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Det er sommer – det er sol – og det er varmt !!

Juhuuuu … så er der dømt ferie tider – benene i vandkanten – spise lidt lækkert – total hygge med familien 
og venner ……… nu skal der slappes af !

Jeg ved godt nogle pruster i varmen og opholder sig ikke ret meget i solen men vi nyder alle ferien.
Familie børn venner
Er du en af dem der ikke er til varme og sol så skal du bare tilrette og indrette dig lidt – så nyder du også 
ferien.

I Sclerose.info er vi altid på lav blus i juli og august, men på grund af den politiske situation er vi lidt mere på 
og med end normalt – så vi er nogle der vil komme til at svede lidt indendørs.

Vigtigt er at du nyder ferie og ferietiden.
Sørg for at komme ud – mød mennesker – rejs på ferie /hvor end det er)
Sørg for at du har opladet dine batterier op – for det er nu du spare op til efterårets rusken.

Sclerose.info har igennem en periode været i kontakt med en del af jer for at lave en forhåbentlig god 
inspiration til dit næste læge besøg. Læs det og print det hele og brug det i fremtiden.

Men – nu er det ferie ….. Nyd det – hav en rigtig god sommer !

Kim G.

Velkommen
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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/
http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
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God sommer til alle

Fra alle os – til alle jer …
Hav en rigtig god sommer ferie !

Fra alle os i admin – både i foreningen og på Facebook – der ønsker vi alle en rigtig god ferie.
Vi håber alle nyder ferien – og kommer tilbage efter ferie med masser af positiv energi og humør.

Normalt er Sclerose.info på et minimalt vågeblus i sommeren – både juli og august – men i år der
er vi lidt mere ved tasterne end normalt.
Det handler om den politiske udvikling, medicin, og fordi vi er i gang med nogle projekter der ikke
kan ligge helt stille.

Derfor er der sikkert lidt mere fart på Facebook gruppen end de andre somre siden vi blev stiftet
i 2002 – så kig forbi og sig hej – kig forbi og ønsk alle en rigtig god sommer

// Admin

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
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Det er sommer det er sol og det er……..varmt!

Vi bringer en tilrettet artikel om sol … sommer … varme …

Skal du på ferie eller er du på ferie lige nu ?
Skal du syd på, eller bliver du i det varme og solrige Danmark ?

Uanset hvad du skal eller er i gang med … så skal du huske at passe på din krop.

Start roligt ud, med sol og afslapning. Brug nogle dage på at vende kroppen. I stedet for at 
tilbringe 2 timer i solen eller mere – så start med 30 minutter – find skygge – og du vil fornemme 
at kroppen blev sløv, men den så vender tilbage til almindelig tilstand. Så kan du tage 30 min 
mere, men HUSK – hvis du gør det for mange gange så kan kroppen reagere negativt, få 
hovedpine osv. (og det er kun få du kan de første dage) 
Respekter din krop for dit eget bedste.
Og kroppen er klog – den reagere på en tilstand som er anderledes end den kender (årstiderne) –
og ved at gå i slowmotion (lukke lidt ned) – så beskytter kroppen dig (måske lidt underligt at 
forstå, men kroppen forsvarer dig)

Og lige nu hvor vi er på stranden – så HUSK for pokker !!! (jeg råber lige !!!)

• Solcreme – og lad være med en faktor 4 altså ! – du skal have høj faktor 30-50 !

• VAND – drik vand vand vand. Når du drikker vand passer du på din krop (hold
dig fra alkoholiske drikke det har INGEN positiv effekt og skader kun din krop i 
varmen)

• SKYGGE – sørg for at du er i nærheden af skygge. Bevæg dig ind i skyggen 
hyppigt – pas på din krop !

• Du kan evt. have en lille spray stående med vand i, som du gentagne gange sprøjter 
henover dine håndled, ankler, nakke, dine arme og ben. Det køler dejligt

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
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Det er sommer det er sol og det er……..varmt!

