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Så er vi midt i oktober.
Oktober er en af de måneder hvor man ikke rigtig ved om sommeren forsøger at kigge frem, om efteråret rusker 
eller vinteren banker på døren.
Det er den måned hvor alle bliver forkølet … eller der er en risiko for det i hvert fald.
Det er normalt en måned hvor mange skriver til admin at de er bange for de har et angreb – det er måneden hvor 
vi mange gange skriver til folk. Tag en Panodil – og se om du får det bedre !
Hvis man har feber bliver ens symptomer forværet … derfor bliver mange bange.
Det er også måneden hvor der er konstant vejrskift – og mange mærker det på kroppen.

Denne oktober er også speciel fordi det stadig er Covid19 tid – og måske endnu mere voldsom end tidligere.

Mange tanker, bange anelser eller angst, valg af ligyldighed, frustration, vrede, en del glæde med at være sin 
familie nær, også følelsen af ikke at vide hvad man skal kan eller ikke skal.

Igen – PAS PÅ – brug logikken
Prøv at gøre det lidt bedre end de regler og forholdsregler der er lavet af det offentlige – simpelthen for at sikre 
dig selv !

Som jeg skrev i sidste nummer kan det være svært at opretholde fokus og forvirringen stiger når der politik i 
tingende. Dette ses af ”mange” som en god måde til at skabe røre som opposition – eller som politisk parti ved at 
være kritisk overfor den måde som en regering agere på.
Det er næsten altid en økonomisk betragtning der henvises til … hvordan et land taber penge / hvordan det går 
udover eksport, produktion, ledighed osv. osv. … og i den betragtning kan jeg bare sige. Vi som scleroseramte – vi 
som en del af den risiko gruppe der er – vi er taberne.
Jeg har haft nogle vilde diskussioner med mange omkring – hvad skal man. 
En del mener at man ”bare” skal spærre os høj risiko gruppen inde. En del mener at det bare er ærgerligt at der er 
nogle der er i risiko – andre mener at det handler om mennesker og at de kommer først.
Jeg er sikker på mange har de diskussioner eller samtaler.

Forord 
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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

https://www.sclerose.info/tilmeld/medlemskab/
http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
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Vejret

… lederen forsat …

Jeg er stadig forundret over hvordan journalister spørger, men når andre politikere også 
stiller spørgsmål, så begynder dette jo at blive i orden for den almindelige befolkning… 
men jeg forstår det ikke.
Danmark er et velfærdssamfund – i Danmark er der pakker der støtter, og så kan man 
selvfølgelig spørge om det er godt nok eller ej …
Jeg vil dog sige at der er mange steder i Europa, verdenen hvor man ser med meget 
misundelige øjne på Danmark. 

Det rammer de unge hårdt lige nu – og her er nok et problem med accepten af hvor 
farlig Covid er. Det er ved at gå op for dem … men der er langt endnu.
Der er ingen der ved hvad dette betyder i længden. Der er ingen der ved hvad det 
betyder om 5-10-20 år. Hvordan reagere din krop ?
Mange siger at stigningen skyldes at man tester flere.
Det er altså ikke derfor. Det kan godt være at man finder flere – men det er ikke kun 
derfor!
Er det ”second wave” ? ..  Den ”anden bølge” af Covid.
Jeg tror man skal kigge på at den første vel aldrig rigtig stoppede, så der er bare 
kommet mere fart igen. 

Der er stadig nogen der tor dette ikke er virkeligt … det er svært at tage dem seriøst.
Hvis du som jeg kender nogen der er blevet meget syge, og døde af Covid ved man, der 
er virkeligt !
En meget god bekendt af mig ligger på intensiv. 38 år gammel, sportstrænet – ingen 
sygdom før … Han havde nogle dage hvor hans krop havde problemer med at optage 
ilten – og man forstår alvoren når hans familie siger ”vær sød at bed til gud for ham”.

