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Velkommen

Små hint om at foråret forsøger at åbne døren … og den nye dagsorden
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Vintergæk og påskeliljer titter 
frem.
Det er altid de første små hint/vink 
om at foråret forsøger sit bedste 
for at komme frem … foråret 
banker på døren. Der er dage hvor 
solen ”varmer” – man kan mærke 
det ind i muskler sener væv og 
knogler …uuuhmmmm … dejligt.

2017 har været et specielt år indtil 
nu. Politisk set … der er der meget 
der er blevet vendt på hovedet, 
ændret, anderledes ….
Donald Trump er blevet præsident. 
Verdens største magt har fået en 
præsident som er totalt anderledes 
end alle dem der har været der før. 
Jeg skal ikke sidde og udtale mig 
politisk, og slet ikke om USA – men 
det er godt nok en gang blandet 
der er i posen. Der er INGEN tvivl 
om at verden, samfundet (også i 
Danmark) der har man fået nok af 
intetsigende politikere der lover i 
øst og vest, snakker i ord og syd 
om noget der skutte er bestemt i 
nogen del. Vi har fået nok!!
Jeg håber seriøst at både Englands 
Brexit og Donald Trumps 
indtræden på scenen gør at 

politikerne både i Danmark, Europa 
og verden over, hiver det vat ud af 
ørene der er fastgroet og kommer i 
gang med at arbejde for os 
mennesker – at de gør en forskel 
og ikke bare glider med på 
vandoverfladen. Ikke at jeg 
egentlig tror på det – men man kan 
vel håber.
Men – aldrig kan jeg huske tilbage 
til at en præsident eller en politiker 
har sagt ”det er ikke en løgn – det 
er bare en anden måde at se 
sandheden på” Det er jo 
himmelråbende !
Det er også himmelråbende at 
Donald Trump står og gør grin med 
en handicappet journalist (og 
bagefter udtaler at det var det 
ikke, det var fordi han ville vise 
nervøsitet …). 
Jeg har sclerose – og når verdens 
mægtigste mand står og gør grin 
med et handicap og en 
handicappet mand, så fryser mit 
blod til is. Hvis han, som SKAL 
VÆRE foregangsmand for verden 
kan gøre det – så ved jeg jo godt, 
at han lægger grundstenen for at 
DET ER OK for andre at gøre det 
samme. Det skræmmer mig – det 

gør det virkeligt. Det er 
uacceptabelt !! Han burde skamme 
sig !!
Han lægger vejen for en adfærd og 
væremåde som jeg afskyr !

Når det er sagt – så er jeg 
imponeret over at han ryder op i 
korruption, politikeres involvering 
hvor de ikke skal involveres, og han 
”kræver” at virksomheder ikke 
flytter ud (flytter produktion 
tilbage = arbejdspladser) … håber 
vores politikere har nok mod til at 
lægge en lignende vej !!! … men 
har du nu det …??

Fremtiden ? … jeg ved ikke hvad 
jeg skal tro og mene … 
Lad os håbe foråret hjælper os i 
tvivlens stund …
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Bliv medlem af foreningen Sclerose.info

Sclerose.info blev stiftet I 2002, og har siden arbejdet 
med information om sclerose, om at leve med 
sygdomme sclerose.

Sclerose.info ønsker at der er mere og øget 
information omkring sclerose, for med øget 
information og viden om sygdomme bliver det 
nemmere at leve med sclerose.

… det handler om at leve

http://sclerose.info/medlemskabpriser/
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Positivitet – Livsenergi – Glæde – Tanker – Surhed – Negativitet

Hvis man nu skal være ”in” i en verden af syge mennesker – så skal man jo være positiv. Man skal se alt i en 
nyt positivt lys – også selvom om nogle dage eller perioder er noget værre pis! Ja, undskyld sproget.
Man skal smile – man skal bære sin byrde med livsglæde.
Men men men ... Det er altså lidt for nemt at sige !
Jeg selv – og alle dem jeg kender, der har sclerose eller en anden sygdom ... kan sagtens blive 
møghamrende sure og negative.
Og? ...Det er 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 – udviklingen – behandlere osv osv ... 
for når alt kommer til alt – så er det os selv, der skal leve med sygdommen. 

