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Hvis du har brug for at få luft, vil spørge ud i luften om noget, kommentere, kritisere 
rose eller lignende, hvorfor sender du så ikke et læserbrev til Sclerose.info?I Scle-
rose.info elsker vi en god debat – eller nyder når der kommer meninger på bordet 
med indhold og substans. Skal du have luft …  
Så skriv – uanset emnet. •
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Indhold
Et af Ansigterne 1

Det skal da også være sjovt – skal det ikke ?
Der er dage hvor benene er lidt mere tunge og lidt mere 
trælse (træls er et godt jysk ord, som man kan beskrive 
sådan her. Hvad er træls ? Træls er når man kommer 
kørende op til et lyskryds i sin lille Fiat Punto I lyskrydset 
holder 15 stenhårde rockere på deres motorcykler og så 
sætter ens dythorn sig fast …ææhhhh, det er dyteme træls!

De dage hvor det svier lidt 
mere – de dage hvor man 
synes …eeeiii …. Det er de 
dage man gerne vil have et 
smil – et grin – om det er 
en lille tøhø eller en rigtig 
megagriner det betyder 
ikke så meget. Men det at 
grine rigtig godt igennem – 
det renser så skønt.

Prøv at læg mærke til 
hvordan det hele bliver 
bedre – mere tåleligt – og 
så gør det alligevel ikke så 
meget med de trælse ben, 
arme eller hvad det nu er.

Jeg har det sådan på de 
dage – at hvis jeg lige får 
et rigtig godt grin – hvis 
jeg står eller går – skal 
jeg helst lige have fat i en 
stol – dør eller whatever for 
at holde ballancen. Det er 
da et ordendtlig grin ikke ? 
… altså både det at jeg får 
grinet – men det er da også 
noget komisk, at jeg skal 
holde ved fordi balancen er 
helt skidt.

På de der dage – der søger 
jeg også at få et grin.

Jeg spørger efter en god 
vittighed en sjov episode 
jeg har et par steder på 
nettet jeg læser for der er 
en vittighed eller to.

At grine er sundt – det er 
der ingen tvivl om – men 
for mig på de trælse dage 
der er det en befrielse !
Det renser – det virker – det 
er dejligt.

Så nu skal det hele ikke 
blive vittigheder, meeeeen 
nu her hvor tiden har været 
grå i en periode i Danmark 
– der trænger alle til en god 
smiler. Sort humor virker 
rigtig godt på mig – men 
der er nogle der ikke synes, 
at sort humor er sjovt.

Hvornår fik du dit sidste 
grin så tårene trillede (jeg 
tuder altid som en lille pige 
når jeg rigtig griner)

Lad os lade marts blive en 
grinende måned.
Ligemeget om du er på top-
pen – eller du hænger lidt 
med hovedet – om sclero-
sen er i ro eller puffer lidt 
træls til dig så lad os lade 
marts smile og grine.

Det er sundt og det er dejligt.

Tøhø – og forsat god marts •

Kim

Digt – Paul-Erik Kirkegaard

Velkommen

http://www.sclerose.info
Sclerose.info
Sclerose.info
Sclerose.info
http://www.sclerose.info
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Et af ansigterne – 1

Navn: Mia Adelhardt Kornum
Alder: 29 år  

Diagnose/årstal for diagnose...måske lidt om hvordan det begyndte, inden du fik 
diagnosen: 
Jeg fik diagnosen i September 2013 efter en sygemelding siden midt august. Symp-
tomerne startede dog nogle måneder inden og faktisk nok os lang tid inden, da jeg var 
ulidelig træt altid. Jeg troede, det var fordi jeg tidligere havde været sygemeldt med 
depression. Men i sommeren 2013 eskalerede det helt. Jeg kunne til tider ikke holde mig 
vågen på job. Jeg var svimmel og kvattede af en kontorstol, af samme grund. Gik fuld-
stændig ligesom en der var fuld, mine arme føles som om de var våde, min ene side sov 
fra livet og ned, og den anden side fra livet og op. Jeg havde ondt i venstre side af halsen, 
hoved og øre. Havde slet ikke fuld kontrol over mine ben, følte jeg. Havde fat i lægen flere 
gange, som ikke tog det seriøst, og til sidst ringede jeg til vagtlægen, og de sendte mig 
videre til neurologisk ambulatorium, som så lavede forskellige tests, mr scanning og tog 
blodprøver og lavede rygmarvsprøve osv. Til sidst fik jeg diagnosen, og det var faktisk en 
lettelse. Havde googlet rigtig meget om mine symptomer, så jeg vidste godt jeg havde 
MS men ingen ville tro på mig. 

Titel: Et nyt liv starter 
Behandling: Jeg startede med Avonox, men er nu på Gilenya. 

Hvorfor har du valgt denne behandling, eller hvorfor har du fravalgt behandling ? 
Som jeg ser det, var det eneste valg at skifte til gilenya. Avonex virkede ikke efter hen-
sigten, og jeg havde 3 atakker i starten år året, men da jeg blev testet positiv for JC virus, 
og derfor ikke måtte starte på tysabri, var der så vidt jeg er orienteret om kun gilenya 
tilbage. 

Tager du alternativ medicin eller behandling – og hvorfor – hvad hjælper det dig ?
 Jeg tager ingen.