Jeg tro jeg dagligt får henvendelser fra forskellige om jeg TROR der kommer en vaccine 
snart. Mit bud er ligeså godt som dit.
Det kommer – men hvornår og hvad det vil dække ved jeg ikke – og der er ingen der 
ved det !

Trump siger der er en inden jul … men det skal man ikke tro på !
Nu er vi tæt på det amerikanske valg. Der foregår meget i det store land.
Jeg har som mange fået nok af det valg – af de ord – af de løgne.
Jeg sidder stadig med følelsen af at D.Trump får 4 år mere.

Vi nærmer os datoen for England der forlader EU.
Jeg er træt af det. Jeg er træt af de løgne der er.

Så skal jeg da lige love for at #metoo bølgen raser – der kan man snakke om second 
wave ……
Det er en enormt styret debat/ eller kampagne – der er så mange kræfter bag.
Er den røget ud af proportion ? Yes det er den … 
Men det handler ikke kun om gerninger – der er så mange følelser involveret i det at 
det er fuldstændig umuligt at snakke/skrive om. Jeg skriver en artikel i mit personlige
forum om dette – en dag.

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

… lederen forsat …

Jeg er begyndt at se imod 2021. Jeg har set på 2020 som et år der skal passere siden 
april … men nu er jeg i 2021 i mine tanke – også for os som sclerose.info.

Om – det er med stor tvivl om hvad der sker og hvordan – men jeg tror det er vigtigt at 
man erkender – verdenen kommer ikke til at se ud som det gjorde før 

Jeg vil meget gerne invitere alle til at kontakte os og fortælle hvilke områder man 
mener der skal fokuseres på i 2021.

Alle må meget gerne kontakte os på admin@sclerose.info eller til mig direkte 
kim@sclerose.info ‘

Jeg kan ikke love at alle ønsker bliver opfyldt – men der bliver lyttet.

Forbliv positiv – pas på – vær forsigtig

Kim

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://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
mailto:admin@sclerose.info
mailto:kim@sclerose.info
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
https://www.sclerose.info/tilmeld/medlemskab/
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Forstå os selv

Spændende samarbejde for Sclerose.info

https://bit.ly/2SpzTnW

Som forklaret tidligere har Sclerose.info indgået samarbejde med teleselskabet evercall.

Dette er indgået for at vores medlemmer – jer – kan spare penge, og få en god service 1

Alle medlemmer kan få 10 % rabat på de mobilpakker, som evercall tilbyder.
Hvis du bestiller via http://sclerose.evercall.dk , opnår du automatisk de 10 % rabat. 
Bestiller du telefonisk, skal du oplyse koden Sclerose.info, så sørger evercall for at lægge 
rabatten på abonnementet. 

Lidt om evercall:

evercall blev etableret i 2005 og har kontor i Odense. De er et lille team på 10 
medarbejdere - herunder også ejeren som selv er aktiv i den daglige drift. Evercall 
benytter Telenors netværk for at levere mobiltelefon, men har selv udviklet alle 
primære systemer og er selvstændig operatør. 
Evercall er IKKE ejet eller drevet af en af ”de store”, hvilket vi som Sclerose.info kender 
til, det med at stå på egne ben. Måske kender du evercall fra din antenneforening, da 
de leverer til godt 50 antenneforeninger rundt om i landet. Evercall kan desuden også 
levere fleksible omstillingsløsninger til erhverv.

https://bit.ly/2SpzTnW

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
https://bit.ly/2SpzTnW
http://sclerose.evercall.dk/
https://bit.ly/2SpzTnW?fbclid=IwAR1dP1wbNN1IwoY_0Y2PCaStiD15CSzwQZPNBPxYkxalclgOrU19OafyL78
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De 1000 Ansigter

I denne måneds udgave af vores PDF blad har vi den ære at præsentere Finn Andersen og 
Betina Søndergaard, sidste nævnte som pårørende.
Vi er meget glade og taknemmelige for begges deltagelse i ´De 1000 Ansigter´.