Jeg har tit tænkt på – at det værste man kan gøre ved mennesker – os – mennesket – individet ... det er at 
lade folk forblive i uvished.
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 – behandlere .... den kloge videnskab, 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 mega flot. Det er mega positivt! .
Vi er fightere!! – ”store stærke” 
Applaus til alle jer krigere der er derude.

Du scleroseramte – jeg klapper af dig og er imporneret ... og du pårørende, du får lige så meget applaus, for 
det gælder lige så meget jer! 
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Positive tanker

Træn i at blive mere positiv
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De 1000 ansigter

Har du lyst til at blive et af de næste ansigter i Sclerose.info’s PDF blad og/eller på 
Sclerose.infos’s hjemmeside ?

I 2013 startede Sclerose.info med at bringe ansigter – os scleroseramte. 
Det var en forklaring om mennesket bag diagnosen sclerosen, og det er for at vi som 
scleroseramte kan forstå hinanden bedre og kan forstå den forskellighed vi har.
Du kan her i bladet se et par af de ansigter der bringes, måden og de spørgsmål der er og 
skal besvares.

Vil du være et nyt ansigt – så skriv til Berit Nielsen på e-mail berit@sclerose.info eller 
kontakt Berit i vores Facebook gruppe 
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Vil du være et af de nye ansigter ?

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 også de dårlige
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 jubelglad klovn, der vader rundt med et evigt smil ... men det skaber en indre styrke, 
man kan bruge, år man skal hive lidt flere ressourcer 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 tankegang – for det hjælper på de slemme dage. 

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 ligemeget om hvad) – så vil du føle en forskel i dit humør . Prøv 
det !! 
Men ikke bare en gang – eller et par gange. 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.
Prøv det af … og du er altid velkommen til at sende mig en besked – eller mail … kim@sclerose.info eller i 
Facebook gruppen

Kim Gelser

Vil du være et af ansigterne ?

mailto:berit@sclerose.info
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
mailto:kim@sclerose.info
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De 1000 ansigter

Diagnosen…
Jeg fik diagnosen attackvis sclerose i 2016

Behandling og hvorfor dette valg: 
Aubagio, det blev jeg tilbudt på hospitalet

Tager du alternativ medicin eller behandling, hvorfor og hvad hjælper det dig ?
Jeg tager ikke alternativ medicin

Hvor mange gange er du blevet scannet siden du fik din diagnose – og hvornår blev du sidst scannet ?
Jeg er kun blevet scannet i forbindelse med at diagnosen.

Ynglings citat eller slogan:
Citat. "Jeg foragter deres mening men vil med mit liv forsvare deres ret til at ytre den" (Voltaire)
Mit nye motto. Keep s'myelin.

Et af sclerosens 1000 ansigter : Jens Hakon Borgbjerg, 35 år

Jens Hakon Borgbjerg

http://www.sclerose.info/


WWW.SCLEROSE.INFO 7

De 1000 ansigter

Hvad lavede du før din diagnose  - og hvad laver du nu/ også gerne fritidsinteresser?
Arbejdede som handicaphjælper, og skulle begynde påpædagostudier Nu sygemeldt.

Hvordan er du som menneske og person i dag ? …. Har du ændret dig efter diagnosen og på hvilken måde 
?
Jeg har svært ved at sige om jeg har ændret mig som person. Men mine livsvilkår har ændret sig drastisk.

Har du temperament …. Og hvad gør det for dig – både positivt og negativt ?
Har altid haft temperament men har lært at styre det. Kan dog mærke at jeg iriteres lettere.

Hvordan har din omgangskreds taklet, at du har fået sclerose? 
Det er meget forskelligt. Nogle har været en kæmpe støtte. Andre har trukket sig. Mens andre igen (sagt 
meget direkte) ikke fatter en skid.

Hvordan synes du bedst, at man kan hjælpe som pårørende/venner/famile?
Lyt til hvad man gerne vil have snakket om eller hjælp med. Accepter at man ikke kan hvad man har kunnet.

Hader du din sclerose ?
JA jeg hader min sygdom og det den har betydet for mig.

Hvad er det værste symptom eller bivirkning ved din sclerose ? Og hvordan påvirker det din 
hverdag/liv?
TRÆTHED. Uden tvivl.