Hvor mange gange er du blevet scannet siden du fik din diagnose – og hvornår blev 
du sidst scannet ?
 Jeg har været i mr scanner 2 gange. 1 gang i forbindelse med diagnosen og en gang i 
maj måned efter 3 måneder med 3 atakker, for at se hvor meget skade der var sket. 

Ynglings citat eller slogan: 
har ingen!

Hvad lavede du før din diagnose  - og hvad laver du nu/ også gerne fritidsinteresser ? 
Inden jeg fik diagnosen, var jeg startet som elev i rema1000  3 mdr inden sygemeld-
ing. For mig var det drømmejobbet, og jeg var vildt glad for at arbejde der. Men da min 
sygdom ligesom tog fat taget på mig fysisk, og nok os mentalt, kan jeg slet ikke holde 
til og arbejde 37 timer pr uge mere. Så derfor måtte min chef desværre fyre mig. Jeg er 
nu blevet godkendt til fleksjob, og er blevet ansat i min fars firma 6-8 timer pr uge, som 
medhjælper, og skal hjælpe med regnskab, være chauffør osv. Det er et fint job, ikke 
drømmejobbet, men bedre end ingening. I min fritid har jeg de sidste 3-4 år haft egen 
hest, som jeg har redet meget på, men efter jeg fik diagnosen er det næsten stoppet 
desværre. Jeg har ikke samme lyst, og har svært ved selv og komme op og ned, så det 
bliver desværre ikke. 

Hvordan er du som menneske og person i dag ? …. Har du ændret dig efter diag-
nosen og på hvilken måde  ? 
Jeg har ændret mig meget, som person desværre. Men både på en god og en dårlig 
måde. Jeg kan ikke klare, når der er for mange mennesker omkring mig, kan ikke ha 
når der sker nye ting omkring mig, og pludselig ”ikke aftalte” planer i dagligdagen, kan 
gøre mig stjerne tosset. Min lunte er blevet meget kort, især når jeg er træt. Men jeg er 
også begyndt og værdsætte ting som før, for mig, var almindelige ting osv. Jeg syntes, 
at jeg værdsætter folks hjælp mere, og generelt mit liv. Og jeg ser egentlig ikke min 
sygdom som noget negativ, og har faktisk haft det sådan helt fra start. Selvfølgelig kan 
der være dårlige dage, men dem har mennesker uden MS jo også. Jeg er meget positiv 
indstillet overfor sygdommen, og når jeg falder over egne ben, vrøvler mig igennem en 
sætning som alligevel så ingen sammenhæng har, fordi jeg siger forkerte ord, griner jeg 
af mig selv, og fortæller folk at det er min charme.
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Har du temperament …Og hvad gør det for dig – både positivt og negativt ? 
Jeg har meget temperament, det har jeg altid haft, men det er blevet værre efter diag-
nosen. Især overfor min kærestes børn, som kan irritere mig uden de gør det med vilje,  
når jeg er træt. Men heldigvis er de godt klar over at det ikke er fordi jeg ikke elsker 
dem, for det gør jeg, men det er bare fordi de lige skal lade mig være. Min kæreste er 
også rigtig god til og bede mig indtage min plads på sofaen. 

Hvordan har din omgangskreds taklet, at du har fået sclerose ?
 Jeg tror det er svært når ens venner eller familiemedlem får en så dum sygdom. Det 
er svært og tackle, og jeg forstår godt, at der er nogle som derfor vælger og hoppe af i 
svinget… Jeg har flere gange sagt til min kæreste, at jeg godt forstår hvis han ikke ville 
være kæreste med mig mere, for jeg er klar over det må være svært. Jeg har været 
meget ærlig overfor alle, jeg kender omkring det. Jeg vil gerne fortælle og snakke om 
det, da det gør det hele meget nemmere for mig, så jeg ikke altid skal forklare mig, 
overfor dem. 

Der er nogle venner som ikke kontakter mig ret tit længere, men om det er pga min 
sygdom ved jeg ikke, og det er for mig også ligemeget, for det er jo præcis i sådan nogle 
situationer man finder ud af, hvem der er rigtig venner, og hvem der ikke er eg forventer 
ikke at nogen som ikke har MS kan forstå hvordan det er overhovedet, men jeg forventer 
at de lytter til mig, og prøver så godt de kan og sætte sig ind i det. Andet kan de ikke  
gøre jo ☺

Hvordan synes du bedst, at man kan hjælpe som pårørende/venner/famile ?
 For mig personligt er den bedste hjælp man kan give mig, at og hjælpe mig med små 
ting i det daglige. Min kæreste laver mad næsten hver dag, og er meget forstående over-
for, når jeg siger fra overfor ting. Min bror tager lige og støvsuger, hvis han besøger mig, 
min mor hjælper med og køre med mig på sygehus osv, og min far hjælper mig på job, 
med og gøre ting, så mit job er nemmere for mig. 

