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August er måneden hvor vi vender tilbage til det almindelige liv igen.
Sommeren er slut – nu skal dagligdagen i gang igen.

Skolerne starter eller er startet, og er er en masse praktiske ting der skal ordnes.
August er en travl måned for mange, og det er en måned hvor mange skal holde flere bolde i luften samtidig

Vi er også kommet stille og roligt i gang igen.

Mange føler altid en form for tomrum når det bliver dagligdag igen – det gør jeg også.
Det er så underligt…

Men september banker på døren – så velkommen til sensommeren 

Jeg håber du haft nydt og haft en dejlig sommer, og batterierne er ladet rigtig godt op

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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Varme og kognition

Varme – kognition – sclerose

Det er ikke verdens bedste cocktail de tre ting sammen.

I løbet af den meget varme sommer er der rigtig mange scleroseramte der har følt at de 
kognitivt har haft det skidt.
Vi hr skrevet og talt med mange – og har sagt det samme hver gang.
det er helt normalt !! – vær ikke bange. 

Som oplyst tidligere, både her i PDF-bladet, på hjemmesiden og i Facebook gruppen, så 
bliver dine symptomer værre i varmen. Dit centrale nervesystem bliver ophedet og alle 
de symptomer du hr eller har haft fysisk bliver forværet.

Sådan gør det sig også gældende med din kognition.
Dine kognitive problemer eller udfordringer eller hvad du vil kalde det bliver forværet. 
Det er ikke noget der bliver- men det kan klart gøre en bange.

I mange år har man lavet mange forskellige undersøgelser – blå. I 2012 hvor man i USA 
beviste at ”almindelige” mennesker overfor scleroseramte – der var de scleroseramte 
70% langsommere til at udføre opgaver hvor man skulle bruge sin koncentration, opgaver 
med flere ting samtidig eller hukommelsen. Der har været mange lignende undersøgelser 
siden som har bevist mere eller mindre det samme – men i bund og grund handler det 
om at det centrale nervesystem – og hjernen blive ophedet og ”kommunikationen” bliver 
langsommere- delvist afbrudt.

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
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Varme og kognition

Facebookgruppen

I øvrigt – mange der ligger og slikker sol de halv eller helsover. Det er fordi man bliver 
doven – gider ikke – kan ikke… ens krop og system bliver langsom. Igen som det er så tit –
for os scleroseramte der skal man gange det hele med 5 – 10, så kan du se hvordan man 
har det som scleroseramt.

Så hvis du har følt – og føler – at du ikke har kunnet lave din kryds og tværs, sudoku eller 
har været særlig god til at deltage i samtaler med flere på en gang – så har du her fået 
forklaringen – hvis du ikke allerede vidste det.

Alle håber og snakker altid om at vi forhåbentlig får en indian summer … men jeg kender 
mange der sukker lidt efter at det ikke sker.

Velkommen til sensommeren og efterårets første glimt

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

Tankens kraft og følelser er engang imellem noget fanden har skabt!
Vi kender det alle sammen. Når alt køre godt og vi er glade – så spiller det hele bare lidt bedre.

Som Arne Nielsson (som jo har været foredragsholder hos Sclerose.info flere gange både i København 
og Aarhus) siger det ”Når man er forelsket så kan man sidde i en åben og ræse derud af i -2 grader … 
livet er skønt og godt. Men hvis man er nede i kulkælderen så skal vinduet i bilen bare stå lidt på klem 
en sommerdag så har man lige høstet sig en lungebetændelse”

Positive tanker gør en mere glad – positive tanker er sundt for ens krop.
Det at grine er sundt. Om det er et lille tøhø eller et ordentlig skralder grin

Men på samme måde som positive tanker gør godt – så giver negative tanker, bange anelser, det at 
man ikke kan nå det hele … det giver stress ….

