, Fat 
Pennen, auktioner, fore-
drag, vores meget aktive 
hjemmeside og mange 
mange flere ting.

Sclerose.info har siden sin 

start sat den scleroser-
amte i centrum, og har som 
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 infor-
mation om sygdommen, 
dens indvirkninger, forskn-
ing i behandlingsmetoder 
og pleje, for herigennem at 
forbedre de scleroseramtes 
muligheder for at tage bedre 

stilling til sygdom, behan-
dling, 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 men-
nesker, men mennesker 
med hver deres individuelle 
historie.

“Patientens eget valg”
Vi mener, at man skal give 
de scleroseramte al relevant 
information, for at de dereft-
er selv kan træffe deres 
egne valg.

Vi mener naturligvis, at 
man skal stille spørgsmål, 
og søge råd og vejledn-
ing. 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 scleroser-
amtes 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. Mu-
lighederne er stadig man-
gfoldige og store. Det kan 
være man skal gå en anden 
vej for at nå dem eller se 
nye muligheder vokse frem.

Sclerose.info er en levende 
forening hvor der er plads til 
forskellighed.
For hver en scleroseramt 
er der et ansigt, for hver 
scleroseramt er der er en 
historie - for hver scleroser-
amt er der et liv, en person-
lighed og en forskellighed 
fra alle andre. Der SKAL 
være plads til os alle uanset 
hvor vi er i vores scleroseliv 
eller tilstand!

Sclerose.info er IKKE en 
konkurrent til den gamle 
forening. Vi supplerer  
hinanden 
Jeg vil opfordre alle, som 
jeg altid har gjort, til at tage 
det fra den ene eller den 
anden forening som du kan 
bruge der hvor du er i dit liv 
i dag.
Brug os begge der hvor du 
er lige nu. 

Og som jeg altid har sagt... 
Er du i tvivl eller vil vide 
mere, så er du velkommen 
til at sende mig en mail ... 
kim@gelser.com

God november •

Tænk engang

Velkommen

http://www.sclerose.info
Sclerose.info
Sclerose.info
http://www.sclerose.info
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Hvad er Artmoney? 

Aurelia Florentina
 
Kunstner, Farvecoach og
Inspirator
Min største passion er at male,
samt understøtte andre i at finde 
deres personlige passion.

I hvor lang tid har du været kunstner/maler? - Hvad bruger du din kunst til i dit liv? 
Jeg har malet med voks siden sensommeren 1997. Denne maleform finder jeg fasciner-
ende på flere planer, dels fordi det er en dejlig udtryksmåde, men jeg ser også en stor 
terapeutisk værdi i disse farver og deres intensitet. Såvel for andre  som for mig selv har 
jeg via disse farver haft mulighed for at bearbejde noget i mit indre, uden at skulle føle 
det som terapi. For den glæde det giver at skabe, er af stor betydning og giver indsigt i 
ens følelser, positive såvel som negative.

Se nogle af mine voks kreationer på www.fantasiaencausticart.dk.

Farvepsykologi er en anden side af mit virke. Min baggrund for dette er mine 
uddannelser som Aura Soma – (1994/95) og Colour Mirrors (2009) farveterapeut, der 
begge er farvesystemer til brug i personlig og spirituel udvikling og derudover som  
maleterapeut (1996), hvor våd i våd maling er midlet til målet.

Jeg har udviklet min egen måde at arbejde med farverne på og har i de senere år 
skabt mit eget unikke system, som kan anvendes til at finde frem til skjulte temaer, der 
blokerer for et menneskes frie udfoldelse. Til dette anvender jeg nogle billeder malet 
med olie. 

Jeg har siden 1999 malet personlige billeder:

Artmoney er den alternative valuta bestående af original kunst. En artmoney måler 
12x18 cm og har en fast værdi, som for tiden er 200kr. Kunstnere laver artmoney. 
Butikker og servicefirmaer modtager artmoney som hel eller delvis betaling.  
Kunstsamlere køber kunst billigere. 

Når du har købt en artmoney, har du i princippet stadig din valuta, da du kan bruge 
den til køb af anden kunst eller serviceydelser, en god gaveide, som modtageren så 
kan bytte, hvis de skulle få lyst til noget andet. Alt i alt en win – win ide. 

Velkommen til det frie udtryk af global valuta!

http://www.fantasiaencausticart.dk.
http://www.artmoney.org
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Ønsker du at bevidstgøre dig om din højere frekvens og få større selvindsigt, så dit 
sjælspotentiale kan komme frem i lyset og skinne for andre, såvel som dig selv, så få 
kanaliseret et personligt billede.
Hvad sker der?

Din autentiske energi/frekvens kanaliseres ned i DIT personlige billede. Under 
maleprocessen er der meget hjælp og kærlig støtte til dig fra dit højere selv, dine 
skytsengle, samt dem der arbejder for og med dig. Desuden har vi en dialog undervejs, 
som gør at vi når dybere.

Hvorfor?
Vi arbejder alle bevidst/ubevidst  på at højne vor frekvens; dvs. finde de svingninger, 
der passer til vores hjerteenergi og være i dem. Det er egentlig det, hele vores væren 
handler om. Billedet kan også bruges til at meditere på, eller du kan blot hænge det et 
sted i dit hjem, hvor din opmærksomhed falder på det en gang imellem.

