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Der er dage hvor jeg simpelthen ikke gider at træne.
For pokker hvor der er dage hvor kroppen er doven…. 
Jeg ved godt at alle har det sådan – ikke kun scleroseramte men alle mennesker har det sådan.

Det er de dage hvor min viljestyrke – den der jeg-skal-sateme-nok-vise-den(kroppen) … og jeg slæber mig 
ind for at lave bare lidt.

Det er de dage hvor at følelsen bagefter er svær at beskrive. Det er de dage jeg er en vinder.
Jeg får mig ”altid” en kop kaffe efter træning … og de dage – der smager kaffen ret meget bedre end andre 
dage

At lave fysisk træning er nødvendigt.
Det vedligeholder din krop – og gør din krop stærkere og bedre HVIS du er uheldig at blive ramt af et angreb.
Din krop kan bedre regenerere sig selv hvis den er stærk end hvis du ikke laver fysisk træning.

Selvtræning er godt men når du træner med en fysioterapeut er det bedre. Din fysioterapeut
Det er vigtigt at du huske og ved at, hvis sclerosen er ubarmhjertig, kan den ramme dig på en sådan made at 
det føles ligemeget om man har trænet eller ej.
De fleste gange (hvis ikke alle ….) der har det en enorm betydning I en hvilken som helst genm-
optræningsfase efter et angreb.

Kim

Velkommen

Fysisk træning er simpelthen så vigtigt !!
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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
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Af fysioterapeut Jacob Lindgreen, Vita Sana –
fysioterapi i Spanien

Af fysioterapeut Jacob Lindgreen, Vita 
Sana – fysioterapi i Spanien.
Som fysioterapeut hos Vita Sana og 
tidligere Monte Bello i Spanien har jeg set 
hvordan fysioterapi i et godt klima er en 
stor fordel i  træningen for mennesker 
med sclerose, og senere har norsk 
forskning slået dette faktum fast. 
Gennem de senere år har jeg tænkt 
videre over hvordan vi kunne gøre dette 
endnu bedre, derfor har jeg sammen med 
en livsstilscoach og kostvejleder set 
nærmere på hvad vi helt specifikt kan 
gøre. 
I vores arbejde har vi har set på 
forskningsresultater, hørt på erfaringer fra 
patienter og fået talt almindelig sund 
fornuft omkring emnet.
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Fysioterapi

Træning, kost, livsstil og klima 
– En interessant kombination ved sclerose behandling!

Vores konklusion viser at sclerose, og de fleste typer leddegigt og Morbus
Bechterew, samt nogle flere autoimmune sygdomme alle bør behandles 
med undervisning i kost, livsstilsplanlægning og målsætnings baseret 
træning/afspænding. Dette flerfaglige forløb introducerer vi fra foråret 
2017, som et 7-10 dages målrettet forløb.Flerfaglig indsats giver et bedre 
resultat for dig. Hovedformålet for denne flerfaglige indgangsvinkel til den 
optimale behandling af sclerose generne er, at tage fat på alle de 3 
områder der direkte påvirker symptomerne, nemlig livsstil, kost og 
træning/afspænding, samt det tilkomne og skjulte element, at der ikke 
kan laves en ens opskrift til alle, vi er alle forskellige, selv med den samme 
diagnose og udsvingene i sygdommen.
Kostens betydning når du har en autoimmun sygdom. Indgangsvinklen for 
kosten er at lære de forskellige kostgrupper i vores kost at 
kende. At kunne identificere og kende til dem der hhv. øger inflammation 
og 
sænker inflammation. Dertil at få dette repræsenteret i gængse retter, og 
lære hvordan disse retter kan gøres mindre inflammationsfremmende
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Fysioterapi

Sådan lærer du at leve godt med sclerose

Indgangsvinklen til din livsstil, eller ”hvordan du lever med sclerose” tager 
udgangspunkt i hvordan man gennemfører en vaneændring. Det er vigtigt at kunne 
fokusere på, og udleve muligheder frem for begrænsninger, og lære hvordan man 
måske skal ændre målsætninger, så de kan opnås og gi ́ følelsen af succes, i stedet for at 
gå rundt med en generende følelse af ”ikke at kunne”.