Lever du efter sclerosekost principperne? Og kan du mærke forskel fra før og efter?
Nej jeg lever ikke efter sclerosekostdiæt.

Hvad har din sclerose givet dig af gode oplevelser ? 
Er meget ny med sygdommen. Så eneste gode oplevelse er den måde scleroseklinikken har behandlet mig 
på. Håber der kommer gode oplevelser igennem foreningen.

Hv0rdan har du det med at træne? Kan du mærke en positiv effekt, eller føler du, at det er et 
nødvendigt onde?
Vil gerne træne. Forsøger at komme afsted to gange om ugen men det er svært.

Livet har så mange farver … hvad var din farve, før du fik sclerose … og hvad er din farve nu ?
Farver er mange ting. Politisk er jeg blå hele vejen igennem (både før og efter sygdommen ). Men hensyn til 
sygdommen er min farve nok lysegrøn, det er jo håbets farve.

Hvad er din holdning,  til den måde politikerne ser på ”os scleroseramte” ?
Har ikke oplevet at sclerosepatienter behandles anderledes end andre.

Hvad ville du gøre – med få ord – hvis du havde chancen for at være sundhedsminister for en dag ?
Som minister ville jeg forsøge at få gjort op med overpriser på medicin i Danmark. Så længe der ikke er en 
form for prioritering af den aller dyreste hospitalsmedicin kræver firmaerne overpris.

Sclerose.info på Facebook

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
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Det gør så helvedes ondt.
Rapper, syngende.

Har været der - og her,
alle vegne, sådan føles det.

Pigekaos.
Du fortæller, 30 år efter.
Jeg var så forelsket i dig.

Sagde du - til mig.
Opdagedede aldrig din tavse stemme.

Vi kunne have været gift i dag.
Bamse, Finn og Jacob.

Århus.
Pishus i Århusgade.

Lis Sørensen i din Land Rover.
Vinkedede til hinanden, Århus havn.

Lørdags underholdning.
Steffen brandt, dejlige stemme.

Simbabje.
Tove - tøj.

Øh ja - vil nogen sige.
Hyldest til kvinden.

Bare sådan “for ever”.
Love you!

Smukke kvinde.
Begejstringens bløde lår.

Hvor er du smuk, betagende dejlig.
Hold fast i mig, bare sådan hele tiden.

- For en stund -

Giv mig lov - være trist - når jeg er alene - i mig.

Digt af Paul-Erik Kirkegaard

Digt af Paul-Erik Kirkegaard

http://www.sclerose.info/
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Sclerose.info på instagram

@scleroseinfo
Sclerose.info er kommet på Instagram.
Kom og følg os – og samtidig vil vi opfordre alle til at TAG sclerose.info på dine billeder du lægger
op der har med dig og dit liv at gøre – din sclerose, din træning, alle de gode ting du foretager dig.
TAG Sclerose.info … og #sclerose.info 

Vi følger med i hvad der sker og vil re-poste eller gen-opslå dine indlæg hvis du husker at TAG os.

Lad os lave en masse opslag og vise hinanden hvor gode og flittige vi er i enhver henseende.

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

Sclerose.info på instagram

http://www.sclerose.info/
http://www.sclerose.info/
http://sclerose.info/medlemskabpriser/
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Jonas Jukebox

Jonas Jukebox”Det er vel ok.....at drømme”.....???

”Jonas! Kan du ikke lige prøve at sætte et par ord på fænomenet; ”DRØMME”?

Jo! Det vil jeg gerne prøve! Som altid, når jeg skriver – skal I huske, at jeg altid kun tager udgangspunkt i mig selv. 
Alle meninger og holdninger er derfor mine. Andre har naturligvis lov til, at have deres eget syn på den sag...og 
drømmene – hvis de er der....!?

Jeg tror det er vigtigt, med drømme! Det er vigtigt vi husker på, at der er liv ”udenom vores tossede, dumme og 
irriterende ms-diagnose.