Vi har brug for jer alle!
Jo flere deltagere vi får til bladet, desto flere beretninger har vi at spejle os i. Vi er alle ramt på 
forskellige måder af sclerosen, samt vi alle har hver vores måde at takle det hele på. Derfor kan 
vi her i bladet og gruppen give hinanden gode råd, støtte, samt hjælp til andre med sclerose. 

Lad os alle støtte hinanden på godt og ondt. Det er jo os der bedst kan forstå hinanden og vi 
har alle ihvertfald en ting til fælles, nemlig vores diagnose. 

Hvis i ønsker at være en af vores 1000 ansigter så skriv til mig (som scleroseramt eller 
pårørende).

Deanie Mofjeld

Journalist, digter og forfatter.

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

Navn:
Finn Andersen

Alder:
44

Bor i:
Aarup

Hvornår fik du din diagnose?
2015

Hvad var dine første symptomer?
Kramper/rysteture.

Hvilke tanker og følelser gjorde du dig da du fik diagnosen?
Ikke meget fordi der var jeg helt frisk.

Hvordan fik du fortalt din nærmeste familie og omgangskreds at du havde sclerose?
Det fortalte jeg stille og roligt med tiden.

Hvordan reagerede din nærmeste familie og omgangskreds på at du havde fået sclerose og hvordan 
tackler de det i dag?
De tager det pænt... de blev kede af det på mine vegne.

Hvilken form for sclerose har du?
Attakvis.

Hvilken medicin får du?
Aubagio.

Et af sclerosens 1000 ansigter: 
Finn Andersen, 44 år.

Finn Andersen

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

Har du nogle former for bivirkninger af din medicin?
Nej.

Har du skiftet medicin / behandling?
Nej.

Hvorfor har du valgt denne medicin / behandling og har du selv haft indflydelse på valget?
Det var det der blev anbefalet.

Tager du nogen former for alternativ medicin?
Nej.

Hvor tit bliver du MR-skannet?
Ca hvert 2 år.

Hvor mange skanninger har du haft og hvornår var den sidste?
2.

Taler du og din neurolog om din udvikling i sclerosen ud fra dine skanninger?
Nej.

Hvordan påvirker din sclerose din hverdag?
Meget fysisk da det er mine ben der er ramt.

Har du accepteret din sclerose og hvordan takler du det?
Både ja og nej. Men det er svært at være begrænset.

Hvad er din beskæftigelse?
Pt er jeg arbejdsløs.

Hvad arbejder du med eller arbejdede med?
Mekaniker, Brandmand og Bilsælger.

Hvilke uddannelser har du?
Brandmand og autoteknikker.

Hvad er dine fritidsinteresser eller hvad har det været?
Dykning, jagt og fiskeri.

Har du ændret dig efter diagnosen og på hvilke måder?
Ja, jeg er mere bitter og har nemt ved opgive livet.

Hvordan føler du at du er som menneske i dag?
Svag og ubrugelig. 

Får du vredesudbrud og hvad gør det for dig både positivt og negativt?
Ja, jeg bliver ked af det.

Hvad gør dig glad?
Se mine børn.

http://www.sclerose.info/


Hvad gør dig vred?
Min sygdom.

Træner du og hvor tit træner du?
3 gange om ugen.

Hvordan påvirker træning dig positivt eller negativt?
Den er hård, jeg bliver træt, men det gør noget ved mit humør og mine muskler.

Oplever du at der er nogle der vender dig ryggen eller fravælger dig til specielle arrangementer?
Ja.

Hvad er dit motto, ynglings citat eller slogan?
Lad aldrig mørket vinde over lyset.

Lever du efter sclerose principperne med kost osv. og kan du mærke en forskel på før og efter?
Nej.

Hvad har din sclerose givet dig af positive oplevelser eller nye hobbyer?
Intet.

Hvad har din sclerose givet dig af negative oplevelser eller hobbyer du har måttet give afkald på?
Alt er opgivet.