Du skal huske på at sandet bliver utrolig varmt.
Det betyder at når du går i sandet, vil dine fødder 
overreagere fordi at den varme påvirkning der er bliver 
ekstrem. Folk sprinter igennem sandet fordi det er 
varmt – men det er ikke alle scleroseramte som kan 
sprinte igennem sandet, og så bliver man fanget i det
varmen sand.

Kroppen beskytter dig – så den lukker ned – og du kan 
faktisk komme i en uheldig situation hvis kroppen 
hjælper dig og passer på dig.

HUSK DET !!

HVIS DU FÅR DET DÅRLIGT – det som normalt betegnes som solstik eller en solstik lignende 
tilstand – så sørg for med det samme at nedkøl dine håndled og dine ankler (og evt. din nakke) Et 
stykke stof som du putter vand på – masser af vand – og put på som omslag. Skift dem eller hæld 
mere vand over meget hyppigt. Når din krop begynder at fungere igen – så søg indenfor og slap 
af på sofaen. Du vil ganske givet for en reaktion, og føle du har det dårligt, hovedpine, træt. Det 
tager noget tid. Drik masser af vand

Mange oplever at man bliver dårlig – får det dårligere in solen eller varmen, og det er egentlig en 
helt almindelig og logisk reaktion fra kroppen.
Det er lidt ligesom at have feber.
Dit centrale nervesystem bliver overophedet – og det reagere du på ved at alle symptomer bliver 
forværet. Du skal ikke blive bange.
MEN – det er selvfølgelig en grim oplevelse – men med enkelte tilrettelse og tilpasninger så har 
du styr på din krop … og sol og sommer.

NYD nu sommeren – nyd det gode vejr – men husk på at passe på dig selv og din krop 

Sommer og sol giver generelt øget livskvalitet og bedre humør, så det gælder om at få gode 
oplevelser.

Slutteligt omkring sol og sommer – det er vigtigt at huske at vi alle sammen reagere anderledes 
overfor sol og sommer og varme end andre. Der er INGEN facitliste desværre. Det ville så meget 
nemmere ville det ikke ? … 
Men sådan er det jo med sclerosen – uforudsigelig og der er ikke 2 ens scleroseramte 

// Kim Gelser

http://www.sclerose.info/
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OBS

HUSK SOLCREME 
MED HØJ FAKTOR

Hav en dejlig ferie !!

http://www.sclerose.info/
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Klinik besøg – råd og input…

Så er det snart tid til besøg på klinikken !!.........

Sclerose.info har igennem den seneste tid undersøgt og arbejdet meget med at finde frem til 
hvad folk gør, gerne vil gøre, ikke gør, burde gøre osv. Omkring læge besøg på deres respektive 
sclerose klinikker. Vi har haft en tæt dialog med mange af jer slceorseramte – og lad os lige starte 
med at takke alle for deres input og oplysninger. Det har været utrolig givende for os alle, og 
resultatet er rigtig rigtig godt (synes vi :-) … )
Nederste i denne artikel finde du skema som du KAN bruge hvis du ønsker det.
Samtidig en opfordring til alle – hvis du føler der er mangler – eller oplysninger eller inputs du 
mener der skulle have været med så skriv endelig til admin@sclerose.info eller 
kim@sclerose.info

Når man skal til sit årlige, halvårlige eller kvartalslige klinik besøg for at se sin neurolog/læge er 
det er STOR fordel at forberede sig !. Ikke om morgenen – men dage før.

Snak med din familie og venner – dine pårørende – og få en snak om hvilke ting der evt. er 
ændret eller spørgsmål der er omkring din situation – eller behandling – eller undersøgelser – om 
dit liv – om socialt eller hvad end det kan være.

Jo mere du forbereder dig – jo nemmere bliver dit møde / undersøgelse.

Vi kender alle følelsen når vi går fra mødet / undersøgelsen … ahhhhhh, jeg glemte at spørge om 
….. !!!