Jeg skrev fx denne status på Fb i går:
”Når jeg holder mig gode venner med (scle)-rose. Se, så er den flot!
Jeg indgår hver nytårsaften, et nyt "års-samarbejde" ♨️♨️♨️ ?efter hinanden ?
Jeg er indstillet på et "resten-af-livet-Working"! Bump og forhindringer - sådan er det! 
"Blot vi fortsat -"ROSE" grundlæggende kan være enige, så det er farve, og ikke torne, 
der dominerer mest? If we can do, this aftale - I Will blive very meget happy" ?? 
Det er vel i sig selv en drøm – et ønske?   
Jeg drømmer vidst meget – uden egentlig altid, at tænke det så´n?  Når man som jeg 
og min øvrige ”s-familie” lever med en kronisk sygdom; Kan det at drømme, måske så 
blive en så integreret del af hverdagen, så vi måske ikke tænker så meget over at vores 
hverdag, består af en masse drømme, og håb – at det ikke nødvendigvis kun er den 
”film” vi ”ser” når vi sover? At de ”vågne”drømme er lige så vigtige? Dem kan vi garanteret også bedre huske, end 
frem for hvis vi har sovet? Har du fx prøvet, at gå med et ønske om noget? Har man fx ikke, haft kontakt til et –
eller rettere: Man kan jo tabe kontakten til en ven/veninde – Ja for fanden; Nu skal I høre: Jeg bruger mit eget 
eksembel!!!! WEEEEEEEE!!!!!!!!!!

Jeg har en veninde, som jeg lærte at kende – som kollega på en af mine skønne arbejdspladser(apropos drømme;
Savner ikke at arbejde) Det drømmer jeg ikke om. Der er jeg mere end lykkelig for, at være fritaget!!! Nåh! Jeg har 
haft denne veninde siden 2001. Og som sagt gennem min arbejdsplads – på daværende tidspunkt! Kirsten, som hun 
hedder, fik jeg så et meget skønt venindeskab med – Jan(gemalen min) også.
Kirsten og jeg; Vi har rundt regnet fra 2001-2013, haft kontakt med hinanden over tlf – vel i gennemsnit 1-2 gange 
om måneden i disse år. + at vi også, har haft stukket hovederne sammen i ny og næ. Dog ikke så meget - ofte, som 
vi fx sladrede i tlf sammen. Og gør nu igen – heldigvis!
Til min fødselsdag i 2013 – trods dårlig hukommelse, står det helt friskt i erindring! Jeg er her ikke et sekund i tvivl 
om, at det OGSÅ, er fordi det har gjort ondt – og først mere eller mindre ubevidst! Nåh! I 2013 (jeg har fødselsdag i 
nov) og i forbindelse med det. I november 2013, er Jan og jeg i Nordjylland, på vores”love-place”: Hotel Klimbjerg! 
Det er i et plan og handikapvenligt, så efter 13 år på Bornholm, er det nu der vi slår vores folder- og til langt billigere 
penge + det at vi kører selv i bil. Der er INTET i vejen med Bornholm, dog ka´jeg godt mærke at Gudhjem´s bakker –
ja de er der stadigvæk. Vi var derovre sidst i påsken 2013. Kommer det apopos drømme – helt sikkert også igen, men 
helt konkret; Så er det altså blevet ALT FOR DYRT! Vi kan være i Nordjylland 8 dage, eller mere for det halve. 
Er det – skulle det derfor være sidste gang, vi har været derovre – ja så har vi taget vores tørn – og nydt:
SOLSKINSØEN! Men hov! Der kom lige noget mere ”drøm”ind over!:-)
En ting vi alle skal huske – sygdom eller ej – og det kan jeg lige ”sparke ind”her, inden jeg fortæller Kirsten´s og min 
historie færdig – det er:Det er vigtigt at de drømme og forestillinger vi har om diverse; I gør jeg selv en stor tjeneste 
– synes jeg – og har selv bemærket hvor ondt det kan gøre, hvis man ikke – jeg ikke husker det: Vær´realistisk! 
For fanden det er så vigtigt!!!!! Hvis du forestiller dig et eller andet – kaster dig ud i noget; Det er helt i orden! 
Bare husk: Gør eventuelle konsekvenser op med dig selv! Overvej for/imod. Eller sig til dig selv:”Det´skide lige 
meget!!! Lykkedes det jeg gerne vil ikke – eller falder resultatet ikke ud, som jeg havde forestillet mig – ja så er der 
ikke noget at gøre ved det”!
Min egen erfaring siger mig; Gør man overvejelser her – forbereder sig selv, på et evt negativt udfald – ja så kan 
man da godt prøve. Lad derfor værd med – alt efter, hvad det er du vil – fx (lidt dårligt eksempel) men, vælger du 
rygning! Du gør her dig selv en stor tjeneste ved ikke at have fortalt det til gud og hver mand, sådan lige med det 
første. Og hvorfor: Man kender deres reaktion, hvis man falder i vandet, og får ”våde bukser”

http://www.sclerose.info/
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Jonas Jukebox