Jeg har i mange mange år sagt højt at stress at os scleroseramtes største fjende.
Det er det også.
Når du er i balance og har det godt – så er det nemmere

Arne Nielsson sagde engang noget til mig der virkelig både har hjulpet mig, og er blevet en del af min 
dagligdag. ”Hvis du vil blive god til noget Kim – så må du træne”

Jeg træner mit positive jeg – mit positive sind.
Jeg er blevet så ”god” til det – at når jeg skælder ud på mig selv eller min krop (vi kender alle det med at 
bande af kroppen hvis den ikke opføre sig ordentligt … ) – så reagere jeg indvendigt med at sige til mig 
… ahhhhh, det var lidt hårdt – skynd dig at sig noget pænt.

Vores attitude overfor andre er meget klar … når vi siger eller opføre os dumt – så svare folk igen.
HUSK … det gør din krop og sind også. LAD NU VÆR med at vende din krop og sind til at du skælder ud 
på dig selv at du ikke opføre dig pænt overfor dig selv.

Tro mig – krop og sind lytter efter!
… Positiv overfor sig selv – træn det. Det virker!! 

http://www.sclerose.info/
http://www.sclerose.info/
http://sclerose.info/medlemskabpriser/
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Annonce
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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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LDN

LDN (Low dose Naltrexone)

Naltrexone er et morfinantagonist, det vil sige at det ophæver morfiners virkninger.
I den meget lave dosis på 4,5mg i døgnet (som er standart opstart
herhjemme) er er påvist en smertelindrende effekt hos patienter med kroniske udbredte 
smerter, specielt af typen fibromyalgi.
Præparatet kan dog også have effekt ved andre smertetilstande.
Ved en opgørelse af 700 patienter fra Grindsted smerteklinik viste det sig at cirka 1 ud af 
3 med forskellige smertetyper havde fået glæde af behandlingen.
Grunden til, at det har en smertelindrende effekt, er stadig ukendt,- men man forventer 
at det skyldes en aktivering i det bindevæv, som nerverne ernæres fra, at det dermed 
giver nervesmerterne ro.
Bivirkningerne er sjældne og som regel meget milde,- så som : Kvalme , hovedpine, 
svimmelhed, mavekneb, træthed, søvnforstyrrelser, muskelsmerter og diarré.
Der frarådes brug af morfin præparater samtidig med behandlingen af Naltrexon, da 
disse to præparater ophæver virkningen af hinanden. Hvis man er bevist om at man får 
brug for et morfin præparat  mens man er i behandling med Naltrexon anbefales der man 
ikke tager Naltraxon 24 timer inden.
Der er ikke noget problem med at kombinerer Naltraxon med andre smertestillende 
produkter.
Den smertelindrende effekt kommer hos nogle med det samme,- hos andre først efter en 
til tre uger.
Hvor længe behandlingen bør fortsætte vides ikke, men man anbefaler man prøver at 
stoppe efter 3-6 måneder, hvis smerterne derefter forværres kan man bare starte op 
igen. Naltrexon kan også anvendes udelukkende ved behov, hvis smerterne kun kommer i 
ture.
Naltrexon er ikke registreret i Danmark til brug i den lave dosis 4,5mg, men laves specielt 
på Skanderborg eller Glostrup apotek.

http://www.sclerose.info/
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LDN

Indtil videre vil lægemiddelstyrelsen ikke give tilskud, så man må påregne at det koster 3-
4 kr. dagligt. Recepten kan ikke laves elektronisk, men afleveres til det nærmeste apotek i 
god tid, som så bestiller det hjem fra enten Skanderborg eller Glostrup afhængig af hvor 
det er billigst på det pågældende tidspunkt.
Der kan søges tilskud hos Danmark , hvis man er medlem der.