Livet har mange farver, hvad var din farve før diagnosen og hvad er den nu?
Grøn var den, nu er den sort.

Hvad synes du er det bedste ved at have sclerose og hvad er det værste?
Jeg kan ikke finde noget positivt i have sclerose.

Hvor er du om 5 år og hvad er din største drøm?
Jeg rømmer ikke længere, jeg lever 1 dag af gangen.

Har du et godt råd til nye eller gamle med sclerose?
Nej.

Hvad syntes du om det job sclerose.info laver?
Det er super godt arbejde.

Fortæl lidt om dig selv og dit liv indtil nu?
Jeg har haft et virkelig godt liv med masser af udfordringer, mest positive ting. Jeg har levet livet fuldt 
ud og de sidste 2 år har været et helvede at komme igennem, en kamp hver dag.

WWW.SCLEROSE.INFO
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Som medlem af Sclerose.info får du 10% på alle evecalls pakker

Hvis du bestiller via http://sclerose.evercall.dk , opnår du automatisk de 10 % rabat. Bestiller du 
telefonisk skal du bare oplyse Sclerose.info. Telefon : 44 40 40 40

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
http://sclerose.evercall.dk/
http://sclerose.evercall.dk/
http://www.msguiden.dk/
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De 1000 Ansigter - Pårørende 

Navn:
Philip Kjeldgaard 

Alder:
44

Bor i:
Aarup

Pårørende (mand/kone/datter/mor/ven etc):
Mand

Pårørende (mand/kone/datter/mor/ven etc):
Samboende

Hvor lang tid har du været pårørende efter diagnosen:
5 år

Hvordan var dine følelser dengang din scleroseramte blev diagnosticeret?
Det var uvirkeligt.

Hvordan oplevede du han/hun reagerede på diagnosen?
Ked af det og lettet på samme tid.

Er du tilfreds med den måde du var involveret i forbindelse med hele undersøgelses forløbet og da man 
stillede diagnosen?
Ja.

Et af sclerosens 1000 ansigter - Pårørende: 
Betina Søndergaard, 44 år

Betina Søndergaard

http://www.sclerose.info/
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De 1000 Ansigter - Pårørende 

Hvordan føler du at du bliver respekteret som pårørende i behandlingssystemet/hospital/klinik?
Jeg føler ikke jeg bliver spurgt nok ift. fx relevans om egen formåen.

Hvordan føler du at din scleroseramte bliver behandlet i behandlingssystemet?
Kritisabelt. Jeg har mistet tilliden til systemet, intet fungerer.

Deltager du altid eller nogen gange i besøg på klinikken?
Næsten altid.

Deltager du aktivt i de samtaler der så er på klinikken eller overlader du det til din scleroseramte?
Deltager næsten altid.

Har i forberedt jer inden besøget på klinikken eller diskuteret en evt. udvikling?
Ja.

Kan det give diskussioner når i forbereder jer og har du noteret en udvikling din scleroseramte ikke selv 
har noteret?
Det giver ikke diskussioner, men det er ikke sjovt at fortælle forandringer som han ikke selv har set.

Har i et godt og positivt forhold sammen?
Ja meget.

Som tæt pårørende der bærer du ca 40-50% af sygdommen (det ved vi scleroseramte godt), tager det 
på din energi?
Meget.

Er der dage hvor du virkelig ikke kan klare mere, men som supermand eller superkvinde alligevel gør 
det?
Ja.

Hjælper du din scleroseramte til at træne, gøre ting, komme videre og bare det at komme i gang?
Ja og det gør vores børn også :(

Hvis ja, kan det så, nogle gange, skabe meget hårde diskussioner?
Mange diskussioner.

Har du indflydelse på den kost som din scleroseramte tager eller får?
Ja.

Hvordan føler du at din scleroseramte bliver behandlet i det offentlige system?
Utilfredsstillende.

Hvordan synes du at man politisk betragter scleroseramte?
Det aner jeg ikke.