Så kan det blive nederlag! Sommetider skal man hellere - ”Mads Skjerns´udtryk( Matador)tie end tale”! 
I know! Det var måske et lidt dårligt eksempel. Jeg har selv lært af det. 9 år med ms her – det har lært mig meget 
om mig selv, og jeg har tillige også opdaget – fundet ud af, mange ting om mig selv. Hvordan jeg selv reagerer i 
diverse situationer. 

Jeg er i hvert fald blevet god til – meget bedre; At korte folk af! Jeg kan også godt blive hidsig – og det har jeg nok 
altid kunne. Blot er det måske nok andre faktorer, der nu – end før – kan udløse dette? Ja her er sklerosen da 
”med-spiller”. Det ved jeg da godt! Men hvorfor skal jeg sidde og høre på noget forfærdeligt sludder, hvis jeg fx 
synes at, jeg har noget jeg gerne vil bidrage med. Det er jeg blevet meget bedre til. Sådan noget, hvor folk”snakker” 
- uden at have hånd i hanke med, hvad der er op og ned i en eventuel situation! Fx husker jeg – under kaffen, til min 
farmors begravelse: Der var min mor så (u)heldig, at komme til at sidde ved bord med nogle damer, der var inde i 
en heftig debat om: ”Ved I – har I også hørt at Ira (min farmor) har et barnebarn, der er homoseksuel? Henvendt 
om min mor også havde hørt det?

Mor svarede:”Ja det er skam rigtigt! Jeg er Jonas´mor, og Jonas og Jan sidder derovre”!
Sådan en uovervejet-hed i den grad! Så jeg har også lært noget om, at alle de ældre har så travlt med alle andre 
end sig selv. Apropos drømme, kunne jeg faktisk også her, smadder-godt tænke mig, at folk; Det er helt i orden 
der spørges til nogen forskellige ting! I Jan´s og mit ægteskab kan vi blot sige (han skurrer køkken pt, men jeg taler 
også på hans vejne) Vi lever i et ganske almindeligt parforhold/ægteskab, som jeg vil tro så mange andre gør. 
Det er kun interessant fordi, det er 2 af samme køn, og det kan faktisk godt være trættende – nogengange at høre på. 
Ikke mere, i vores tilfælde, for vi sorterer jo dem fra,vi ikke gider spilde vores tid på. Vi går jo ikke i det daglige og 
tænker over vi er mænd begge 2, men hold   da helt op. Det kan give folk noget at snakke om – i det offentlige rum!

Sådanne situationer har egentlig aldrig hidset mig op, eller det modsatte! Jeg synes det siger noget om, hvor lidt –
også gamle kællinger tænker sig om i det offentlige rum!
Jeg tænker altid – ligesom med ms: Man skal være homoseksuel, for at vide hvad det er. Hvis man er det – og det 
er noget, ligesom med mange ms-symptomer: Det kan ikke forklares! Det er vi bare! Og det er IKKE selvvalgt, fra 
hverken gemalens, min, eller i andre tilfælde: De andres side! Jeg tror ikke på, der er nogen – hverken bøsser eller 
lesbiske, der selv har valgt at være det! Jeg tror på – og håber – apropos på, at det altid har været sådan. 