Mange er bange for at det er fordi de kognitivt er blevet ramt – men det er ikke tilfældet.
ALLE glemmer – og når man er hos lægen og han/hun spørger om dit eller dat, så ryger vore 
fokus og vi glemmer det vi huskede for 5 minutter siden.
Hvis man er kognitivt ramt så er der ingen tvivl om at det hele bliver være, og det er i den 
situation også vigtigt at man er endnu mere forberedt.

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
mailto:admin@sclerose.info
mailto:kim@sclerose.info
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Klinik besøg – råd og input…

Ud fra de svar vi har fået er det heller ingen tvivl om at det er bedst at man tager en pårørende 
med. 4 øre høre bedre, og de 2 fra den pårørende er mindre følelsesmæssigt involveret, hvilket 
betyder at din pårørende ser/forstår mere klart (måske ikke selve informationen fordi den 
omhandler sclerose – din krop etc.) men ordene.

Det er vigtigt at sige igen … og igen.

Lægen ved mest om sclerose.
Lægen vil dig det bedste
Lægen udskriver den medicin han/hun mener er den rigtige for dig.
Lægen har den faglige viden

MEN … det er også vigtigt at du ved, at du er specialist omkring dig selv.
Du ved og kender bedre end nogen anden din sygdom.
Du kender din sclerose på godt og ondt.
Jo bedre og mere du kan informere din læge, jo bedre kan han/hun rådgive dig.

Derfor er det vigtigt med information – og det er vigtigt at man tager en pårørende med (ven 
familie eller lignende) fordi at det er nemmere både at huske, og reagere når man ikke er alene.

Som skrevet tidligere arbejder Sclerose.info på at udvikle et system der er elektronisk, men indtil 
det er på plads, må du ”nøjes” med at printe skemaerne ud og udfylde dem og tage dem med til 
din læge

Prøv at begynde med at bruge skemaerne – og du må endelig sende feedback til os for at vi kan 
udvikle skemaer og den elektroniske del til at blive endnu bedre.

Du kan downloade skemaet/skemaerne her

Og på de næste sider vil alle siderne være også

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
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Klinik besøg – råd og input…
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Klinik besøg – råd og input…
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Klinik besøg – råd og input…
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Klinik besøg – råd og input…
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Klinik besøg – råd og input…
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Klinik besøg – råd og input…
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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

http://www.msguiden.dk/
http://www.sclerose.info/
mailto:admin@sclerose.info
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
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Kunstneren Lisbeth Høgh

Sclerose.info har sat en af vores egne admin folk i spørge stolen .
Lisbeth Høgh er kunstner – og det vil vi vide meget mere om.
Mange kender Lisbeth fra Facebook – men for jer der ikke kender
Lisbeth der får i lige lidt baggrund.

Lisbeth Høgh er 46 år gammel, er single, og mor til to skønne teenager
Lisbeth er uddannet social og sundhedshjælper og på spørgsmålet om 
hvor Lisbeth er svare hun med et smil;  ”om fem år forventer jeg at 
være ude af førtidspensionen og kunne leve af min kunst og som 
aloevera forhandler. 
Må jeg gerne sige ” Har du nogle spørgsmål angående min kunst eller 
aloevera forretning er du meget velkommen til at kontakte mig privat 
på Facebook” – nej Lisbeth det må du ikke reklamere for ….

Som først skrevet er Lisbeth kunstner og det er med kunsten for øjet 
vi har sendt masser af spørgsmål til Lisbeth.

Hvad er kunst?

ifølge Wikipedia er kunst:
et bevidst brug af den menneskelige skaber evne og fantasi til at 
fremstille værker som kan påvirke eller udfordre modtageren æstetisk, 
følelsesmæssig eller intellektuelt.
og helt ærligt kunne jeg ikke have sagt det bedre selv.