Hvorfor begyndte du med Artmoney?  I hvor lang tid har du malet til det?
Jeg begyndte at male artmoney i 2013, har haft taget tilløb til det flere gange i de senere 
år, men fik ikke gjort noget ved det. Jeg har solgt nogle enkelte, da det er meget svært 
at få folk til at forstå, hvad det går ud på. Personlig synes jeg ideen er god, men har jo 
fundet ud af at bare det at ville donere ikke er så enkelt endda. Der er nyt site på vej, en 
omlægning, så man håber det måske giver mere genklang i verden.

For mig syntes jeg, det kunne være en god måde at donere på, da mange til stadighed 
gerne vil støttes, men desværre helst med cool cash. Jeg kunne udføre noget jeg holder 
af og derved bidrage med noget, der kunne give nogle kroner i kassen til organisationer 
og lignende.

Sclerose.info er meget glade for den donation du har valgt at give. 
Hvorfor lige Sclerose.info? - Hvad er dit forhold til sclerose?
Sclerose .info blev de første jeg spurgte, fordi jeg kender nogle med sclerose og var 
inviteret med til et foredrag i det regi. Ellers har jeg ikke noget specielt forhold til det •

For mere information: www.aurelia-florentina.dk

Dette er det første billede der bliver auktioneret !

Sclerose.info har fået nogle art money billeder doneret af Aurelia Florentina - og vi vil løbende auk-
tionere dem væk på vores Facebook gruppe side - www.facebook.com/groups/sclerose.info

Det fungerer ganske simpelt ved at vi bringer et billede på siden - og så åbner vi auktionen som 
vil løbe over en uge hvorefter den lukker ... og det sidste bud som er givet vinder. (Information om 
bank konto mv. gives på siden)

Husk - at ikke nok med at de billeder er rigtig dejlig kunst, men det er et betalingsmiddel også.

Du kan se mere på hjemmesiden www.artmoney.org

Vi er meget glade for denne donation af Aurelia og vi håber på nogle gode kommende auktioner •

// Admin

http:// www.aurelia-florentina.dk
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Vil du hjælpe ...

Du bedes venligst sende en ansøgning og dit CV til kim@sclerose.info

Sclerose.info søger en person til at søge fonde og legater !

Sclerose.infos hjemmeside og informations organ, samt at Sclerose.info hvert år laver 
flere aktiviteter, gør at vi har brug for en person, der skal være med til af at løfte denne 
opgave.

Stillingen består i at fundraise - søge legater og fonde til foreningens 
informationsarbejde og aktiviteter

Det drejer sig om en stilling der er meget varierende alt efter tidspunkt for fondsansøg-
ninger legater mm.. men det er ikke en stilling der kræver hverken fuld tid eller havltid-

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 •

$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
http://www.tevapharm.dk
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Et af ansigterne – 1

Navn: Marianne Serup Larsen
Alder: 62 år

Diagnose/årstal for diagnose...måske lidt om hvordan det begyndte, inden du fik 
diagnosen: 
I december 1981 og januar og februar 1982 havde jeg 5 MEGET kraftige halsbetændel-
ser. 6 måneder senere (i september måned) vågnede jeg en morgen med følelsesløse 
hænder og underarme. Dette varede ved i ca. 1 uge, hvorefter det forsvandt stille og 
roligt. Jeg var naturligvis hos lægen. Han tog en masse blodprøver og sendte dem ind 
til analyse. 1 uge senere fik jeg besked om at det højst sandsynligt var gigtfeber og blev 
sat i langtids behandling med penicillin. 1 om dagen i de næste 6 måneder. Det var højst 
sandsynligt det første attak.

Næste attak var i februar 1995. Her fik jeg en synsnervebetændelse, som stjal 75% af mit 
syn på venstre øje, og det sidder der endnu.

I begyndelsen af 2003 begyndte jeg at få gangbesvær.

Min læge fortalte mig, at jeg bare skulle øge længden af mine gåture, så skulle jeg nok 
få nogle flere muskler. Det var nok det jeg manglede, sagde han. Det fortsatte han med 
at fortælle indtil begyndelsen af 2007, da der kom en ny uddannelseslæge til lægehuset, 
blev der taget hul på nogle andre undersøgelser. I slutningen af oktober 2007, blev der 
koblet en neurolog på. Jeg blev sendt til MR-scanning og derefter videre til OUH, hvor jeg 
fik foretaget en lumbalpunktur og en VEP undersøgelse.

Fik diagnosen i marts 2008. Senere i april/maj 2012 havde jeg et attak af ca. 2 ugers 
varighed og igen i begyndelsen af maj 2013 endnu et.

Titel: PPMS
Behandling: Ingen

Hvorfor har du valgt denne behandling, eller hvorfor har du fravalgt behandling ?
Der er ingen behandlingsmuligheder for PPMS endnu.

Tager du alternativ medicin eller behandling – og hvorfor – hvad hjælper det dig ?
Tager ikke alternativ medicin, men lever udelukkende sundt – spiser økologisk – er fysisk 
aktiv (efter Ulrik Dalgas’s principper)  – går til ridning – dyrker Iyengar yoga (siden 1998) 
rejser i det omfang jeg kan – er kulturel. Har et MEGET positivt sind og er stædig.

Hvor mange gange er du blevet scannet siden du fik din diagnose – og hvornår blev 
du sidst scannet ?
8 gange (6 gange i forbindelse med 2 forsøg på Rigshospitalet). Sidst i november 2013.