Hvad ville du indføre hvis du kunne være sundhedsminister for en dag?
At man som varigt syg skulle behandles som et menneske og ud fra ens formåen.

Hvordan føler du at de scleroseramte bliver set på i samfundet?
Jeg er ligeglad med hvad de andre tænker. Men er ked af andre tager afstand - det er hårdt for det 
sociale liv.

http://www.sclerose.info/
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De 1000 Ansigter - Pårørende 

Føler du at sclerosen sætter begrænsninger for de ting i gerne vil eller kan sammen?
Vi har været nødt til at lægge vores liv om.

Hvad synes du er det værste symptom eller bivirkning ved sclerosen og hvordan påvirker det din 
hverdag?
De fysiske begrænsninger.

Hvad har sclerosen lært dig, om livet?
LEV NU !!

Hvad er din ynglings farve?
Grøn.

Hvad er dit motto, ynglings citat eller slogan?
Det er de små ting der gør livet stort.

Hvor er du om 5 år og hvad er din største drøm?
Det kan jeg ikke spå om da jeg ikke engang kender hans funktionsniveau i morgen.

Har du et godt råd til nye eller gamle pårørende til de scleroseramte?
Gem ikke noget til i morgen eller til sommer - lev nu - i dag.

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://www.sclerose.info/
https://www.sclerose.info/tilmeld/medlemskab/


Annonce

http://www.msguiden.dk/
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Medlem af Sclerose.info

Medlemskab af Sclerose.info

Meld dig ind i Foreningen Sclerose.info
Et støtte medlemskab for kr. 96,- om året for privatpersoner.

Ved at melde dig ind i Foreningen Sclerose.info er du med til at støtte det informations arbejde 
vi laver i foreningen – vores lukkede (og åbne) Facebook gruppe, vores PDF magasin som du 
sidder og læser, samt de undersøgelser og foredrag vi arrangerer f.eks. om tabu emnet 
sexualitet og sclerose.

Foreningen Sclerose.info får ikke offentlige midler, men får kun sponsorat midler, private midler 
og donationer. Foreningen drives primært af scleroseramte, men vi bruger ekstern arbejdskraft 
til at løse nogle opgaver for foreningens drift.

Vi ønsker at skabe en meget stor medlemsgruppe for at Sclerose.info stemme kan blive 
slagkraftig i debatten der er omkring sclerose, uanset om det handler om behandling eller vi 
scleroseramtes vilkår i samfundet.

Meld dig ind og bliv en af os !  Støt os scleroseramte 

http://www.sclerose.info/
http://sclerose.info/medlemskabpriser/
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Svære tider … Jonas Jukebox

Svære tider!!!!!

Udtrykket vi alle kender, og har hørt nogen sige i en eller anden sammenhæng: ”Vi går en svær 
tid i møde”….. Hvad er det egentlig et udtryk for? Kan det om noget sammenlignes, eller drages 
parallelt med Dronningens nytårstale i 1991, som hun mig bekendt indledte med ordene:”Den 
lukkede dør, den ulæste bog – brevet der ligger og venter”……. Hvis vi taler om at leve med ms i 
svære tider. Vi kan jo aldrig vide hvornår vi ramler hovedet mod en mur, og må slås med attack, 
der driller enten det ene eller det andet.
Dronningens ord, fra 1991, er vel om noget det samme? Hvad bringer året?.....Vi ved det ikke. Jeg 
synes dette ordvalg og den sætning hun indledte med for så mange år siden, passer særdeles 
godt på mere eller mindre enhver situation vi ikke kender svaret, eller løsningen på. Det er da 
noget mere fikst, end fx bare at sige: "Hvor skulle jeg dog vide det fra”? Eller: "Det ved jeg ikke”!
Os der lever med ms – hvad enten vi har gjort det i mange, eller få år; Vi har alle vores at slås 
med på den konto. Alt det dér med at acceptere det – kunne leve med det osv., ja det har jeg 
tidligere – endog flere gange skrevet om. Ift. MS´en, at finde vores egen personlige 
løsningsmodel. Det kræver engagement og selvindsigt. Det kan være rigtig svært for mange, og er 
det for os alle i perioder.