Hvordan føler du, at dit liv er i dag ? 
Jeg elsker at leve, og jeg elsker mit liv i dag. Jeg ville da hjertens gerne undvære min 
sygdom, men jeg er også af den overbevisning, at nu har jeg den, og så må jeg få det 
bedste ud af det, jeg har at gøre med, og lad være at gå og være ked af det. Det nytter jo 
ingenting. Jeg har den bedste kæreste, 2 bonusbørn og familie som jeg føler mig meget 
heldig med og have. Så det bliver nok ikke bedre, tror jeg ☺ 

Hader du din sclerose ? 
Nej det gør jeg ikke, den er jo en del af mig, ligesom hvis jeg havde været blind. ☺ 

Hvis du har børn, hvordan forklarede du dem så, at du havde fået sclerose ? 
 Min kæreste har to børn, på 8 og 12 år. Og de har været informeret igennem hele forlø-
bet. På det sygehus som gav mig diagnosen, fik jeg et tegneserie blad til børn, hvor de 
kan læse om det, og den læste ham på 12 med det samme. Hende på 8 har først læst 
den nu. De spurgte meget i starten, hvad det var, men så fortalte jeg os bare om det, som 
jeg gør til alle. Jeg har ikke hemmeligholdt noget, og har os fortalt dem at jeg godt kan 
risikere og komme i kørestol en dag, men at det håber jeg ikke sker.

 
Hvordan har du det med din krop? ...kan du lide den ? 
Nu har jeg tabt 86 kg, efter en fedmeoperation, og har derfor en masse hud der hænger, 
så nej jeg kan ikke lide den, for jeg ligner en kone på 80 år, når jeg er nøgen jo Men jeg 
syntes selv, at jeg har været mere heldig end visse andre med mit udseende 

Hvad er det værste symptom eller bivirkning ved din sclerose ? Og hvordan påvirk-
er det din hverdag/liv ? 
Det værste pt er nok, at jeg har svært ved at holde mig, når jeg skal på WC, og det 
isolerer mig ret meget herhjemme, fordi det fylder hele min hverdag. Derudover at jeg 
meget træt, og det kunne jeg os godt tænke mig, blev mindre. 

Lever du efter sclerosekost principperne ? Og kan du mærke forskel fra før og efter ? 
Jeg tænker egentlig ikke så meget over, hvordan jeg lever. Jeg spiser grøntsager hver 
dag, og har læst et sted at kød fra 4 benede dyr ikke er så godt for MS, så vi spiser en del 
fisk og kylling af samme grund, og det bilder jeg mig hvert fald ind hjælper mig, så jeg 
får det bedre. Men om det kun er indbildning ved jeg ikke ☺ Jeg gider ikke og leve fuld-
stændig efter, hvad man læser som er bedst. Mit liv skal ikke være kedeligt mht mad, 
bare fordi jeg har den her sygdom. 

Hvad har din sclerose givet dig af gode oplevelser ? 
Jeg har lært en masse mennesker at kende med samme sygdom, og det er jeg virkelig 
glad for. Jeg er også rigtig glad for, at jeg sætter meget pris på visse ting i dag, som jeg 
ikke havde gjort, hvis ikke jeg havde fået diagnosen. 

Drømmer du ? 
selvfølgelig… mit højeste ønske er og blive mor, så jeg håber og krydser fingre for at det 
sker en dag. 

Hvordan har du det med at træne? Kan du mærke en positiv effekt, eller føler du, at 
det er et nødvendigt onde ?
Jeg træner ikke desværre. Har ikke kunne komme afsted pga transportmuligheder, og 
nu har jeg fået købt bil men har ikke fået gjort noget endnu. 

Livet har så mange farver … hvad var din farve, før du fik sclerose … og hvad er din 
farve nu ?  
jeg forstår ikke lige spørgsmålet?? Men min ynglingsfarve er blå, og det har den altid 
været. 

Nåh … Men hvad er det bedste ved at have sclerose ? 
Det bedste ved og have sclerose at nok, at man finder ud af hvor man har folk, omkring 
en… Jeg ved, hvad jeg betyder for min kæreste, familie og venner i dag, og det sætter 
jeg stor pris på. 

Hvad er din holdning,  til den måde politikerne ser på ”os scleroseramte” ?  
Det ved jeg egentlig ikke så meget om, for at være ærlig. 
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SCLEROSE ? FORTÆL DELTAG & VIND

Har du eller en, du holder af, MS?
PS. Jeg har MS sætter fokus på dig, der har MS tæt på livet

Fortæl din historie og deltag i konkurrencen om at vinde en 
uges ophold på Feriecenter Slettestrand

Fortæl fx om, hvordan du har fundet en måde at leve med 
MS tæt på livet – uden at sygdommen styrer dit liv

Lad din historie inspirere andre, der er berørt af MS

Læs mere om konkurrencen på www.PSjegharMS.dk
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Hvad ville du gøre – med få ord – hvis du havde chancen for at være sundhedsmin-
ister for en dag ?
Det ved jeg ikke. Jeg ville måske donere en masse penge til forskning i sclerose, så vi 
kan finde ud af hvordan man evt kunne helbrede det. 

Har du et råd til nydiagnosticerede ? 
De skal melde sig ind i scleroseforeningen, og komme i kontakt med andre med MS. Det 
har hjulpet mig rigtig meget videre, i søgen om information osv. 

Har du et råd til os andre med sclerose ?
 Vær positiv indstillet, det hjælper en del af vejen i hvert fald. 

Hvor er du, og hvad laver du om 5 år ?
 Jeg håber at min højeste ønske er opfyld mht og blive mor. Men hvad jeg arbejder med, 
har jeg ingen forestilling om. Jeg vil jo gerne arbejde i butik, men det er også rigtig 
hårdt, og jeg tvivler på, jeg kunne holde til det i længere tid. 

Hvad synes du om det arbejde, Sclerose.info laver ? 
Det er helt fint.

Hvad er din største drøm ?
 den står længere oppe.