Du skal både træne og slappe af Indgangsvinklen til træning drejer sig ligeså meget om 
afspænding og kropskontakt. Det er naturligt og vigtig at kunne træne hensigtsmæssigt i 
bassin og i et fitness rum, men at mærke hvornår kroppen har godt af styrketræning, 
smidighedstræning, udspænding, afspænding, hvor meget og hvornår er for mange lidt 
svært. 

Vi bruger til udspænding og afspænding både principper fra yoga, hvor der er særligt 
fokus på at mærke kroppen og give kropsbevidsthed og mere gængse 
udspændingsteknikker. Dertil trænes der dagligt i gængse hensigtsmæssige øvelser, 
både udendørs, indendørs og i bassin. 

Denne type af behandling for sclerose, giver dig både et boost ved selve træningen og 
klimaet, men giver også redskaber til i større grad at kunne tage vare på generne, og 
særligt det at være væk fra de vante omgivelser kan gøre det betydeligt lettere at 
implementere de nye tiltag som vil ændre din hverdag når du kommer hjem igen •

Du kan skrive til Jacob på følgende email: jacob@vitasana.dk
Eller du kan også skrive til fys@sclerose.info

… fysioterapi fortsat …

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


Vi arranger en tur til Spanien igen
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Sclerose træning I Spanien

Opholdet bliver krydret med input omkring træning, kost, afspænding og livsstil. 

Til opholdet kan du få tilskud fra Sygesikringen med en henvisning til fysioterapi.

Opholdet er fra den 31 oktober til den 7 november 2017.

Pris 6.499,- kr. for Sclerose.infos medlemmer, inklusiv morgenmad, aftensmad og daglig træning 
og foredrag.
(Som medlem af Sclerose.info får du enkelt værelse uden merpris.)
Dette er et super tilbud til dig.

Udover daglig træning, bliver du introduceret til Yin Yoga som er en fantastisk Yoga form hvor man 
arbejder med fleksibilitet og bindevæv (som hyppigt er stivt hos scleroseramte)
Der er foredrag omkring kost, samt at Sclerose.info deltager i et par aftener hvor vi taler om det at 
have et positivt livssyn.

Du kan kontakte Vita Sanas danske fysioterapeut, Jacob Lindgreen på telefon +34 638 592 498 
eller på e-mail : jacob@vitasana.dk , om alt fra træning til det mere praktiske
(skriv en mail til Jacob, så ringer han til dig)

I samarbejde med Sclerose.info
arrangerer Vita Sana, fysioterapi
i Spanien et spændende ophold
for dig med sclerose i Sydspanien.

Kom med til Spanien

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.
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De 1000 ansigter

Ny tovholder på artikel serien ”De 1000 ansigter”

Berit Nielsen (på Facebook) har fået travlt og har besluttet at hun ikke længere 
vil være kontaktperson og skribent omkring vores "ansigter".
Sclerose.info startede for nogle år siden et initiativ hvor vi gerne vil præsentere 
os scleroseramte for hinanden for at vise den mangfoldighed og forskellighed 
der er i blandt os – trods vores fælles nævner – sclerose.
Derfor søger vi en ny kontakt person til dette.

Har du mod på at være ham eller hende der er i kontakt med os andre 
scleroseramte. Sende spørgsmål ud – rette evt en tekst – samler billeder ind –
og fremsender det hele til vores designer der sætter bladet ?

Jeg har aftalt med Lene Steincke (på Facebook) der tidligere var tovholder på 
”De 1000 ansigter” at du kan spørge om alt omkring dette arbejde.

Det er ikke voldsomt tidskrævende, men du skal være lidt praktisk og kunne 
holde styr på et par bolde i luften samtidig.