I foråret kom Corona virus! Hvis I spø´r mig: Fuldstændig uventet! Danmark lukkede ned! Dele af 
hele verden lukkede ned. Når jeg ser på forløbet – og siden foråret – hvor jeg så nu også bor et 
andet sted, end da det brød ud. Jeg er ikke ét sekund i tvivl om, at det er godt jeg befinder mig 
her nu. Både i forhold til MS, men også Corona. Hvis vi - som overskriften på min artikel siger, 
skal tale om svære tider; jeg synes afgjort, at det er sværere at leve med Corona hængende over 
hovedet og i samfundet, end det er med MS: Dette kan man måske heller ikke sammenligne 
direkte, men det kan måske sætte det lidt i – og muligvis endog i et større perspektiv, når en 
sådan – i hvert fald for mig – ukendt tingest – ja nærmest som en komet, med ét eksploderer og 
ligger store dele af verden ned. Absolut heller ikke uden konsekvenser for alt for mange 
mennesker.

http://www.sclerose.info/
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Svære tider … Jonas Jukebox

Jeg husker hvor bange ”Fru Petrell” i fortællingen om Emil fra Lønneberg – hvor bange hun var for 
”Kometen”. Hun fortalte Emils mor og far om det, lige inden blåbærsuppen skulle serveres. 
KLIIIIIIR…….KLIIIIIIIIIR!!!!!! Fru Petrell, når at udbryde: ”KOMETEN”!!!!!!!!! Hvorefter hun 
besvimede! Det var naturligvis Emil, der ”fløj” gennem vinduet, på et par lidt for høje stylter☺☺

Emil kurerede herefter den fine dame, ved at hælde resten af suppen ud over hende. Det var det! 
For at vende tilbage til de svære tider i Corona-håndteringen, så tænker jeg, at hvis vi kunne få 
denne virus til at forsvinde ved fx at hoppe på ét ben og sige kykkeliky – ja så havde vi nok gjort 
det – eller fået nogle til at hoppe for os.
Da det gik op for mig, hvad der var ved at ske i DK – i verden da epidemien brød ud, husker jeg, at 
jeg tænkte: ”Jeg er pensionist! Det er der en grund til! Stakkels alle dem der kommer i klemme” 
Måske lyder det egoistisk, men jeg vendte det faktisk til noget positivt, at jeg ikke – på den måde 
– behøvede at bekymre mig, om en arbejdsplads og en økonomi. Når dette så er sagt, så kommer 
der uden tvivl, en regning der skal gøres op – når og hvis vi kommer ud på den anden side. Jeg 
tror vi skal belave os på, at vores liv og tilværelse – for alle – er ændret for evigt – For nogen i 
mere end én forstand.

Såvel, som det er vigtigt, at tage sit eget liv alvorligt, og få det bedste ud af det – med MS, er det 
også vigtigt – selvom det ikke er sjovt, at blive sat under administration på den måde som 
epidemien gør -at vi tager den alvorligt. Nu skal jeg ikke generalisere! Hvis jeg er i attack og blot 
vender ”det døve øre til," så vil den hvæse endnu mere af mig. Det har jeg lært – og også 
affundet mig med, for mange år siden efterhånden. Det er lidt det samme med epidemien – Hvis 
ikke vi alle hjælper hinanden, med de retningslinjer vi alle kender til hudløshed – ja så blusser det 
op igen – og desværre i skrivende stund, ser det jo igen ud til, at nye restriktioner er på vej. 
Epidemien er derfor faktisk ligesom mine skleroseattakker: Provokerer jeg blusser det op! 
Provokerer vi i samfundet epidemien blusser den op. Jeg er dog alene om, at få mine attakker for 
nedadgående igen. Epidemien kræver langt mere hjælp og fra hele verden. Det er derfor en 
meget svær situation. Og igen, ikke uden svære omkostninger, for hele verden – Ikke mindst så 
færrest muligt mister deres job, og virksomheder går konkurs. Det er forfærdeligt! Det 
underkender jeg bestemt ikke, og det kan vare længe før – og hvis det overhovedet sker – at 
samfundet kommer på fode igen. Alle dem der har mistet deres job, og virksomheder der går ned 
på trods af hjælpepakkerne (som jeg ikke skal gøre mig klog på)

http://www.sclerose.info/
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Svære tider … Jonas Jukebox