Kunst for mig personligt er rigtig mange ting. jeg tiltrækkes af rigtig mange forskellige former for 
kunst og vil lige komme med lidt modsætninger,- så som :
afdæmpet klassisk Cello nummer – Rock
børnenes smadrede sandslotte – de fantastiske skulpturerer ved bl.a. Søndervig.
Den enkelte lille morgenfrue der her fundet vej mellem en sprække i fortovet – fotografens 
skønne billede af orkideen fanget i det perfekte modlys.
Første skæve blyant skitse – store farverige malerier.
Den smukke færdige keramik vase – den smadrede  kasserede ler masse der ikke levede op til 
keramikerens høje krav.

Ligesom jeg bliver tiltrukket af rigtig mange kunstarter udøver jeg også flere af slagsen selv.
Det er dog malerierne jeg har fokus på da det er det jeg håber på at komme til at leve af på sigt.
Malerierne er konstante og dem afslutter jeg aldrig.
Men af andre kunstformer jer on/off er i gang med kan nævnes:

digte.
restaurering af gamle møbler.
patchwork.
hæklede sjaler.
hjemme lavede tasker ( hæklede med dåsecaps og syet af gamle jeans.
Sten maling.
maling på de gamle porselæns klokker fra elmaster.
Endda maling på muslingeskaller.
Af fremtidige projekter kan nævnes lampeskærm og fyrfadslys ”glas” af dåsecaps og fuglehuse af 
korkpropper ( her er jeg dog begrænset da jeg ikke selv drikker vin )
når det ikke lige gælder malerierne prøver jeg at tænke genbrug ind i projekterne.

http://www.sclerose.info/


WWW.SCLEROSE.INFO18

Kunstneren Lisbeth Høgh

Min inspiration kommer mange steder fra, jeg bruger alle mine sanser og samler kun positiv 
inspiration,- så som:
mine børns latter
pinse solens dans
det brusende Vesterhav
duften af nyfaldet regn på en varm sommerdag
duften af ny udsprungne planter
smagen af friskplukkede jordbær
smagen af de første nye kartofler
lyden af fuglefløjt
luden når man går på frisk falden frost sne
følelsen af krammet fra børnene og nære venner
følelsen af at føle sig værdsat
så kan man måske godt tænke – hvordan kan man dog blive inspireret af en kartoflen. Dertil kan 
jeg  kun sige det jo ikke bare er kartoflen der inspirerer, men alle minderne der følger med 
kartoflen.

Jeg maler udelukkende akrylmaling og er faldet pladask for en teknik der hedder pouring.
Jeg oplever der er mange der ved hvad det er, men endnu er der ikke ret mange danskere der 
laver det og jeg tænker det hænger sammen med at et af materialerne er ret dyrt og kun kan (så 
vidt jeg ved) købes i to forretninger i Danmark.
Jeg er kommet godt i gang med salg af mine malerier da jeg holder priserne på et leje hvor alle 
kan være med, typisk mellem 1500-2500kr.
Jeg tager gerne mod ordre på alle mål og i kundens ønskede farver. Priserne stiger selvfølgelig 
med størrelserne på billederne og skal der fremstilles lærreder på bestemte mål afhænger min 
pris af prisen fra leverandøren af lærredet.

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
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Kunstneren Lisbeth Høgh

Jeg maler mest med glade, klare farver på sort/hvid baggrund.
Jeg elsker hele farve paletten  og vil her nævne hvad nogle af farverne der har en positiv 
betydning for mig.
Rød - varme, kærlighed og passion
jeg er varm og kærlig og omfavner alle. Din religiøsitet, poliske holdning eller seksualitet er jeg 
fuldstændig uanfægtet af , jeg holder af alle vores forskelligheder.
Indenfor kunsten er jeg meget passioneret og arrangeret.
Gul – optimisme, kreativitet og glade følelser.
Mig i en nøddeskal. 100% optimist hvor der er brug for at lade de glade følelser være over alle 
andre følelser så det kan få kreativiteten til at blomstre.
Blå – oprigtighed, styrke og intelligens.
Boglig intelligent bliver jeg aldrig, men den følelsesmæssige intelligens fejler bestemt intet.
Oprigtighed er en stor del af mig og hvad du ser/høre er hvad du får.
Styrke mæssigt tror jeg på vi alle kan mere end vi regner med, når vi står i ekstreme situationer.
Grøn – balance, fred og håb.
Jeg føler jeg har en god balance indvendig. Jeg oplever at jeg kan bringe fred/ro til andre der er 
i forskellige pressede situationer. Jeg har et stort håb til fremtiden både hvad angår kunsten og 
sclerosen.