Min egen historie er at jeg hørte om Naltrexon gennem en veninde der fejlede noget helt 
andet end Sclerose.
Hun fortalte om præparatet og lukkede mig ind i en lukket facebookgruppe for at jeg 
kunne snuse lidt rundt.
Efter lidt tid tog jeg mod til mig og fik en til hos egen læge med henblik på henvisning til 
smerteklinikken. Heldigvis var min læge helt med på ideen og sendte henvisningen 
allerede mens jeg var hos ham.
Ret kort tid efter  ( fordi smerteklinikkens placering var ret ligegyldig for mig ) modtog jeg 
indkaldelse. 1. gang var jeg inde at få et lægetjek og gik lige igennem, derefter kom jeg 
ind til en sygeplejerske og fik piller med hjem til de følgende tre uger.
Vi aftalte jeg skulle starte med at tage dem om morgenen, men jeg syntes jeg var træt 
hele formiddagen når jeg tog dem, så det blev ret hurtigt lavet om til at jeg tog dem til 
nat.
Virkningen kom inden for den første uge og jeg droppede mere og mere ud af alle de 
andre præparater. Sidst jeg blev kontaktet af min sygeplejerske var hun ved at falde ned 
af stolen og måtte have skåret ud i pap at jeg nu kun tager de 4,5mg Naltrexon og ikke 
andet.
Jeg forstår godt hendes forundring for da jeg startede op på Naltrexon i efteråret tog jeg 
26 andre smertestillende piller dagligt. Da jeg var sløvet hen 24/7 havde jeg et kæmpe 
søvnbehov og da det var allerværst sov jeg i snit 18 timer dagligt. Nu sover jeg længe hvis 
jeg sammenlagt sover 7-8 timer dagligt. Og når jeg vågner er jeg udhvilet - det er intet 
mindre end fantastisk.
Det føles lidt som om hjernen har været lammet i en del år og pludselig er bragt til live 
igen.
Det er næsten ligesom at gå i skole igen, jeg skal lære at tænke igen især har jeg været 
udfordret kognitivt og det har knebet at kunne fokusere, så det må jeg lære igen.
Jeg har mod på at lære disse færdigheder igen og glæder mig usigelig meget til 
fremtiden.
Ja man kniber sig sommetider i armen og tænker: hvad skete der lige der.
Behøver jeg næsten at sige jeg anbefaler alle at give dette produkt en chance.
I hvert fald har det givet mig livet tilbage.

Lisbeth Høgh

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

Navn. Jacob Kjeldgaard
Alder: 39
Bor i: Karup J
Diagnose: oktober 13

Behandling: 
Stamcelle behandling efter afprøvning af mange andre præparater

Hvad var de 1. symptomer? 
Kunne pludselig ikke mærke mine ben og de blev ret hurtig ringere.

Hvorfor har du valgt denne behandling? 
Jeg tog imod tilbuddet om stamcelle behandling da jeg ville ærgre mig meget hvis ikke jeg gav det en 
chance

Tager du alternativ medicin eller behandling – hvorfor – hvad hjælper det dig? 
Jeg har cannabis olie jeg tager hvis vi skal i byen og jeg skal kunne holde længe ud. Det er dog ikke hver uge 
jeg benytter det. Det giver mig ro i benene og jeg er knap så urolig / rastløs

Hvor mange gange er du blevet scannet siden du fik din diagnose – og hvornår blev du sidst scannet? 
Jeg er blevet scannet ca. 8 gange siden diagnosen og sidste gang var i januar i forbindelse med et attak

Hvad er dit ynglings citat eller slogan? 
Intet er så godt som spontanitet, bare det er godt planlagt

Hvad lavede du inden diagnosen-og hvad laver du nu/også gerne fritidsinteresser? 
Jeg er uddannet sisu assistent. Jeg løb meget og gik / underviste i Line-Dance. Nu er jeg førtidspensionist og 
bruger min energi på at holde hus og besøge venner og familie. Lave mad og handle ind.

Hvordan er du som person og menneske i dag?
Jeg er meget stille og kan virke sur og indadvendt. Er ikke så social og døjer meget med træthed og at 
overskue ting i min dagligdag Har du ændret dig efter diagnosen og på hvilken måde? Ja meget. Mange siger 
jeg IKKE er den gamle Jacob som de kender

Har du temperament… og hvad gør det for dig – både positivt og negativt? 
Har en meget kort lunte, og det skræmmer mange. Det negative er at folk trækker sig væk. Det gode er at 
jeg gerne tager kampen med fx kommunen eller andre der prøver at “tage numsen på mig”

Jakob Kjeldgaard

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

Hvordan har din omgangskreds taklet, at du har fået sclerose? 
Der er mange der har trukket sig. Min familie har haft svært ved at
forstå det hele,- men jeg fik en informatør fra scleroseforeningen 
ud for at fortælle og forklare hvad sclerose er som gjorde at de 
fik en bedre forståelse

Hader du din sclerose ? 
Hader er et stort ord. Som jeg siger: jeg kan leve med den, men 
acceptere den kommer jeg ALDRIG til

Hvad er det værste symptom eller bivirkning ved din sclerose? 
Og hvordan påvirker det din hverdag? Mine nervesmerter i benene. 
Min træthed og kognitive vanskeligheder. Det påvirker mig meget, 
da jeg tit opgiver tingene og lader andre tage over. Det påvirker mig 
så megetat jeg ikke længere kan varetage et arbejde eller de ting jeg 
før i tiden brugte min fritid til.