Ynglings citat eller slogan: 
”Det er mig der bestemmer og ikke min sygdom” 

”At måtte, at turde, at ville, at kunne”

”De 7 leveregler:
1. Slut fred med din fortid, så den ikke ødelægger din nutid
2. Hvad andre tænker om dig er deres problem
3. Tiden læger næsten alt. Giv tiden tid
4. Ingen er ansvarlig for din lykke, bortset fra dig selv
5. Sammenlign ikke dit liv med andres og døm dem ikke. Du har ingen anelse om,  
 hvad deres rejse handler om
6. Stop med at tænke så meget. Det er OK ikke at kende alle svarene
7. Smil...du ejer ikke alle problemer i verden”

Hvad lavede du før din diagnose  - og hvad laver du nu/ også gerne fritidsinteresser?
Jeg arbejdede som kontorassistent (har gjort i 30 år). Er nu førtidspensionist. Ud over alle 
mine aktiviteter, som jeg gør i forbindelse med min sclerose, så går jeg i teater – til kon-
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certer – rejser i det om fang jeg kan (har været i New Zealand  og Sidney i 2012) læser 
bøger, maler er kreativ med blomsterbinding, er IT-nørd m.m.

Hvordan er du som menneske og person i dag ? ... Har du ændret dig efter diag-
nosen og på hvilken måde ?
Jeg er meget positiv og glad. Jeg er meget stædig.
Da jeg endelig fik min diagnose i 2008, slog mit liv en kolbøtte, og min indstilling blev 
ændret totalt. Fra at være en frygtelig pæn pige, er jeg ikke den der finder mig i alting. 
Jeg tilrettelægger mit liv efter mit eget hoved og ikke efter andres opfattelse.

Har du temperament …. Og hvad gør det for dig – både positivt og negativt ?
Jeg har fået mere temperament, og jeg oplever at have det godt med reagere kont-
ant. Tidligere har jeg haft meget indestængte følelser, fordi jeg ikke reagerede med det 
samme.

Hvordan har din omgangskreds taklet, at du har fået sclerose ?
Fordi jeg er meget positiv, så har venner og bekendte bakket mig op og respekteret, at 
jeg vil gøre så mange ting som muligt uden hjælp fra andre. 

Hvordan synes du bedst, at man kan hjælpe som pårørende/venner/familie?
Lyt, vær positiv, respekter os.

Hvordan føler du, at dit liv er i dag?
Jeg har et godt liv, er meget udadvendt og har det rigtig godt med mine medmennesker.

Hader du din sclerose ?
NEJ!!!!!!! 

Hvis du har børn, hvordan forklarede du dem så, at du havde fået sclerose ?
Jeg har 2 voksne børn (37 og 39 år) og 2 børnebørn (11 og 13 år). Jeg havde haft gang-
besvær i 5 år, inden jeg fik diagnosen, så det var kun en lettelse for alle, da jeg endelig 
fik diagnosen. Mine børnebørn har fået små bidder af gangen, efterhånden, som de blev 
større og kunne forstå, hvad sclerose er for en sygdom. De synes for øvrigt, at de har 
”verdens sejeste mormor”

Hvordan har du det med din krop? ...kan du lide den ? 
JA!!!!!!!! 

Hvad er det værste symptom eller bivirkning ved din sclerose ? Og hvordan påvirk-
er det din hverdag/liv ?
Mit gangbesvær (gangdistance uden hjælpemidler er max. 50 meter – med hjælpemidler 
200 meter på gode dage) Hverdagen bliver lidt mere besværlig, men jeg er som tidligere 
beskrevet positiv og stædig, så der skal bare beregnes lidt længere tid, når jeg skal 
fra A til B.

Lever du efter sclerosekost principperne ? Og kan du mærke forskel fra før og efter ?
Jeg har levet efter sclerosekost principperne, inden jeg fik min diagnose, så jeg føler det 
er godt. Har tænkt: Hvad nu hvis jeg ikke havde gjort det?

Hvad har din sclerose givet dig af gode oplevelser ?
Ja, mange – netop fordi jeg er positiv og stædig 

Drømmer du ?
Tjaaaaaaa ... måske!

Hvordan har du det med at træne? Kan du mærke en positiv effekt, eller føler du, at 
det er et nødvendigt onde ?
Jeg kan i høj grad mærke en positiv effekt af den fysiske hårde træning. Jeg har en scle-
roselæges udsagn for, at hvis jeg ikke havde gjort det, så havde jeg siddet i en kørestol i 
dag. (Tankevækkende!)

Livet har så mange farver … hvad var din farve, før du fik sclerose … og hvad er din 
farve nu ?
Ved ikke hvad far jeg havde før sclerosen, men jeg ved at rød er min farve nu.

Nåh ... Men hvad er det bedste ved at have sclerose … ? 
Det er, at jeg er blevet meget positiv.
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Hvad er din holdning,  til den måde politikerne ser på ”os scleroseramte” ?
UHA…De kunne gøre det MEGET bedre

Hvad ville du gøre – med få ord – hvis du havde chancen for at være sundhedsmin-
ister for en dag ?
Jeg ville bevilge flere penge til kommunerne, så der blev råd til flere nødvendig 
hjælpemidler.