Slutteligt … fortæl lidt om dig selv og dit liv indtil nu 
Jeg er 29 år, bor sammen med min kæreste Jan, som er 44. Jeg har sclerose, og har 
haft det i lidt over 1 år. Det er ikke hele mit liv og være syg, men det er en del af mig, og 
en del som faktisk fylder rigtig meget. Det ved alle som kender mig også. Mange folk 
som taler med mig, roser mig for min positive indstilling, og at jeg kan grine så meget af 
det, men samtidig siger de også, at de har ondt af mig. Jeg plejer at sige, at det skal de 
ikke ha´, for det har jeg ikke selv. Jeg er bare glad for, at det ikke er kræft jeg har, det er 
”kun” sclerose. Jeg har den indstilling, at hvis jeg indstiller mig på at have 10 år, inden 
jeg kommer i kørestol, bliver jeg kun positiv overrasket, 
hvis jeg får 15 ☺ Nogle bliver lidt chokeret over den meld-
ing, men det er sådan jeg tænker.

Men nok om det… mit liv. Jeg har oplevet en masse i mit 
liv.. både gode og dårlig ting. Men de har gjort mig til den, 
jeg er i dag, og det er jo godt. Jeg har været selvstændig i 
6 år. Som selvstændig vognmand. Det var hårdt arbejde, 
men jeg elskede det. Jeg elsker knoklearbejde også den 
dag i dag. Og jeg arbejder jo sådan set med det samme i 
dag som dengang. Nu er jeg bare ansat i fleksjob 6-8 timer 
i ugen, i stedet for 50-60 timer. Jeg elsker dyr, og har altid 
gjort. Har arbejdet på en hundepension som teenager og 
har hele min barndom haft hund, og ville ikke leve uden •
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Et af ansigterne – 2

Navn: Maybritt Hedensted
Alder: 37 år

Diagnose/årstal for diagnose...måske lidt om hvordan det begyndte, inden du fik 
diagnosen. 
Fik diagnosen i 2007, efter 1 års sygehus besøg. Det startede med føleforstyrrelser i 
begge fødder i forbindelse med min brors pludselige død. Herefter det ene attack efter 
det andet det første år.

Titel:attacvis sclerose
Behandling: først corpaxone og nu gilenya

Hvorfor har du valgt denne behandling, eller hvorfor har du fravalgt behandling ?
Jeg valgte behandling i samråd med min scleroselæge, men er meget itvivl om hvorvidt  
jeg ønsker at fortsætte i medicin eller stoppe helt.

Tager du alternativ medicin eller behandling – og hvorfor – hvad hjælper det dig ?
Min alternative medicin er helt klart motion. Hjælper mig mod den dræbende træthed og 
holder mit humør oppe.

Hvor mange gange er du blevet scannet siden du fik din diagnose – og hvornår blev 
du sidst scannet ?
Jeg er blevet scannet 3 gange siden 2007, iforbindelse med opstart af gilenya og derefter 
med 1 års mellemrum.

Ynglings citat eller slogan:
You only got three choices in life, give up, give in, or give it all you´ve got.

Som også er tattoveret på min arm underarm sammen med sclerose symbolet I 
forbindelse med, at jeg i år gennemførte mit første ½ marathon. Jeg vil ikke sidde en dag 
og overveje, om jeg selv kunne have gjort en forskel for at holde sygdommen i skak.Min 
overlevelse og motivation er hård motion og presse mig selv lidt mere i morgen end i 
dag.Det holder mig i gang og motiverer mig på de dårlige dage.

Hvad lavede du før din diagnose  - og hvad laver du nu/ også gerne fritidsinter-
esser ?
Inden jeg blev syg var jeg tømrer og elskede mit job, men balancen ville ikke som jeg, og 
sikkerheden og det fysiske hårde job hang ikke sammen med sclerosen.

Jeg kom på revalidering og fik en super støtte af min chef i Boller Blomstercenter, hvor 
jeg trods sygdommens op og nedturer bestod blomsterdekoratøruddannelsen med et 
stort dejlig  12 tal.  Efter flere attack måtte jeg søge flex job på 15 timer i ugen .Idag ar-
bejder jeg på planteskolen Havlykkeplanteskole i flex job 15 timer ugentlig og elsker mit 
job, og at jeg kan gå ude og bevæge mig, er godt for mig og min krop sygdomsmæssig.

Hvordan er du som menneske og person i dag ? …. Har du ændret dig efter diag-
nosen og på hvilken måde ?
Jeg er helt klart blevet et andet menneske pga. diagnosen. Jeg havde som tømrer altid 
fuld skrue på ,ligeglad med motion kost og alm. Sundhed, for jeg var udødelig. I dag må 
jeg planlægge, vælge til og fra og selvom jeg tit kører over mine egne grænser, ved jeg 
alting har en pris i den anden ende , men det er mit valg og ikke andres.

Har du temperament …. Og hvad gør det for dig – både positivt og negativt ?
Jeg har lært at styre mit temperament og bruge energien anderledes. De første 5 år 
med sclerosen var en rutsjebane tur for mig. Jeg var hidsig af afmagt for alt det, jeg ikke 
kunne overskue, og alle de kameler man pludselig skulle sluge.

Hvordan har din omgangskreds taklet, at du har fået sclerose ? 
Jeg snakker ikke så meget med min familie om det, men har et par gode løbeveninder 
jeg snakker med, hvis der er brug for det.