Du kan sende en mail til admin@sclerose.info scleroseramte. 

http://www.sclerose.info/
mailto:admin@sclerose.info
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Tanker

Illusioners hellighed i en virkelig verden.
Det kunne være en positiv historie, i tvivl ja, hænger i tvivlens svedige must.
Tvivler ej, vidunderlige venner og mine dejlige børn, det at være med til trods.
Dejligste toner slåes an mellem de smukkeste bjerge, et ekko mellem tinder af 
utvivlsom hellighed og storhed.
Du tog mig med derop, utvivlsomt en kæmpe gave, tusind tak for den.
Nu er jeg sengebundet under hospitalets enerverende hvide lofter, tvivlende.
Tvivl og bekymringer - skal, skal ikke - hvilken vej, hvad med sygdommen, tvivlen 
gnaver i marv og ben.
Tvivlen sparker, livets ulidelige lethed, udvikler mine dage, tvinger mig til at sige “ja 
eller nej” - en lærerig proces - jeg kommer aldrig til at kede mig.
Tvivl; ja og nej, jeg er med, et jublende lykkeligt privilegium, utvivlsomt.
Jeg besluttede engang: “ jeg vil være lykkelig, på trods af usikkerhed “ - tvivlede 
derud ad, som bare pokker. 
Tvivlen om det nu er det rigtige ja eller nej, er det ren egoisme?                                                           
At se på den dårlige egoisme og den gode af slagsen!
God egoisme er lidt som myrens, hjælper sig selv, ja, men er der for fælleskabet.
Kan jeg hjælpe mig selv, så er jeg også bedre i stand til at hjælpe andre, tak til 
tvivlen.
Sklerosen, retfærdigheder, der har jeg den største af alle “tvivl”. 
Den er usikkerhedens følgesvend, en byggesten, tvivlens forbandede væsen.
Du er min moder, foruden dig ingen bevægelse, ingen udvikling, intet liv, skinbarlig 
kedsomhed. 

http://www.sclerose.info/


Tanker

For pokker nogle ture, ikke kedeligt og bare ligeud, det er sgu spændende alligevel 
det liv.
Sklerosens tvivlsomme visdom, havde så gu´ gerne været foruden, og dog, min tvivl 
om “grøntsagen” på sofaen, der utallige gange måtte bide i asfalten, det blev sådan 
og ikke anderledes.
Nu sidder jeg og bladre i fotoalbum, genkender fortidens tvivlen og bekymrethed.
Det sikre fotografiske tilbageblik, erkender tvivlens og beslutningers magt, jeg 
levede det liv jeg forlod.
Løfter blikket, indkaldelse igen, hospital for 9 gang indenfor et år.
Skal jeg tage imod behandling, skal den droppes helt, skal jeg købe ny bil, lade mig 
skille eller skal “hun”, få lov til at flytte ind.
Tvivl får mig til at overveje og handle, rådvildhed er tvivlens fætter.
Beslutter, træffer et valg, mit valg, mit ja og nej, ingen tvivl.
Usikkerheden blomstre, det er mig der har fat i rattet på mit liv.
Lader ikke fortiden styre min fremtid, den kan ikke lære fremtiden noget alligevel.
Havde jeg bare gjort tingene anderledes, ville “det” - utvivlsomt.
Bare jeg havde vundet en million, se så drenge og piger, var jeg med garanti meget 

lykkelig nu.
Nej, jeg var tvivlende, besluttede mig for det der skete, handlede.
Mit liv er som vandfaldets foranderlighed, som en hyphest, spændende 
galoperende, hvorhen det er der ingen der ved.
Jeg har haft fantastiske år, utvivlsomt, så kom bare an tvivl, det ender ikke her.
Tvivl, jeg hopper på ryggen af den næste hest, for jeg vil lege med.
Længe leve bøvl og tvivl, længe leve livet, det rykker og bevæger.     
Og så er det forresten ret fedt alligevel og til trods.                                        

Digt af Paul-Erik Kirkegaard

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.
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Annonce
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Annonce
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Digt af Paul-Erik Kirkegaard

Dit blik, finder jeg, om nogen …
Blev tavs - dyb beundrende stilhed.