Jeg ville ændre lovgivningen, så ALLE KOMMUNER skulle behandle kroniske syge og 
handicappede med empati og respekt for deres sygdom. Lovgivningen for hjælpemidler 
skulle være ens for alle og ikke som nu, hvor kommunerne tolker de forskellige para-
graffer meget forskelligt.

Har du et råd til nydiagnosticerede ? 
Bliv medlem af Scleroseforeningen og benyt jer af den service, der ydes med hjælp fra 
socialrådgivere, psykologer m.m. og få lægen (egen eller scleroseklinikkens) til at lave 
en henvisning til et af sclerosehospitalerne (Ry eller Haslev).

Har du et råd til os andre med sclerose ?
Vær positiv og stædig og lad være med at stille større krav til dig selv, end du kan magte.

Hvor er du, og hvad laver du om 5 år ?
Jeg er nok flyttet til Sydspanien i vinter halvåret og så har jeg nok intensiveret min træn-
ing mere.

Hvad synes du om det arbejde, Sclerose.info laver ?
Det er godt og informativt.

Hvad er din største drøm ?
At man knækker koden og får udryddet sclerosen.

Slutteligt … fortæl lidt om dig selv og dit liv indtil nu 
Jeg er i dag 62 år. Jeg gift (42 år) og har 2 børn på 37 og 39 år og 2 børnebørn på 11 og 13 
år. Jeg er uddannet kontoassistent og har arbejdet som sådan i ca. 30 år. De sidste 10 år 
af mit aktive arbejdsliv var på fuld tid, ellers har jeg kun arbejdet på halv tid af hensyn 
til børnene. Det har været et privilegium at kunne nøjes med at arbejde på ½ tid. Jeg fik 
tilkendt førtidspension i juni 2009 på grund af sclerosen.

Indtil nu har jeg været tilknyttet scleroseklinikken på OUH. Det har absolut ikke været en 
positiv oplevelse. Jeg har aldrig følt, de har taget mig alvorligt. Jeg har ikke haft en fast 
læge og sekretær og sygeplejerske er stort set umulige at få fat i. Sekretærens tlf. tid 
er kl. 8-10, og sygeplejerskens tlf. tid er fra 8.15-9.00. Så det mere held end forstand at 
komme igennem.

Nu har jeg skiftet til Vejle Sygehus. Var der 1. gang tirsdag den 21. oktober 2014. Hold da 
op jeg har slet ikke fået armene ned endnu.

Jeg har fået en yderst kompetent behandling der. Jeg har en fast overlæge Nasrin Asgari 
(Hun har en PHD i NMO og har forsket i Boston og forsker på OUH/SDU sammen med 
Trevor Owens 2 dage om ugen og er fast på Vejle Sygehus de resterende 3 dage) og en 
fast sygeplejerske og nu bliver der taget hånd om mig. 

Jeg har fået foretaget blodprøver. Skal MR-scannes i både hjerne og rygrad tirsdag den 
7. november (fordi hun har mistanke om NMO)og bliver derefter indkaldt og får svar på 
blodprøver og MR-scanning. Jeg skal have foretaget en ny Neurologisk test, fordi den jeg 
fik lavet 2009 er forældet. Jeg skal have tilrettet min fysiske træning hos deres specialist 
i dette, og så skal der kigges på min synsnervebetændelse. De har en øjenspecialist og 
et helt nyt apparat, som kan belyse øjet, således de kan se og analysere på synsnerve-
betændelsen. De var alle sammen meget empatiske og havde god tid til at forklare sig 
og lytte til mig.

Jeg havde min mand med, idet 4 ører hører bedre end 2. Vi kunne næsten ikke fatte, at 
det var muligt at få en så positiv behandling.

Så nu tør jeg tro på, at der bliver taget hånd om mig, og at jeg eventuelt kan få en eller 
anden form for medicins behandling •
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Jonas Jukebox — Stormfulde  Højder 

De fleste af os - alle har på et eller andet tidspunkt prøvet at have kvalme.
Det er ikke specielt rart, uanset om den, i relation til denne overskrift, er opstået 
stormfuldt - fx ved en sejltur Rønne-Ystad, eller omvendt. STORMFULDE HØJDER!!!!!
Allerede inden jeg fik MS i 2008, var denne tur en prøve - især med “WILLUM CLAUSEN”! 
Har taget den 10 år i træk til solskinsøen.

Da jeg i en tidligere udgave 
skrev om “sex” og de 
problematikker, der her, 
kan være og er - tror jo 
desværre ikke der er nogen 
der ikke render panden 
mod en eller mur i større 
eller mindre grad, ja så kan 
“stormfulde højder” jo være 
alt fra en gyngende sejltur 
og knas i parforholdet til, ja 
jeg ved snart ikke...Bange 
nervøse tanker, hvis der 
skal ske noget man ikke lige 
er vant til, eller man skal 
holde den gående på trods 
af en “lammer” af fatigue.

At overtænke en situation 
er jeg fx selv en hel ekspert 
i. Ville uden tvivl vinde en 
præmie i det. Det er ikke 
altid så rart, og det er 
stort set altid fuldstændig 

ubegrundet. Bruger oceaner 
af energi på overtænkning, 
og kan lave problemer 
ud af det mindste, og se 
problemer i alt. Jeg er fx 
godt her klar over, at det er 
Jan der her får mig ned på 
jorden igen. Jeg tænker tit 
på - selvom jeg ikke kan 
gøre for det - at det må 
være ufatteligt irriterende 
engang imellem for ham og 
andre at høre på. Skal have 
gentaget og/eller bekræftet 
ting der er sagt 30 gange. 
Men det skal lige siges en 
ekstra gang ... STORMFULD 
HØJDE, eller en let brise...?