Lever du efter sclerose principperne? Og kan du mærke en forskel på før og efter? 
Både og.. jeg lever som jeg gerne vil, da man jo ikke ved om man er her i morgen. Men tænker over hvad jeg 
spiser mm.

Hvad har din sclerose givet dig af gode oplevelser? 
Jeg har fået rigtig mange nye bekendtskaber via forskellige kurser samt ophold på sclerose hospitalet

Hvordan har du det med træning? Kan du mærke en positiv effekt, eller føler du det er et nødvendigt 
onde? 
Har jo fået at vide at træning er godt. Derfor pisker jeg mig selv til det. Desværre har jeg meget ondt 
bagefter, men kan bedre leve med at være træt efter træning end træt af at lave ingenting

Livet har så mange farver….hvad var din farve før du fik sclerose 
og hvad er den nu? 
Lysegrøn før, mørkegrøn nu

Nåh…..men hvad er det bedste ved at have sclerose…? 
Ha ha. Hvis man ikke gider et sted hen kan man altid bruge den 
som undskyldning for ikke at komme

Hvad er din holdning til den måde politikkerne ser på 
”os scleroseramte”? 
Der er for lidt fokus på sclerose og alt for meget fokus på kræft 
og u-landshjælp

Har du et godt råd til nydiagnosticerede? 
Ja,- gør brug af foreningen og benyt alle de fantastiske grupper både på facebook samt lokalafdelingerne.

Har du et godt råd til os andre med sclerose?
Lev livet som kun du kan og vil. Du ved aldrig hvornår du kan blive ramt af attak eller andet.

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

Hvor er du om 5 år? 
Sikkert det samme sted som nu, bare med mere energi efter
stamcelle behandling for forhåbentlig uden nogle attaks

Hvad syntes du om det job sclerose.info laver? 
Jeg har stor respekt for det arbejde de laver.

Hvad er din største drøm?
At mit liv kan fortsætte som nu og jeg ikke bliver dårligere
pga attaks

Slutteligt fortæl lidt om dig selv og dit liv indtil nu? 
Jamen jeg bor sammen med min mand og hund. Har altid
sat en ære i at kunne klare alting selv og at passe mit ar-
bejde. Nu er jeg ikke på arbejdsmarked mere og må tit bede
om hjælp. Der har været mange kameler at sluge. Men har 
valgt at se positiv på fremtiden, nyde tid med venner, familie
og min nevø og niece, samt dem jeg er “lege onkel for”

Facebookgruppen

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

Handicap parkering

Jeg hader det når en eller anden klovn parkere på en handicap plads.
Jeg hader de undskyldninger der altid er … jamen – jeg skal bare lige … det tager kun 3 
minutter … jeg har lidt ondt I mine ben …. Kan du ikke bare lige vente ? … ovr, det så jeg 
ikke … 

Nogen gange når man starter med at sige … Undskyld, men du har ingen handicap kort 
bliver folk sure. Hold din kæft ! … Hvorfor blander du dig .. ?