Hvordan synes du bedst, at man kan hjælpe som pårørende/venner/famile ?
 Jeg tror, at det er forskelligt fra person til person, hvad der er brug for. Scleroseforenin-
gen er god information for vores vedkommende.
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Hvordan føler du, at dit liv er i dag ?
Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, jeg ikke savner at være drengepigen, der var tømrer og 
ikke skulle bekymre mig om planlægning og medicin syghuse osv. Men når det er sagt, 
så har jeg lært at få det bedste ud af min situation og blevet et mere taknemmelig men-
neske, og værdsætter alt det jeg kan og er heldigvis så stædig, og jeg kæmper for 
det jeg vil.

Hader du din sclerose ?
Jeg elsker den ikke, men kæmper ikke for at være noget, jeg ikke er mere. Jeg kan det 
jeg altid har kunne dog i mindre mængder. 

Hvis du har børn, hvordan forklarede du dem så, at du havde fået sclerose ?  
 Ingen børn

Hvordan har du det med din krop? ...kan du lide den ? 
Efter et vægttab på 60 kg og 3 års hård træning er jeg ok tilfreds med min krop.

Hvad er det værste symptom eller bivirkning ved din sclerose ? Og hvordan påvirk-
er det din hverdag/liv ?
Trætheden er min dræber. Jeg synes den er svær, da man kan stå op efter 10 timers 
søvn og være træt og ugidelig og ja bare træt…. Den eneste måde jeg kan trikke den på 
er med motion .

Lever du efter sclerosekost principperne ? Og kan du mærke forskel fra før og efter ?
Jeg kan klart mærke en forskel. Jeg spiser ikke kød og drikker friskpresset grønssags 
juicer hver dag og har ikke uro i ben og søvnbesvær, så længe jeg spiser sundt og dyrker 
motion.

Hvad har din sclerose givet dig af gode oplevelser ? 
Jeg har fået nogle super gode løbeoplevelser og løbeveninder. Kunne ikke løbe 500 m 
og 1,5 år siden og i år har vi løbet 4 stk.  ½ maraton, været i ree park og løbe mellem 
dyrene, motorvejsløb osv. Natur oplevelser af den super gode slags.

Drømmer du ?
Selvfølgelig drømmer jeg om der når at komme en kur, inden jeg bliver for ringe, og at 
jeg kommer til nogle ekstrem løb/ udfordringer, man nok burde holde sig fra med scle-
rose , men igen hvis man ikke presser sig selvm, tror jeg også min sclerose vinder.

Hvordan har du det med at træne ? Kan du mærke en positiv effekt, eller føler du, 
at det er et nødvendigt onde ?
 Jeg løbetræner 3 gange om ugen , svømmer en gang og dyrker fitness/ styrketræning 1 
gang . Det giver mig ro i kroppen, og jeg føler den er stærk til at modstå fru rose, når hun 
viser sit grimme fjæs.

Livet har så mange farver … hvad var din farve, før du fik sclerose … og hvad er din 
farve nu ? 
Havde nok ingen farve inden sclerosen… kørte bare derudaf… nu er mine farver mange 
jeg ser alle farver under en løbetur i skoven, før havde det bare været spilt af tid.

Nåh … Men hvad er det bedste ved at have sclerose ? 
Provokerende spørgsmål…. Jeg syntes sku ikke der er noget godt ved at have sclerose. 
Men det skal ikke slå mig ud.

Hvad er din holdning,  til den måde politikerne ser på ”os scleroseramte” ?
Jeg syntes hele handicap politikken er rigtig sørgelig og tænker aldrig på hvordan frem-
tiden bliver, da der er til grin med de nedskæringer der er , klamt at det skal ramme de 
svage



side 14

TEVA DENMARK A/S
PARALLELVEJ 10-12 / 2800 KGS. LYNGBY
TELEFON: 44 98 55 11
MAIL: neuroscience.denmark@tevapharm.dk 
www.MINMS.DK

live
 your 
    life

NYT LOOK OG  
OPDATERET INDHOLD

Teva Denmark har opdateret og givet vores 
informationsfoldere et nyt udseende.

I informationsfolderne kan du læse og få gode råd og vejledning om multipel
sclerose, behandling, sund hud og motion. Du kan få informationsfolderne
udleveret hos din MS-sygeplejerske på din lokale klinik.

MOTION OG 
MULTIPEL SCLEROSE

UDARBEJDET AF IDRÆTSFYSIOLOG ULRIK DALGAS

13929 Motion brochure_REN_NY.indd   1 21/01/15   11.21

SUND HUD

UNDER 

BEHANDLINGEN

13930 Copaxone Sund hud brochure_REN.indd   1

21/01/15   11.23

MULTIPEL SCLEROSE  
OG TRÆTHED
– EN BOG OM HVORDAN MAN LEVER MED SCLEROSETRÆTHED

14747 Sclerosetræthed_indhold_tryk.indd   3 21/01/15   11.18

NYTTIG VIDEN, 
REDSKABER OG 
GODE RÅD OM 
MULTIPEL SCLEROSE

www.minms.dk

14882 Henvisningskort_REN.indd   1 21/01/15   11.23

COPAXONE®GLATIRAMERACETAT

VEJLEDNING OG GODE RÅDNÅR DU BEHANDLER DIN SCLEROSE MED

TEVA DENMARK A/SPARALLELVEJ 12 / 2800 KGS. LYNGBY
TELEFON: 44 98 55 11MAIL: neuroscience.denmark@tevapharm.dk

live your     life

JANUAR 2015 | UDGIVET AF TEVA DENMARK A/S

MIN MS APP

Hent den i 

App Store el. 