Jeg har dog fundet ud af, 
at jeg 7-9-13 fortsat er i 
stand til at foretage mig ting 
udenfor Rødovre sammen 
med min mand. Han kan i 

den grad skabe den tryghed 
jeg har brug for, når jeg bli´r 
“umulig”, og udbryder: “Det 
kan jeg ikke, det tør jeg ikke.
Tænk hvis du bliver væk 
fra mig og ikke tager din 
telefon, når jeg ringer, og 
siger jeg ikke kan finde dig?”

Jeg har da klaret Bornholm, 
nu flere gange efter jeg 
fik diagnosen. Jeg kan 
dog godt, når jeg tænker 
ud i fremtiden, tænke på 
hvordan og hvor meget jeg 
magter, men det kan vi vel 
alle - mon ikke?

At takle sclerose kan jo 
i sig selv være særdeles 
stormfuldt, når krop 
og hjerne fx ikke vil 
samarbejde, og helt alm 
dagligdags gøremål kan gå 

i kludder. Det har jeg også 
selv oplevet, at alt det jeg 
kunne før, kan jeg slet ikke 
mere. LANGT FRA ENDDA! 
Min ellers suveræne 
hukommelse har fået huller 
som i et dørslag. Bl.a. derfor 
kan jeg være bange og 
overtænke, helt almindelige 
ting, som et problem. 

Mange af de storme jeg 
har, er jeg begyndt at blive 
bedre til ikke nødvendigvis 
at involvere min mand 
i - alt afhængig af frygtens 
karakter selvfølgelig! Her 
er jeg meget glad for min 
ms-veninde, som jeg med 
110% sikkerhed så vender 
det med. Det er faktisk helt 
bevidst, at jeg sommetider 
skåner min mand for mere 
“pjat” lige den dag, for nogle 
gange er det virkelig pjat.

Når jeg så fortæller Dorthe 
som hun hedder om det, ja 
så kan vi ende med at få en 
griner af det. Det gode ved 
at have sådan en veninde, 
som jeg har i Dorthe, er jo 
netop at hun kan forstå mig 
- og jeg hende, da hun kan 
synes, at noget af det hun 
bøvler med, må virke skørt i 
andres øjne. “Ikke i Jonas’!” 
som hun siger, og faktisk 
skal vi altid lige have fat i 
hinanden - stort set dagligt, 
og i hvert fald lige hvis der 
sker noget, som vi skal have 
drøftet. 

Både hvis MS´en 
driller, men hun er en 
“altmulighehedens veninde”, 

så alle sten bli´r fra tid til 
anden vendt.

Jeg sammenligner til en 
vis grad mit til tider svære 
kognitive besvær med en 
orkan, en storm, en sejltur 
eller en ferie i udlandet. Jeg 
er ikke så god til at rejse 
i udlandet. Så kommer 
det her med - i forvejen 
rundforvirret, nye steder, 
måske andet sprog  og 
anden valuta.

Alt det jeg i forvejen skal 
tænke over skal gøres, kan 
i den grad få mig på dybt 
vand, og jeg taber pusten 
og tråden og hvad det ellers 
hedder. Min gemal er så 
småt ved at planlægge, en 
tur til Maastricht, vist nok i 
skrivende stund forår 2017. 
Vi skal ned og høre vores 
yndlings violinist André 
Rieu - vist nok noget 30 
års jubilæumshalløj, hvor 
Jan gerne vil invitere mig 
derned, og opleve en sådan 
koncert på aller tætteste 
hold.

Jeg tænker allerede og kan 
føle mig på gyngende grund. 
Så langt hjemmefra osv. osv. 
Vi har så sent som i lørdags 
oplevet en koncert dernede 
fra i biografen. Der blev via 
satellit fremvist i udvalgte 
biografer i Danmark. En 
helt igennem fantastisk 
oplevelse, men bagsiden var 
jo så, at jeg egentlig straks 
så mit snit, til ikke at skulle 
HELT derned, og sagde til 
Jan da vi kom hjem: “Så 

behøver vi vel ikke rejse 
så langt, når fremtidige 
udvalgte koncerter 
fremsendes på den måde?”.

Vi skal selvfølgelig have 
oplevelsen IRL på et 
tidspunkt, men nu havde 
jeg lige dette eksempel at 
bringe op. Jeg er så bange 
og nervøs for jeg ikke kan 
klare tingene, og kan også 
have fornemmelsen af 
ikke at turde, og det er jo i 
grunden trist. Min debut på 
gyngende grund var faktisk 
i påsken i 2009, da vi tog til 
Tyskland Alsfeld. Da havde 
jeg fået diagnosen ganske få 
måneder forinden, og havde 
det ikke så godt. Måtte så 
også sande da vi kom hjem, 
at jeg ALDRIG skal være 
væk steder hvor jeg ikke er 
kendt, mere end nogle dage.