Sort og hvid høre for mig sammen som Ying og yang
ingen lyse dage, uden mørke dage ( ellers ville man jo ikke vide de lyse dage var lyse.)
uskyld – skyld ( man kan ikke føle sig uskyldig hvis man aldrig har prøvet at føle sig skyldig )

Resten af farve paletten hopper jeg over ellers bliver det bare til en hel bog.

For ca. et år siden prøvede jeg at kaste mig over mere duchede/blege farver. Der gik nøjagtig 
tre dage , så kedede jeg mig  fordi jeg var total ideforladt ….så det fik hurtig en ende.
Jeg har dog ingen problem med at lave de mere afdæmpede ting når det er på bestilling.

Sjovt nok har jeg aldrig betragtet mig selv som kunstner, blot 
som en multi kreativ sjæl.
Første gang jeg var med til en udstilling var til kunst og cafe i 
november måned, hvor jeg blev opfordret til at tage af sted 
af en god veninde. Jeg havde overvejet det mange gange de 
foregående år men slog det ud af hovedet igen da det jo var 
for kunstnere.
Siden har jeg haft en udstilling på galleri as vig og har nu fået 
så meget blod på tanden at jeg er ved at åbne et galleri på 
Facebook.
Det hedder: Galleri Vestergade ved Lisbeth Høgh og alle er 
velkommen der.
Her udover holder jeg af og til åbent hus hvor der både bliver 
solgt malerier, andre kreative ting og Aloevera. Næste gang 
bliver d. 3. august hvor der er open by night i vores lille by.
I foråret holdte jeg endnu en udstilling på galleri as vig og 
hørte for første gang mig selv blive omtalt som kunstner, 
det har jeg taget til mig og i dag er det det jeg er.

http://www.sclerose.info/
http://www.sclerose.info/
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Kunstneren Lisbeth Høgh

Og helt ærligt er det da kanon fedt når man sidder i sit stiveste puds til tante Odas 80 års 
fødselsdagsfest og det obligatoriske spørgsmål ,- og hvad laver du så? Ikke at være nød til at 
svare at man på grund af sclerose er førtidspensionist. Nu kan jeg med god samvittighed sige 
jeg er kunstner og det føles totalt fedt.

Til spørgsmålet . Er Lisbeth – hende med sclerose der laver kunst,- eller er Lisbeth kunstneren 
der har fået sclerose? Kan jeg kun sige , ingen af delene.
Kunsten og sclerosen har intet med hinanden at gøre.
Jeg vægter dog kunsten højere end sclerosen. Forbindelsen mellem de to ting er at jeg kan 
bruge kunsten til at holde sclerosen på afstand.
Når jeg udtrykker mig og går helt ind i mig selv gennem kunsten glemmer jeg alt om sclerosen 
og eventuelle andre udfordringer for en stund.
Så jeg bruger både kunsten til at skabe og som alternativ medicin i processen mod at blive 
selvhealende overfor nogle af de trælse ting der følger med sclerosen,-her i blandt 
nervesmerter.
Jeg vil ikke sige jeg bruger mit liv i kunsten , men der imod at jeg bruger kunsten i mit liv.