Google Play

350031 Copaxone Annonce_Scleroseforening_210x297.indd   2 22/01/15   12.59

Hvad ville du gøre – med få ord – hvis du havde chancen for at være sundhedsmin-
ister for en dag ?
Helt klart kigge på velfædren for de svage i samfundet

Har du et råd til nydiagnosticerede ?
Nej tror man skal finde sin egen vej

Har du et råd til os andre med sclerose ?
Igen vi er så forskellige, at hvad der virker for mig vil måske virke provokerende på dit 
forløb. 

Hvor er du, og hvad laver du om 5 år ?
Stadig flex jobber som gartner, med en masse oplevelser i bagagen.

Hvad synes du om det arbejde, Sclerose.info laver ?
Super godt, god oplysning og et godt forum at følge.

Hvad er din største drøm ?
Vogne i morgen i mine tømrerbukser og det hele bare har været en dårlig joke.

Slutteligt … fortæl lidt om 
dig selv og dit liv indtil
Jeg bor sammen med min 
dejlige kæreste, bedre støtte 
finder man ikke og vores 
2 skønne hunde kenzo og 
snowie på en ejendom ved 
løsning. Vi elsker naturen 
og bruger meget tid med 
hundene på ture. Jeg elsker 
mit job på planteskolen og 
håber at kunne blive der i 
mange år.

Min nyere passion løb har 
givet mig et helt nyt liv og 
super gode veninder, og der 
er jeg ikke Maybritt med 
sclerose, men Maybritt der 
er klar til de store ud-
fordringer der er ligesom de 
andre… ihvertfal udenpå •
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Jonas Jukebox 1 – Sikke kold din lille hånd er. 

Hvor tit er der ikke nogen der har spurgt os: ”Fryser du?”… Vi har svaret “Ja…” – hvis vi 
altså gjorde det. Altså sådan ”alm fryse”. Hvordan mon så det ville føles, for den såkaldte 
almindelige raske danske befolkning  (ved godt jeg ofte bruger denne vending, når jeg 
skriver)? Lige så meget fordi – jamen billedet er jo ikke det samme. Af gode grunde, da 
de af vores medmennesker der ikke har MS – jamen, de MS-fryser jo heller ikke. De har 
ganske enkelt ikke muligheden, da de - helt firkantet – ikke har sygdommen. Hvordan 
skulle de derfor kunne MS-fryse, eller for den sags skyld, fryse med MS på??

Jeg har på det seneste 
funderet over. Tror faktisk – 
ja hvordan udtrykker jeg nu 
lige det bedst jeg her gerne 
vil illustrere??

 Altså noget med, at vi 
som MS-patienter, oplever 
enhver situation anderledes 
end før vi fik sclerose. No-
gen gange kan forskellene 
være så små, så vi ikke lige 
pt opfatter den/de forskelle. 
Det at få sclerose gør virke-
ligheden i en hver situation 
opfattes anderledes. Opfat-
telse... Ja det kan jo den 
forkerte dag være en by i 
Rusland. Den anden dag er 
det måske så ikke tehæt-
ten der er over hovedet. 
Nej ”Rose” har været lidt 
flink i dag og har ladet os 
slippe med et fluenet. Det 
er så forskelligt fra dag til 
dag – fra øjeblik til øjeblik, 

hvordan vi, og ikke mindst 
vores hjerner, har det.

Det samme gælder - i hvert 
fald for mig - når det så 
handler om det med ”at 
fryse” eller brænde”. Det er 
jo alt sammen noget, som 
er fulgt med i kølvandet 
af sygdommen. Sammen 
med sygdommen. Måske 
et træ med grene kan il-
lustrere alle de hjørner og 
krinkelkroge der er når vi 
taler sclerose, med alle de 
”ansigter”. At det ikke kun 
lokaliseres til ét sted i eller 
på kroppen. Min neurolog 
har jo for længst fortalt mig, 
at det er nervesmerter der 
forårsager dette. Både kul-
de og varmefølelsen. Jeg 
selv har det også særdeles 
ofte. For tiden ret så meget. 
Jeg har før nævnt, det med 
hvordan det er en hjælp for 

mig at kunne abstrahere. 
Jeg er så glad for jeg ikke 
er bange for sygdommen. 
Jeg havde en episode for 
et stykke tid siden hvor en 
spurgte mig, om jeg tænkte 
på min sygdom hele tiden 
- hver dag? Mit svar var 
ganske enkelt: Nej. Vi tog 
en dialog omkring det, hvor 
jeg fortalte om hvordan, jeg 
egentlig har det. Ganske 
vist er jeg jo heller ikke 
alene. Det er for mig en stor 
gave – den største af dem 
alle, at jeg har min mand. 
Jeg er slet ikke i tvivl om, 
hvor kolde, klamme, og så 
videre, mine hænder- hele 
min krop havde været hvis 
jeg havde været alene. Jeg 
er –  og har været – særde-
les heldig, at Jan har holdt 
ved mig gennem det hele, 
og stadig gør. Så jeg kan 
på den anden sige, måske 