Vi havde en god påskeferie, 
men det var også meget 
udtrættende, og jeg var 
meget nervøs. Det gik 
jo alligevel, men jeg kan 
mærke, at den følelse ikke 
har ændret sig en tøddel, 
da jeg heller ikke hverken 
fysisk eller kognitivt har fået 
det bedre siden. Omvendt 
er jeg glad for oplevelserne 
bagefter. Kunne man ikke 
bare nogen gange være en 
flue på væggen, og så kunne 
sige man har deltaget? 
Jeg ville ønske det engang 
imellem •

Jonas Varbæk
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Et af ansigterne 2
Navn: Louise Kæmpe Kjeldsen
Alder: 33 år

Diagnose/årstal for  
diagnose ... måske lidt 
om hvordan det begyndte, 
inden du fik diagnosen: 
Jeg fik diagnosen i 1997

På vej hjem fra skole i 9. 
klasse, så jeg pludselig 2 
cykelstier, og da jeg kom 
hjem, sagde min mor, at jeg 
var skeløjet.

Frygtede briller, men nej, 
blev i stedet diagnostiseret 
med sclerose.

Titel: 
Progressiv sclerose
Behandling: 
Kemo hver 3 md + medrol 1 gang om md’en

Hvorfor har du valgt denne behandling, eller hvorfor har du fravalgt behandling ? 
Da lægen sige, atr det er det eneste, der kan hjælpe mig og forhåbentlig holde sygdom-
men i bero.

Tager du alternativ medicin eller behandling – og hvorfor – hvad hjælper det dig ? 
Nej.

Hvor mange gange er du blevet scannet siden du fik din diagnose – og hvornår blev 
du sidst scannet ? 
Jeg tror kun, at jeg er blevet scannet 1 gang. Da jeg første gang blev undersøgt i 1997

Ynglings citat eller slogan: 
Vi lever kun én gang

Hvad lavede du før din diagnose - og hvad laver du nu/ også gerne fritidsinter-
esser?
 Før: Jeg gik i 9.klasse, dyrkede atletik og karate, og cyklede meget. Nu: Er pensioneret, 
og går til daglig træning, ridning, fysioterapi, maler og er sammen med min familie og 
venner. 

Hvordan er du som menneske og person i dag ? … Har du ændret dig efter diag-
nosen og på hvilken måde ? 
Jeg har lært at sætte pris på livet, og at tage en dag af gangen, for man ved jo ikke hvad 
morgendagen bringer. 

Har du temperament … Og hvad gør det for dig – både positivt og negativt ? 
Ja, jeg har masser af temperament. Og det hjælper mig utrolig meget til at klare hverda-
gens udfordringer. Jeg har været i det man måske kalder et sort hul og uden min 
kampvilje, havde jeg måske ikke været her i dag. Negativt - Jeg kan selvfølgelig være lidt 
hurtig til at fare op i ny og næ.

Hvordan har din omgangskreds taklet, at du har fået sclerose? 
Det er selvfølgelig svært for en 15 årigs omgangskreds, men de taklede det faktisk rigtig 
godt. Det var min egen selvtillid der holdt mig tilbage, så jeg ikke troede, at de egentlig 
gad mig mere. 

Hvordan synes du bedst, at man kan hjælpe som pårørende/venner/famile? 
Drop medlidenheden - lyt til mig og prøv at forstå. Det værste er, når folk de tror, at de 
ved hvordan man har det, så lyt i stedet for. 

Hvordan føler du, at dit liv er i dag ? 
Det er hårdt mht. sygdommen men jeg nyder, de ting jeg kan, min familie, min skønne 
søn. Jeg nyder virkelig også, at jeg har en hjælper ved min side, så jeg mærker mindst 
muligt til ikke at kunne klare mig selv. 

Hader du din sclerose ? 
Ja, selvfølgelig gør jeg det, men jeg har trods alt lært at leve med den.
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Hvis du har børn, hvordan forklarede du dem så, at du havde fået sclerose ? 
Jeg havde det inden min søn blev født, så han har altid fået forklaret, hvorfor jeg ikke lige 
altid kan gøre tingene selv, og hvorfor jeg har hjælper. Det hjælper at sige til ham, at man 
kan, hvad man vil, og derfor kan mor holde smilet fremme og gang i benene når jeg ser på 
dig. 

Hvordan har du det med din krop? ... kan du lide den ? 
Udseendemæssigter den da okay, men sygdomsmæssigt kan jeg til tider hade den – for 
hvorfor kan den ikke bare gøre, som jeg vil have den til.
 

Hvad er det værste symptom eller bivirkning ved din sclerose ? Og hvordan påvirk-
er det din hverdag/liv ? 
Min rysten og mit syn. Min rysten gør selvfølgelig, at jeg ikke altid har kontrol over tin-
gene, og at jeg ikke altid kan løfte et ganske almindeligt glas op til munden. Men så er 
det godt der findes sugerør. Mit syn gør, at jeg ikke altid kan se visse detaljer og er skyld 
i, jeg ikke kan få et kørekort.

Lever du efter sclerosekost principperne ? Og kan du mærke forskel fra før og efter ? 
Så godt som muligt, men det er ikke altid planen holder ;)  

Hvad har din sclerose givet dig af gode oplevelser ? 
Jeg havde aldrig mødt de fantastiske personer, jeg nu har og fået de tætte venskaber. 
Jeg tror heller ikke, at jeg havde kunne været så åben, som jeg nu er. Den har lært mig 
at værdsætte hver en lille ting, som jeg nu oplevet.