Der kan så bare være – og er forskel på, hvornår i livet vi opdager det. Selv var jeg teenager!
Nåh! Der kom lige noget mere ind over! Beklager! Det kom altså lige i skrivende stund! Jeg håber bare, vi en skønne 
dag; At folk får noget andet og mere interessant at gå op i. Debat er vel fortsat okay, men da helt på et noget andet –
og mere professionelt plan – end at det skulle være noget vi ”kan gøre for” Come on folkens! Tag jer sammen –
generelt!
Det der her også skal til – og jeg krøller i den grad – mine i forvejen - ”hammertæer” over det. Det er jo alle dem der i 
medierne og diverse andre steder skal te sig. Det skaber et helt forkert billede, af faktisk, en helt normal gruppe 
mennesker! Her har jeg virkelig et håb – og en drøm – om, at dette ændrer sig. Jeg tror det bare desværre ikke, for 
der vil altid være nogen, der på et eller andet plan, vil forpurre med skab-agtighed! Nogen gange er det tillige også 
egen-skyldigt, at de kan få et ”par på kassen”Og det ”går ud over ”almen-billedet!
Jeg bliver sgu så glad, når min veninde Karina, gennem næsten 25 år siger:”Du har altid været meget blufærdig 
Jonas” Ja, det har jeg – og er jeg! Ikke, nødvendigvis, at skulle bekendtgøre det. Det havde jeg mere da jeg var yngre. 
På mine arbejdspladser, har jeg gjort det, for hvis nu Jan kom og hentede mig en dag – ja så ville jeg den vej omkring 
– og igen – men undgå en masse unødig snak i krogene, men blot sige:”Ja det er min mand I så”
Men blufærdig! Jo! Blufærdighed er mange ting, men jeg har den lige præcis, der hvor jeg føler jeg har brug for den! 
En ting der også irriterer mig; Bevars! I know! Men det er altså, at mange – for ikke at sige, nærmest alle tror, at der 
er nærhed og intimitet, mellem alle homoseksuelle mænd! At man kan ikke være venner med andre homoseksuelle 
mænd, fordi så går der intimitet, i det hele. Det kan Jan og jeg da i hvert fald godt sætte vores underskrift på kan lade 
sig gøre!
Jeg håber dette kunne ændre sig, så man ikke altid skal -mere eller mindre blive ved at lægge ører til det her pjat! 
TAK!!!! :-)
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Jonas Jukebox

Der er jo aldrig nogen der ville stille spørgsmålstegn ved – på den måde -ms, og usynlige symptomer. Der er i hvert 
fald aldrig nogen der til mig har sagt, at jeg selv ligesom kunne gøre for min ms-situation! Nej! Men der findes altså 
også andre situationer! Fx homoseksualitet – som jeg her endte med at vende med jer! Så kan I kalde mig modig! Ja 
det er sgu nok det! Der er mange problemstillinger – selvom man ikke skal gøre det – ved jeg godt, der rent faktisk 
godt KUNNE sammenlignes! Fx: Der er aldrig nogen der på den måde stiller spørgsmålstegn ved, om man kan”gøre
for” sin ms? Der er så dem der tror, at en attackramt tarmfunktion kan helbredes ved ”frugt & GRØNT, vand og 
HUSK”! Min kn ikke! Den er kronisk, og hvis den bedrer sig af sig selv igen – ja så er det da noget jeg vil glæde mig 
over! Tro kan som bekendt flytte bjerge!
Man kan derimod godt kunne ud for, at skulle kunne ”gøre for” sin seksuelle orientering! Jeg brækker mig snart! 
Iøvrigt! Nu sagde jeg før, at der ikke er nogen, der på den måde lader en høre for en sygdomssituation. Det kan jo 
ikke være rigtigt at vi bøsser og lesbiske skal betragte os, som ”sygdom” for at finde yderligere accept!
Jeg har tit tænkt: Dem der kan finde på, at sige det/udvise det, er om nogen ikke tilstrækkeligt oplyst om det – eller 
sig selv! Altså: Har man ms: Det kan man ikke ”gøre for” Dog kan man blive mødt, med en irriterende undren og 
skepsis, som var der alligevel noget man godt kunne ”gøre for”? Fx: Tage sig sammen -nøjagtig som det også nogen 
gange er tilfældet, når der kommer stik-piller til homoseksualitet altså