sagtens sidde og sige til 
folk jeg møder på min vej, 
at de nok skal klare det, 
for så at stille mig selv 
spørgsmålet: Hvordan 
havde jeg taklet og klaret 
det hele, hvis jeg havde 
været alene?? Jeg er ikke 
i tvivl om, at det havde jeg 
klaret det – her måtte jeg 
jo så trække på det i mig 
selv jeg ved jeg kan bruge. 
Det gør jeg også alligevel, 
for min mand kan jo ikke 
gå ind og tage de kampe 
for mig, jeg fra tid til anden 
må tage, men han kan være 
der. Han ER der, og jeg har 
tit og ofte efter hånden, som 
årerne er gået spurgt ham, 
om han stadig kan ”holde 
mig ud”? Her har jeg ikke 
spurgt i håb om det svar jeg 
gerne ville høre. Nej! Jeg 
har her tænkt meget nøje 
over, hans følelser, og at jeg 
i perioder, trækker – har 
trukket meget på disse, og 
kommer til det frem over. 
Det ved både han og jeg. Så 
der er en dyberelæggende 
grund til at jeg ikke nødven-
digvis tænker på sygdom-
men hver dag og hele tiden.

Havde jeg været alene 
– jamen så er jeg ikke 
i tvivl om, at jeg havde 
klaret det. Jeg jeg jo er 
en rimelig psykisk stærk 
person, når jeg skal. Jeg 
har gennemgået og klaret 
meget modgang i mit liv. 
Helt fra barnsben af med 
mobning i skolen, hvor jeg 
til sidst endte med at gøre 
gengæld, fordi jeg blev det 

stærkere af det. Hvis jeg var 
blevet bedt om, at skrive 
denne artikel i 3 klasse i 
”19-grønlangkål”, så havde 
mine hænder da slet ikke 
været til at varme op igen. 
Jeg havde det meget slemt 
i skolen fra 3- til 6 klasse, 
hvor jeg kom på en anden 
skole, fordi den lands-
byskole jeg gik på, blev 
beskåret. Her i skrivende 
stund, sådan en søndag 
formiddag i februar måned, 
hvor gemalen vasker, og 
jeg ved morgenmaden 
spurgte ham om, om vi 
havde nogle planer i dag, 
og han siger: ”Nej det har 
vi ikke. Du kan da skrive 
videre på den artikel du har 
fortalt mig om, du er ved at 
skrive. Jeg går jo bare og 
nusser rundt og ordner”. 
Jeg har lige fået serveret en 
kop formiddagskaffe til min 
”kontor-tid”. Nå, hvor kom 
jeg fra? Jo! Den modgang 
i mine tidlige barneår, har 
uden tvivl været medvirk-
ende årsag til, at jeg i dag 
ikke går bag over… I selvs-
ving over sklerosen. Hvis 
jeg skulle det, hver gang 
jeg så at sige ”slår en prut, 
der lugter forkert” jamen 
så kan jeg jo stort set ikke 
bestille andet.

Jeg ved jo hvordan min 
hverdag fungerer.. Jeg har 
de og de problemer og 
begrænsninger, og jeg er 
holdt op med at udfordre 
disse – på den forkerte 
måde. Når jeg ikke gør det, 
har jeg faktisl fundet ud af, 

at jeg kan leve et ganske 
normalt liv med min MS. 
Den styrer ikke! Det gør 
den ikke, fordi jeg har valgt 
at lytte til den. Så vil nogen 
måske mene, at jeg netop 
lytter til den, men hvis jeg 
lytter til den, kan jeg stort 
set ”folde mig ud”… LEVE!

Hvis man kan – og man kan 
hvis man vil, så skal man 
hjælpe sig selv, når man 
ved man skal leve med 
en kronisk sygdom. Man 
skal igennem en bunke 
processer først. Da vi alle 
er forskellige, er udfaldet 
af dette også forskelligt fra 
person til person. Præcis 
som selve sygdomsforløbet. 
Jeg får lidt kuldegysninger, 
og synes det er synd, når 
jeg møder de personer der 
måske siger noget i ret-
ning af: ”Sygdommen skal 
IKKE styre mit liv. Jeg skal 
nok SELV bestemme. Jeg 
nægter” osv… Det skulle 
undre mig om de ikke får 
nogle slemme hak i tuden 
lige pludselig. Ikke alle vil 
være enige med mig i dette 
afsluttende udsagn: Jeg 
tror - ved - man gør sig selv 
en tjeneste hvis man finder 
en måde at samarbejde 
med sygdommen på. Den 
følger os alligevel resten af 
livet. Hvis vi derimod ikke 
samarbejder – ja hvem 
styrer så i den sidste ende? 
Hænderne vil blive varmere 
af det… Samarbejdet!

Jonas Varbæk
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”Tænk engang!”

 Forstå og tilgive 

Jeg vil opretholde, elller i det mindste forsøge, at have balance mellem mit indre liv og 
alle de ydre påvirkninger, vi alle udsættes for. 
Krige, terror, sclerose og så den forbaskede ødelæggende træthed, kramperne i den 
skrivende pegefinger og alt andet ØV.
I denne stund prøver jeg at sidde stille, helt stille, men det er noget vrøvl, for mine tanker 
fiser rundt i bolden på mig.
Jeg siger nej til dem, jeg vil ikke have dem.
Vi alle tumler forvirrede rundt i vores liv, og er det ikke derfor verden har så mange og 
forskellige problemer.

Kunne vi dog bare sidde stille et øjeblik, hver især.
Nu forleden dag, efter den tragiske hændelse med den stakkels unge mand, der blev 
nødt til at myrde uskyldige, da holdt folketinget et minuts stilhed i empati og eftertænk-
somhed.