Drømmer du ? 
Ja, jeg drømmer da selvfølgelig om at hverdagen langsomt bliver lysere og lysere.

Hvordan har du det med at træne ? Kan du mærke en positiv effekt, eller føler du, 
at det er et nødvendigt onde ? 
Jeg elsker at træne, og det hjælper mig utrolig meget. Trods at der står en træner ved 
min side, så føler jeg stadig at det er 100 % fremgang for mig alene. 

Livet har så mange farver … hvad var din farve, før du fik sclerose … og hvad er din 
farve nu ? 
Før blå og nu grøn, lyserød og total sort.

Nåh … Men hvad er det bedste ved at have sclerose … ? 
Jeg har en forbandet god omgangskreds. Og som tidligere skrevet har jeg lært sætte pris 
på livet, og hvad jeg har.

Hvad er din holdning,  til den måde politikerne ser på ”os scleroseramte” ? 
Den er til at brække sig over. Når alt kommer til alt, ved de jo ikke en dyt om, hvad det er 
for en sygdom, og hvad de egentlig sidder og snakker om.

Hvad ville du gøre – med få ord – hvis du havde chancen for at være sundhedsminis-
ter for en dag ? 
Jeg ville sørge for at få en sygdomsramt ind og sidde, så de bare fik en lille ide om hvad 
det egentlig er, de går og spiller kloge om.

Har du et råd til nydiagnosticerede?  
Tja, jeg kan kun sige: Tag kampen op og hold smilet fremme. Trods det er og kan være 
pisse hårdt, så er det i mit hoved den eneste vej frem inden man begraver sig i alt lortet

Har du et råd til os andre med sclerose ? 
Det samme: kæmp og hold smilet fremme. Vi ved jo alle, at vi kan.

Hvor er du, og hvad laver du om 5 år ? 
Ja trods jeg selvfølgelig kæmper og holder smilet fremme, tænker jeg også, at jeg må se 
realiteterne i øjnene og nok sidder det samme sted om 5 år.

Hvad synes du om det arbejde, Sclerose.info laver ? 
Det er genialt

Hvad er din største drøm ? 
At blive helbredt og få et barn mere

Slutteligt … fortæl lidt om dig selv og dit liv indtil nu 
Jeg er en  forholdsvis glad og udavendt person, som heldigvis tør at åbne munden. Jeg 
syntes, at jeg har haft mine kampe både med kommunen og sygdommen, men jeg 
NÆGTER at give op! •
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”Tænk engang!”

...Og Sådan Begyndte Den Dag

Benene ud over den indbydende sengekant, varmen og blødheden trak som en ubønhørlig 
magnet.

Uret skråler sin tid ud til mig: Klokken er 9:18 du gamle, en ny dag truer med sol, efterårets 
smukke skove og en dejlig gåtur - kun det jeg har lyst til.

Benene nægter vægten af min smukke korpulente krop, og lader mig få dagens første 
nederlag - samt et helvedes gok i knolden da jeg rammer radiatoren.

Fnysende af arrigskab, bandende på sprog jeg ikke anede jeg kunne, kommer jeg i tanke 
om den dejlige dag. Den skal ikke skal ødelægges af arrigskab og buler i hovedet.
Nu tør jeg ikke forsøge at rejse mig. 

Kravlende ud på toilettet, får jeg fat i bordkanten og rejser mig - PIS - i mere end en for-
stand.

Bøvler med en masse besvær og forhindringer, men får dog brygget en dejlig velduftende 
kop te, der er bare et “aber dabei”... Hvis den er til mig må jeg bruge et sugerør for at få 
den drukket. 

Min hænder og arme nægter kategorisk at styre koppen på forsvarlig vis, og hvem har lyst 
til en - bevares velduftende - men også helvedes varm te-skylning? Ikke her...

Ingen appetit, men får dog gumlet et og andet ligegyldigt i mig, alt imens min computer tik-
ker ind med en invitation til Indenrigsministeriet.

Sådan og ja, ja, er der lort er der også lagkage - eller er det omvendt. 
En skøn tidligere kollega og god ven har begået en bog med og om Thorkild Simonsen, og 
det må der festes for, med pindemadder og ramasjang på Borgen.

Det er en invitation der glæder mig, også fordi der trods den forbaskede sclerose, stadig er 
bud efter mig og jeg bliver husket.
Benene er ligeglade - “Men ben, ved i hvad? Jeg er sgu ligeglad med jer, for jeg henter min 
kørestol - så kan i lære det!”.

Den har jeg ikke brugt længe, så selvfølgelig er dækkene temmeligt flade - hvad ellers?!
Dejlige naboer får gjort dækkene funktionsdygtige, og nu triller jeg rundt i min vidunder-
lige lejlighed og lytter til Herbert Blomstedt, der dirigerer Carl Nielsen.

Jeg er begyndt at fodre fuglene på terrassen for nogle dage siden, så der er den skønneste 
fest i hønsegården.

En fugl jeg aldrig har set før, lander og deltager i festen med vingebask og super hurtige 
bevægelser.
Jeg får taget et foto af kræet, “tak kørestol”, sender det til en god ven der er meget fugle-
kyndig. 

Får svar tilbage, at den på svensk er “en Kungsfågelsanger og er i løvsanger slægten – en 
Sibirisk sjældenhed, jeg kommer med det samme”.