Nåh,tilbage til ”Kisser” Kirsten tabte jeg kontakten til ved min fødselsdag i 2013. Hun havde sendt en mail, og jeg 
ringede til hende, fra hotellet – og takkede for mailen, og vi fik sludret ganske som vi plejer!
Da jeg i sept sidste år, så endelig fik taget mig sammen til at maile hende (så kan I selv regne ud hvor længe pausen 
varede) – hun RINGEDE!
Jeg blev så glad! Jeg havde i den periode der var gået, gået med rigtig mange tanker om, hvad der kunne være sket, 
og hver gang jeg tog tlf, for at ringe – og trykkede tal på tlf – undlod jeg at trykke de sidste tal. Kald mig bare tøse-
dreng!
Efter modtagelsen af mailen, ringer Kirsten så til mig! Jeg må have haft en dårlig periode, da hun fortæller mig, at jeg 
i den sidste samtale – den til min fødselsdag, ytrede ønske om, at jeg selv nok skulle kontakte, når jeg igen kunne 
magte det kognitivt og mentalt!
Det er noget jeg slet ikke selv husker! Derfor er jeg heller ikke i tvivl om, at jeg har haft en dårlig periode.
Jeg fik den besked af Kirsten:”Havde du ikke taget kontakt – så havde jeg ikke ringet Jonas! For det var meget tydeligt 
i din udmelding, at det skulle jeg ikke”!
Det var 3 lange år! Som jeg skrev tidligere: Nogen gange må man kaste sig ud i det – blot overveje – og love sig selv, 
at man ikke hænger med næbet, hvis man skulle blive afvist! Disse overvejelser, gjorde jeg mig også INDEN jeg 
sendte den mail til Kirsten!!!!!!

Håb og drømme er mange ting! Jeg fik Kisser tilbage! Det betød noget for mig – at arbejde på det – og samtidig føle 
det realistisk. Det skal vi også huske at tænke på med ms: Husk! Drøm gerne! Vær´realist! Overvej din egen situation. 
Pas på med brok! Tænk på dine medmennesker når du gør det! ”Brok” kan være godt i et evt forum med ligesindede, 
men tænk nøje over, hvor du gør det! Brok er også godt for mig....engang i mellem! Den bedste medicin er for mig; 
SELVINDSIGTEN, realismen og min mand!
Til dig der ikke har en mand/kone, er det selvfølgelig nogle andre faktorer der spiller ind, og bliver de bedste.
Det aldrig for sent at finde og opnå......Håb og DRØMME........!!!!!!!!!!!!

Jonas Varbæk!
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Farverne

Farverne

Hvilken farve er din dag ?
Hvilken farve er dit humør ?

Farver betyder så utrolig meget for alle mennesker. 
Vores humør afspejles tit I farver – mange gange er det ubevist, andre gange så ved vi hvilke 
farver vi bliver glade af tiltrækkes af eller afskyer.

I de kommende måneder vil Sclerose.info introducere projektet “Farverne”.

http://www.sclerose.info/
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Digt af Paul-Erik Kirkegaard

Smukke barn, lykkelig, smilende, hvide tænder.
Solen bager ned på dig og dine skolekammerater.

Det er januar i Sydindien , bare fødder i støvet.
Dit smil gør mig lykkelig, jeg lever, det er stort.

Prøver at glemme mit efterår, bare for en stund.
Hvad gemmer der sig af liv, bag dit smukke smil.

Skønne unge.

Hvor ville jeg gerne deltage, men nu, på alderens afstand.
Jeg er med på en anden måde, ser og iagttager.

Lidt, som min fødsel, til livet i kroppen, jeg låner.
Alt lånes, intet ejes, støv og aske.

Jeg ejer intet, ligesom dig, men du ejer lykken i dette 
sekund.

Stræbe efter, for at miste, tak for nuet.
Foreviget, evigt i mit sind.

Foto og digt af Paul-Erik Kirkegaard

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

Bruger du tid på at søge rundt på internettet for emner der er relateret til sclerose ?
Læser du nyheder om sclerose forskellige steder på nettet ?
Vi vil rigtig gerne bruge din hjælp til at hente nyheder ind – artikler - der omhandler 
sclerose eller sclerose relateret.
Er du interesseret i at vide mere send en e-mail til admin@sclerose.info
// Admin

Vil du hjælpe Sclerose.info

http://www.sclerose.info/
http://www.sclerose.info/
http://sclerose.info/medlemskabpriser/
mailto:admin@sclerose.info
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- Det handler om at leve

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