Jeg håber ikke folk ser smerte i mine billeder, for jeg føler 
generelt ingen smerter (indvendig) i mit liv. Jeg er af den 
overbevisning at jeg aldrig vil komme ud for noget som 
jeg ikke kan klare. Så jeg bruger ikke mit liv på bekymringer,
da jeg har rigeligt i at leve i nuet. Fortiden har været og 
kommer aldrig igen og fremtiden ved vi aldrig om kommer,
- så for mig er det nuet der tæller.

Der er flere der har fortalt mig at mine pouring malerier 
minder om at man står og betragter jorden ude fra 
rummet, bare i alternative farver og jeg er ganske enig 
med dem.

http://www.sclerose.info/
http://www.sclerose.info/
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Kunstneren Lisbeth Høgh

Facebookgruppen

Kunsten er en meget vigtig terapi del for mig. Den lukker mig op så jeg viser hele mig, både de skæve 
sider, den skrappe side, den glade side og den livsbekræftende side. Der er alle aspekter med.
privat er jeg meget privat og lukker kun ganske få personer ind på min side af plankeværket.
Gennem kunsten lukker jeg mange flere ind og de får en indgangsvinkel til at finde ud af hvem Lisbeth 
er under overfladen.

Hvornår lever Lisbeth bedst.
Det gør hun når hun er i trivsel.
For at jeg skal være i trivsel skal mit netværk være i trivsel.
Først nærmeste familie, så venner og anden familie dernæst alle andre og som rosinen i pølseenden 
mig selv. Jeg er dog med tiden blevet bedre til at prioriterer mig selv og har ingen problemer med at 
reservere en hel dag ind i mellem til tjek af Lisbeths genereale trivsel.

Jeg føler meget sjældent at Lisbeth ikke lever. Med alderen er jeg blevet en drømmer og jeg drømmer 
stadig om at løbe et halv maraton på den kinesiske mur. Det skal lige siges jeg aldrig har kunnet løbe da 
det provokere min astma og sclerosen gør det da så absolut ikke nemmere.

I dag har min drøm ændret sig og jeg drømmer nu om at komme til at leve af min kunst nationalt og 
internationalt af min aloevere forretning.
Den internationale har også gjort at jeg drømmer om at komme ud og se verden og allerhelst sammen 
med mit guld,- mine skønne piger.

God sommer til jer alle.
Lisbeth

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


Annonce
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Hjælp Sclerose.info

Vi har brug for nogle af jer der har lyst til at skrive
Til brug for artikler – det skrevne ord – til vores PDF magasin, hjemmesiden og 
facebookgruppen, har vi brug for jer der kan skrive.

Vores admin, både på Facebook, redaktionen på PDF bladet, og til hjemmeside hr travlt.
Samtidig vil vi gerne have friske øjne og ord – så hvis du har lyst til at skrive for/med 
Sclerose.info så ret henvendelse til Kim herinde i Facebook eller på mail 
kim@sclerose.info
Du kan skrive om din egen situation – din egen sygdom eller til dig som er pårørende, 
om dit syn og tanker.
Du kan skrive om emner som vi som foreningen Sclerose.info arbejder med, som f.eks. 
kognition. Kognition behøver ikke være om dig selv (det kan det godt være), men det 
kan også være at du søger om kognition på nettet, laver din(e) egne undersøgelser eller 
lignende.
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De 1000 ansigter

Sclerose.info har de sidste 5 år bragt historier og baggrund
om os scleroseramte. Historierne bringes ud fra nogle ens 
spørgsmål, for at vi scleroseramte selv kan se hvor mange 
forskellige ansigter sclerosen har, og meget vigtigt – du er 
Ikke alene.

Dennis Ross
47 år
Jeg bor i Odense

Jeg har haft MS siden 2004 og har Hashimotos Thyreoiditis (lavt 
stofskifte)siden januar 2017.
Ingen medicinsk behandling for MS, kun masser af træning og 
positivt livssyn.

1 symptom var synsnervebetændelse. Der blev jeg hurtigt 
diagnosticeret og startede med Avonex behandling.