Tæller huller i hospitalets evindelige loftsplader.
Sådan, måske blot fordi …

Dit blik giver…
Jeg søgte hvorhen?

Uendelige hvide lofter, over hospitalets seng.

Ingrid.
Smukkeste kvinde.
Hvad så dine øjne.
Jeg ikke kunne se,

bundet af dit smukke blik.
Elsker dit blik, ser, hvad jeg måske søger.

Mening, alvor og smerten.
Blindhed, ser kun hvide lofter i hospitalets seng.

Genkender - måske - mærker mig selv.
Glæden løfter min alvor.
Smertende umulige krop.

Elsker dig, skønneste, vidunderligste kvinde.
Du var der, giver mig…

Dit blik, finder jeg, om nogen …
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Vil du hjælpe Sclerose.info ?

Har du lyst til at hjælpe Sclerse.info med at vedligeholde og gøre vores hjemmeside 
bedre – vil vi meget gerne høre fra dig.

Rettelser af tekster – indhente informationer om emner der er relevante for sclerose.

Er du interesseret i at vide mere send en e-mail til admin@sclerose.info
// Admin

Vil du hjælpe Sclerose.info
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Kunst auktion …………

Vi afholder løbende kunstauktion

I den kommende tid vil Sclerose.info 
afholde auktion over billeder der var en del 
af de tidligere kunstkonkurrencer som 
Sclerose.info afholdte.

// Admin

mailto:admin@sclerose.info
http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
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Jonas Jukebox
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På bar bund

For nogle år siden fik Paul-Erik Kirkegaard og Kim Gelser idéen at lave en billede bog til 
nydiagnosticerede med sclerose.

Når man får stillet diagnosen eller oplever en anden traumatisk oplevelse som gennemgår man nogle 
faser – 5 faser.
Den første fase – det er chokket – og det var den fase som skulle beskrives i billeder.

Mange gange blev vi spurgt – hvorfor kun billeder ?

Når lægen sidder der med bedrøvet ansigt og siger de der ord : Jeg er ked af at sige det men du har 
sclerose ……… så stopper det hele. Man ryger ind i en osteklokke … man kan se det hele lidt forvrænget, 
man kan høre det hele men lidt forvrænget.
Livet, systemet, kroppen går i stå. Man ved faktisk ikke rigtigt om man skal være ked af det, sur, angst 
eller glad fordi nu fandt man da heldigvis ud af hvad der er galt … ?!?!?!?!

Lige der … der forstå man ikke tekst. Der kan hjernen ikke kapere tekst – sider – forklaringer – men den 
kan forholde sig til billeder, uden megen tekst.

Hæftet er blevet udleveret i 5000 eksemplarer på kliniker landet over or blevet downloadet 9625 gange

På bar bund

Du kan downloade “På bar bund” her 

Du kan downloade “På bar bund” her 

http://www.sclerose.info/
http://sclerose.info/wp-content/uploads/2014/02/Paa_bar_bund_sclerose_info.pdf
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I chok fasen, der handler det om eksistens.
Man tænker over livet, kærligheden, familie, job eller uddannelse, fitidsinteresser, man tænker 
over fremtiden, eller som man tænker lige i det øjeblik … Jeg har ingen fremtid !

Det er nemt for os ”gamle” med sclerosen at besvare det hele, ja ! 
Men når man står midt i chokket, så høre man ikke det logiske og fornuft – det kan man ikke.

På bar bund

Du kan downloade “På bar bund” her 

http://www.sclerose.info/
http://www.sclerose.info/
http://sclerose.info/wp-content/uploads/2014/02/Paa_bar_bund_sclerose_info.pdf
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OBS

Glimt

Johannes Møllehave i Sclerose.infos gamle t-shirt med sloganet ”Det handler om at leve, Life is for 
living”

2006 i samtale med Paul-Erik Kirkeaard og Kim Gelser, om livet.
Foto: Paul-Erik Kirkegaard
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