Får hurtigt sendt et tak tilbage og et velkommen hertil - “men du siger det ikke til nogen 
andre, for jeg gider ikke en hel masse fugleinteresserede rendende på min terrasse”.

Min befjerede fugleven får set sin pipfugl og kvitterede med smørrebrød, ganske dejligt 
og uventet, som mit gok i nøden tidligere, blot en hel del bedre når overraskelserne forgår 
under næsen.

Senere på dagen er jeg på benene og albuestok som tredje ben, handlende i Irma for at 
finde noget spiseligt.

Her møder jeg slingrende, en bekendt, som senere i samtalen bedyrer, at jeg bør ikke 
drikke så meget.

Hvad siger man til det - lader den hænge på væggen og klapper i? 
Ikke denne dag, for jeg bliver sur og fortæller at det er sclerosen, alkohol virker på mig, 
som at bide i et elektrisk hegn. Den bekendte bliver forfjamsket og undskylder. 

Jeg foreslår at vi kunne starte til dans, det må da lige være sagen med alt den slinger i 
valsen. Og så er den slingrende vals billigere end alkohol, jeg behøver ikke at drikke noget.
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Inden jeg kommer til min parkerede bil ved Irma, møder jeg en gammel skolekammerat 
som er s-togschauffør med hjembyen som endestation, “og Paul-Erik, det er en kæmpe 
fordel!”. 

Ja det kan jeg forestille mig, så undgår du at tage toget hjem - oder was Einstein!
Hjemme igen, sidder jeg og læser da to venner dukker op for at drikke kaffe. Herlige gutter 
i uniform, pistoler, peberspray og knibler.

 Vi snakker og ditten og datten, griner af dem, der er så heldige ikke at være perfekte, og 
derfor kan lave fejl, vi kan grine af, og det gør vi - stort tak de uperfekte blandt os, vi per-
fekte er hamrende kedelige, for vi kan ikke levere et godt grin til jer andre.
Efter kaffeslabberas og tømt kagekasse kører gutterne igen - i deres politibil - parkeret 
uden for min dør.

“Drenge, det gør I sgu ikke igen, for aldrig har jeg været mere interessant i naboers øjne, 
og sjældent har jeg forklaret, uden held selvfølgelig, at skinkerne blot drak kaffe hos mig”.

Senere ændrede jeg historien til, at jeg skam har en narkocentral med stor omsætning af 
specielt heroin. Se det hjalp, for det troede naboerne ikke på, og faldt senere til ro.

Sent eftermiddag kommer Lille Badutten og Store Badutten ind på terrassen, vinker til mig 
og kommer ind. Store Badutten er fundet, kun gående i anden klasse, som elitegymnast og 
det kan jeg love for at badutspring, split og spagat er noget der mestres til UG.

 Lille Badut er skam heller ikke tabt bag en vogn, mestre spagat når storesøster trækker i 
det ene ben, dog ikke uden jamrende skrig fra en stivbenet sclerosebasse.
Men nuvel, vi tog en reparations bajer, frisk fra køleskabet (cola) da mor kommer og 
spørger om tøserne er hos mig.

Oh ja da, alt vel - næsten, for deres mor går også i spagat under store protester fra min 
svage psyke. 
Er i klar over hvor ondt det gør at se den slags live - oplevelsen af egen hofteoperation 
toner frem på lystavlen, hvide kitler og hospitaler - jeg er svag og psykisk - but this too will 
pass, I hope.

Senere falder der ro over det lille hjem og jeg bestiger himmelsengen med et stort suk af 
nydelse og velbehag, møder den forladte længsel af varme og dyner fra i morges.
Tænker på hvor anderledes min dag blev. 
Hvis jeg var ramt af arbejde og vaner, havde jeg ikke fået dette liv - grib dagen - carpe 
diem.

Jeg åbner dørene til mit hjerte, for jeg er god nok trods mine mange fejl. 
I morgen vil jeg starte dagen med at børste mine tænder et andet sted end jeg plejer, åbne 
en anden dør, og når ekspedienten i supermarkedet sige “ha´ en god dag”, så vil jeg svare, 
“det har jeg ikke tænkt mig, jeg skal noget andet”

Bryde vaner, for hvem ved hvad der sker i kørestolen, nu hvor dagen ender, men husk 
endelig pumpen til hjulene •

http://www.merckserono.com
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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.
Jeg mødte Jesus nede ved jernbanen.
En gråspurv dansede på min frokost,

tilfældigheder så vidunderlige, lige pludseligt, nu og her.

Jeg fik et kys af dig, lever forevigt med længslen - efter flere.
Du er så smuk som kun… dette øjeblik så vidunderligt.

 Her sidder jeg og kysses, af smukke dig.
Jeg er din og du er min.

Men hvad nu med ham der, spillemanden Jesus.
Nåh ja, lad ham bare spille videre.

Bon soir, jeg skal i bad, prøv at høre.

Maskerne faldt til uigenkendelighed, mund til mund.
Livet er en skøn musik - solvogn - helligt. 

Men lad ikke middelmådigt gråt pladder, lægge lykken om din 
hals.

Lad Passer Domisticus spise din frokost, den er grå, men en 
smuk af slagsen.

Jeg giver en omgang til, Passer!

Paul-Erik Kirkegaard

Gråspurv



http://www.sclerose.info
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