Alternativ medicin for mig er sund kost og træning. Træning 
hjælper mig til at få mere energi både fysisk og mentalt. I 
øjeblikket består min træning af at cykle på landevej, jeg cykler 
mellem 200 km og 400 km pr uge. Jeg har lige været med 
Cykelnerven i de franske bjerge og cykle, det var 3. gang jeg 
deltog og forventer helt klart at gøre det igen. Vi cyklede ca. 
12.600 højdemeter, 355 km og 11 Tour de France bjerge.

Jeg er blevet scannet 3 gange.

Citat: Prøv det, du kan meget mere end du tror.

Jeg er uddannet fysioterapeut og akupunktør, men er i dag 
førtidspensionist.
Jeg tror, at jeg i dag er et bedre menneske eller mere 
reflekterende menneske. Så jeg håber det er til det bedre.

Det værste ved sclerose er min træthed og det at have flere bolde 
i luften er vældigt svært. Så det er blevet svært at planlægge og 
nogle gange tage initiativ til forskellige ting.

Sclerose har gjort at jeg har lært mange mennesker at kende som 
jeg ellers ikke ville have mødt. Her tænker jeg på nogle af de 
arrangementer der har været igennem Scleroseforeningen.
Plus at sclerose har gjort at jeg har været på en lang lang rejse 
med personlig udvikling.

Dennis Ross

http://www.sclerose.info/
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De 1000 ansigter / annonce

Før var men farve nok gul nu er den grøn.

Mit råd til ny diagnosticerede er at slå koldt vand i blodet og søg 
viden om sclerose og mulighederne der er for at hjælpe og støtte 
sclerose ramte og deres familier.

Om 5 år er jeg samme sted med masser af træning og latter og 
rejser til varme steder om vinteren.

Og forhåbentlig en sød kæreste 😉

http://www.sclerose.info/
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Meld dig ind I Sclerose.info

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.

Meld dig ind i Sclerose.info !

Medlemmer og medlemskab af foreningen Sclerose.info er vigtigt.

I 2003 åbnede Sclerose.info op for medlemskab af foreningen – men pga. masser af politisk fnidder stod 
hele medlemsafdelingen stille til 2016 hvor foreningen igen åbnede op for medlemskab.

Meld dig ind i Sclerose.info ! … bliv en del af det sammenhold og fællesskab som vi her.

Som ikke-medlem har du mere eller mindre de samme fordele som medlemmer og dette er fordi det 
altid har været Sclerose.infos holdning at man same medlem og ikke-medlem skal have samme 
muligheder. MEN – det ændre sig stille og roligt.
Der vil blive flere tilbud for medlemmer – det kan være deltagelse i arrangementer eller det kan være 
køb af de ting som vi begynder at sælge i 2018

Som medlem af vores Facebook gruppen har du kunne se og føle den måde som foreningen er på –
vores menneskelige indsigt og forståelse. Sådan har det altid været for Sclerose.info.
De fleste af os der arbejder i og for foreningen er scleroseramte.

Sclerose.info er for de scleroseramte … vi ønsker igennem vores information både til dig som 
scleroseramt og til befolkningen at gøre det nemmere at leve med sclerose.info
Information giver bedre og bredere forståelse 

Det er mennesket – den scleroseramte og dennes pårørende der er i fokus ! 

Vi har 3 forskellige medlemskaber, dette for at sikre at du finder det som passer dig.
Enkeltperson (der er rabat for førtidspensionister og studerende)
Familie medlemskab
Virksomhedsmedlemskab

Meld dig ind i Sclerose.info og bak op om det informationsarbejde vi laver.

Meld dig ind her - tryk

https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
http://www.sclerose.info/
http://www.sclerose.info/
http://sclerose.info/medlemskabpriser/
http://sclerose.info/medlemskabpriser/
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Et par nyheder fra verden ….

Advanced MRI technique predicts risk of disease progression in MS
A study led by researchers at the University of Buffalo has shown that an advanced MRI technique can help to 
identify patients with multiple sclerosis (MS) who are at an increased risk of developing a physical disability.