For mit vedkommende, har det som sagt været en rigtig stor hjælp, at jeg ikke på den måde har 
haft disse bekymringer, om en økonomisk sikring i min egen hverdag. Det har i høj grad medvirket 
til, at jeg har kunne følge disse regelsæt ift. epidemien. Jeg har kunne lade være, at gå nogen 
steder. Det som jeg har observeret, når jeg følger med rundt omkring – det er, for det første det 
her med, at blive påført restriktioner/blive sat i bås. Det kan jeg godt forstå er svært, men jeg har 
taget mig til hovedet, når jeg så har set hvordan andre der i realiteten som jeg – godt kunne følge 
reglerne, men som ikke har gjort det (rigtig mange følger og viser hensyn) For mig har det faktisk 
ikke været så svært, at affinde med mig det. Igen, ligesom med min MS, så gør jeg jo mig selv en 
tjeneste ved at lytte. Det gør vi også ift. Epidemien, ved at provokere mindst muligt – selvom det i 
perioder er svært, irriterende – og at det i den grad griber ind i den frihed, som vi er vant til, at 
have her i DK, og i mange andre lande. Vores MS går aldrig væk. Vi må håbe epidemien gør – i 
videst mulige omfang – begge dele kræver hjælp! Vil vi leve et godt liv, med vores MS, må vi gøre 
en indsats. Vil vi af med ”De svære tider” må vi ligeledes gøre en indsats hver især.

/Jonas Sjöström

http://www.sclerose.info/
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Kampagne

Vi har tilføjet en del produkter i vores online butik. 
Nogle meget søde og cool T-shirts der er designet af en hollandsk designer der hedder Cyriel 
Vaes.

Efter en længere undersøgelse og snak omkring hvordan vi som scleroseramte har det og føler 
har han lavet nogle dyr/design der understreger de forskellige følelser vi har.
Kampagnen vi har villet lave (og vi startede for et lille år siden) – hedder ”Hug me” som er 
engelsk for ”Giv mig et knus/kram”, efterfulgt med vores følelser/tanker – jeg er glad, jeg er 
vred, jeg gemmer mig med flere.
Afsluttende står der – Life is for living – hvilket er engelsk for - det handler om at leve 
(sclerose.info slogan)
Sclerose.infos logo er midt på – men efter undersøgelse blandt mamge ønskede man ikke at 
der skulle stå sclerose – hvorfor det er står der.
På skulderen er en bar kode som er til vores 
hjemmeside.

Vi håber alle vil købe en t-shirt eller flere ;-) …
Så kan du have den på der passer til dit humør

Besøg vores Butik / onlineshop

// Admin

HUG ME kampagnen – T-shirts og snart kommer der en jule t-shirt

http://www.sclerose.info/
https://www.sclerose.info/shop/
https://www.sclerose.info/shop/
https://www.sclerose.info/shop/
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Kampagne

Fordi vi lige nu er midt /slutningen af Cororna/ Covid19, har vi lige lavet en ekstra – der hedder

”Soon we can hug again”  ….  ”Vi kan snart komme til at kramme igen

Her er et direkte link til denne t-shirt

http://www.sclerose.info/
https://www.sclerose.info/shop/t-shirts/soon-we-can-hug-again-unisex-t-shirt/
https://www.sclerose.info/shop/t-shirts/soon-we-can-hug-again-unisex-t-shirt/


Sclerose.info på YouTube !!

Kom og følg os (abonner) … 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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