Når man så forklare at det er fordi man har brug for den plads … så kører folk derfra er er 
tit sure. Engang imellem undskylder de – men tit bliver de sure.
Også når man holder og venter og de kommer ud til bilen … 

Hvad er der sket I samfundet ?
Hvad er det for en drejning. Nu er jeg ikke arkæolog gammel (49) … men da jeg fik 
kørekort – da jeg var ung … der var det helt og totalt utænkeligt man parkerede på en 
handicap plads – jamen man gjorder det bare ikke … man overvejede det ikke engang.
Sådan var det bare !
Nu ,,, så er det hele sådan lidt ok ... Det gør ikke noget … sådan da

Og – der er jo historier om dagligvare forretninger der sættertilbudsvare på handicap 
parkeringen også (himmelråbende)

Lad os dele historier – lad os give hinanden ideer til hvad man kan gøre eller sige.
På næste side har du et kort du kan printe og sætte I folks forrude hvis du har lyst

Har du ideer til et kort/papir – så send det til admin@sclerose.info

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


WWW.SCLEROSE.INFO

Du holder på en handicap parkeringsplads 
– Det er ikke i orden !!

Jeg har hørt alle de undskyldninger der findes – jeg skal bare lige … det tager kun 5 
minutter … øøhmm det troede jeg ikke … osv osv.

Der er en grund til at der er lavet handicap parkeringspladser, og der findes ingen 
gyldig grund til at “komme til” at holde der. Det er mangel på respekt.

Jeg har sclerose. Vi er mere end 15.000 mennesker I Danmark der har sclerose. 
Sclerose er en af de få sygdomme der ikke findes en helbredelse for. Nogle dage er 
gode og andre er dårlige for os scleroseramte. På de gode dage kan man ikke altid 

se  sclerosens spor – på de dårlige dage kan man måske ikke gå uden hjælpemiddel, 
stroke, eller må bruge kørestol. Der er dage hvor man kan have nervesmerter som 

betyder man ikke kan fungere. Generelt er jeg glad – et positivt menneske (er du et 
positivt menneske ?) … men jeg bliver sur når du tager en plads der er reserveret til 

os handicappet.
Tænk over det I fremtiden !!!!!!!!
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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.

http://www.sclerose.info/
http://sclerose.info/medlemskabpriser/
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Støttefirma

Sclerose.info får ikke offentlige midler/penge.
Siden vores start har foreningen kun fået private sponsorater eller tilskud.
I forhold til rigtig mange store foreninger har Sclerose.info et begrænset årligt budget, 
som nogen gange betyder et foreningen ikke altid kan lave tiltag for os scleroseramte 
som vi måske gerne ville. 

Kender du nogen firmaer der gerne vil blive støttefirma til Sclerose.info – så skriv en mail 
til Lars Blak eller Kim Gelser – larsblak@sclerose.info / kim@sclerose.info

Vi sender dig en mail eller npget information du kan bruge

Uddrag fra det materiale ….

Hjælp 15000 mennesker i Danmark til at tro mere på livet!

I Danmark er der mere end 15000 mennesker, der har fået diagnosen sclerose. Hver dag 
bliver der desværre diagnosticeret en ny scleroseramt.
Måske kender du en af os personligt? – ellers er sansynligheden meget høj for, at du et 
sted i din omgangskreds har en bekendt, der har sygdommen, for mere end 70000 
danskere har direkte tæt eller nær kontakt til en scleroseramt.

Sclerose kan ramme alle … der er ikke en en eller anden faggruppe eller uddannelse der er  
værre end andre – der findes ikke rigtig nogen nøjagtig gruppe eller retning.
Man ved ikke hvorfor sclerose kommer – man har INGEN helbredende medicin for 
sygdommen, kun forebyggende behandling til at dæmpe sygdomsaktiviteten ved attakvis 
sclerose, og selvom der findes  behandlinger, som kan anvendes til sekundær progressiv 
sclerose, er behandlingsmulighederne stadig meget bedre for patienter med attakvis 
sclerose, og i dag findes der ikke behandlinger med dokumenteret effekt ved primær 
progressiv sclerose.
Dette er fakta!

Ligeledes hvis du gerne vil være fundraiser for Sclerose.info kan både Lars og Kim være 
behjælpelig med information.

Vel mødt !

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
mailto:larsblak@sclerose.info
mailto:kim@sclerose.info
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 ….

Nyheder fra verdenen har holdt ferie.

Der har været solstik I nyhedsbutikken. Avismanden har haft hedeslag

Undskyldninger er der nok af. 

Nyhedestjeneste er tilbage I September.

//´Admin

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


Sclerose.info på YouTube !!

Kom og følg os … der er ikke så meget endnu 

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

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