MS: Iron levels in brain 'predict disability'
Mapping iron levels in the brain with a noninvasive scan could help identify multiple sclerosis patients at 
higher risk of future physical disability. 

Intermittent fasting may benefit people with MS
In multiple sclerosis, the immune system mistakenly attacks and harms myelin, which is the "sheath" that 
protects axons (or the projection that links nerve cells to one another and lets them communicate). This can 
result in muscle weakness, fatigue, coordination problems, and chronic pain.

New approaches for treating cognitive and behavioral problems in individuals with MS
Multiple sclerosis, the most common neurological disease among people of working age, can manifest with a 
wide array of physical and cognitive signs and symptoms. While cognitive deficits are common and can have 
significant impact on quality of life, there is a dearth of information on these effects for professionals who 
care for individuals with MS. A new release provides the latest insights into cognitive complications and the 
implications for behavior and lifestyle.

Sun avoidance may be almost as hazardous to health as cigarette smoking
Available on Amazon, Embrace the Sun, by authors Marc B. Sorenson, Ed.D.and William B. Grant, Ph.D.,claim 
that sun avoidance may be nearly as hazardous to your health as cigarette smoking! Will there soon be a 
Surgeon General's warning about staying indoors or putting on too much sunscreen? Is this book based on 
science or pure science fiction?
The book is based on science and research. Together, Sorenson and Granthave worked 62 years studying and 
practicing health, nutrition, and the proper relationship withsunlight. A mountain of evidence exists showing 
that sunlight can promote weight loss, reduce depression, and profoundly decrease the risk of today's 
common diseases including most cancers, heart disease, autism, diabetes, osteoporosis, multiple sclerosis, 
infertility, preterm birth and psoriasis. Do I have your attention? This book provides solid evidence towards a 
case for regular, sensible sun.

http://www.sclerose.info/
http://www.sclerose.info/
https://www.news-medical.net/news/20180717/Advanced-MRI-technique-predicts-risk-of-disease-progression-in-MS.aspx
https://www.medicalnewstoday.com/articles/322494.php
https://www.medicalnewstoday.com/articles/322420.php
https://www.news-medical.net/news/20180628/New-approaches-for-treating-cognitive-and-behavioral-problems-in-individuals-with-MS.aspx
https://www.news-medical.net/news/20180703/Sun-avoidance-may-be-almost-as-hazardous-to-health-as-cigarette-smoking.aspx


IT afdelingen koger i varmen … men der er rigtig meget nyt på 
vej. 

VI er i gang med nogle få justeringer til vores hjemmeside 
www.sclerose.info – ny app/data opsamling – YouTube og video 

indlæg…

Det er super super spændende og selvom Daniel i IT sveder har 
han ikke lov til at nyde stranden og solen. Han skal være mere 

hvid end hvid når sommeren er ovre, så ved vi hvor han har 
været, nemlig foran sin computer hele sommeren.

Tak for indsatsen indtil nu Daniel – du gør en forskel !
Og … en enkelt tur på stranden er ok ;-)

// Admin
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NYT fra IT

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


Sclerose.info på YouTube !!

Kom og følg os … der er ikke så meget endnu 

https://www.youtube.com/channel/UCx8QbVuSTWrA6_mG-
wJ8gPw

WWW.SCLEROSE.INFO 29

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCx8QbVuSTWrA6_mG-wJ8gPw
http://www.sclerose.info/
https://www.youtube.com/channel/UCx8QbVuSTWrA6_mG-wJ8gPw


Vi kan alle smile lidt af hvide og røde linjer –
nu hvor der lige har været meget fodbold i 
TV så passer de røde/hvide farver jo ind … 
men det er ikke rart !! – og man sover altså 

ikke godt om natten

Så igen … HUSK … høj sol faktor 
Nyd sommeren

// Admin
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Sol faktor

http://www.sclerose.info/
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