Tænk hvis det blev obligatorisk, at folketinget holdt en halv times stilhed og eftertænk-
somhed, måske ville de undgå tåbelige skænderier og argumenteren. 

Ro og reflekteren ville måske afføde en større forståelse for hinanden, floppede argu-
menter blev unødvendige, forståelsen af, at vi fandt noget fint sammen, ikke at jeg eller 
du har ret, det er ligemeget, der er resultatet, der er byggestenen.

Så kan det godt være, der sidder 2 sten i muren med de tusinde sten, der faldt uheldigt 
ud. De 998 udgør den smukkeste mur, hvorfor kun se de to skæve sten.
Jeg mener ikke vi skal lave verden om til at blive perfekt, fredfyldt og harmonisk, den 
bliver den forhåbentlig aldrig.

 Vi skal ikke være enige med andre, eller prøve at lave dem om, så de bliver som os. 
Uagtet, at de dummeste mennesker i verden, er dem der ikke er enig med mig, de findes 
ikke tåbeligere.

Hvor finder vi et sted, hvor der er fred og harmoni, vi starter med vores egen bolig - krop-
pen og tankerne.

Foråret er lige om hjørnet og jeg vil tage forskud på glæderne med stor vamset sweaters 
og dejlig varm te.

Jeg vil indtage min bænk i mit elskede skovbryn og bare sidde helt stille, ingen tanker, 
tomhed, fred og harmoni.

Jeg vælger ikke spekulationer på terror, Græsk økonomi og egne problemer.
Slet ikke på guder og skæbner.

Når jeg har siddet der et par timer (godt jeg er skilt), så vil jeg prøve at sætte mig ind i 
den 22 årige drengs liv. Hvem var han, hvordan kom han frem til det fortvivlede liv med 
skydevåben. “Islam ekstremist” - var det igen de forbaskede guder, der gjorde blind, tos-
set og fortvivlet?

Min og din sandhed er flintrende ligegyldig, for denne verden, det er det vi skaber 
samme, der i sidste ende har betydning og rykker.
Hvorfor ikke gøre det behageligt for os selv, sætte os tilbage i læne-og kørestolene, 
klappe i vores hænder og erklære, at NEJ

 Jeg kan ikke ændre verden, men jeg kan ændre mit syn, og den måde jeg forholder mig 
til verden på. 

Der sidder jeg stille, tom for tanker og bekymringer, et stykke tid. 
Mærker freden, harmonien blomstre, glæden indfinder sig i mit sind. 
En lille bid af mit liv 

Harry Potter lever. 

Vi tager en tur til i karussellen, indtil den dag, hvor vi har lært kunsten at leve et godt liv.
Forstå og tilgiv os selv og andre.

Livet er trods alt for stort og dejligt til formålsløs og ligegyldigt brok.
Giv dig selv tid i den første forårsmåned - Marts - for “tænk engang” •

Paul-Erik Kirkegaard
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Min frie vilje er forsvundet,
den har aldrig rigtigt været til stede.

Den var tilstede, men aldrig rigtig været fri.
Den er et fængsel af begær, af længsel og laster.

Styret af hormoner, reklamer og ukendte mønstre.

Min frihed gemmer sig i skyerne.
Lagt i håndjern med vanens magt.

Min skæbne fortalt af stjerner, tro og spåkoner.
Skæbnen ville mig Eros - sagde horoskopet.

 Jeg blev munk i Nepal i 45 år.

En gud gav mig skelrose - så kan du lære det.
Karma er ikke fortid, det er nu og her.

Skæbnen dannes af, hvad og hvordan vi handler.
Sygdom er ikke optjent dårskab, en straf fra din gud.

 Den er et vilkår.

En skæbne - friheden ligger i at lære og at handle.
Det er ikke mig der styrer viljen.

Frihed ligger der, hvor mit nej runger klarest.
Sekundet efter viljen dukker op, har jeg muligheden, 

jeg kan stoppe processen med et - Nej.

Nej til mere kage.
Nej til mere misbrug.

Nej til at købe tasker og sko.
- Nej - 

Der er friheden stærkest.

Frihedens Nej Vil du hjælpe ...
Har du lyst til at hjælpe Sclerose.info?
Spørgsmålet er jo egentlig meget lige til ... vil du hjælpe Sclerose.info ... spørgsmålet 
er selvfølgelig også - har du tid - har du lyst til at bruge nogle timer i ugen - har du 
energien - har du lysten?
Sclerose.info er midt i planlægningen om at lave et nyt online blad. Et PDF blad der skal 
sendes ud til scleroseramte, pårørende,  behandlingssteder, behandlere, terapeuter, og 
mange flere.

Kan du skrive, eller har du 
lyst til at prøve at skrive ?
Til dette blad vil vi meget 
gerne i kontakt med dig der 
har lyst til at skrive - ar-
tikler, indlæg, oplysninger .

Det kan være at du har 
lyst til at skrive din egen 
historie - eller har lyst til 
at skrive om noget der har 

betydning for dig i øjeblik-
ket. Det kan også være du 
ar lyst til at skrive historien 
om andre.
Under alle omstændigheder 
- vil vi meget gerne i kon-
takt med dig !

Kan du sælge annoncer, el-
ler har du lyst til at prøve at 
sælge annoncer ?

Ligeledes vil vi meget gerne 
i kontakt med dig der har 
lyst til at sælge annoncer til 
dette online blad.
Der skal ikke store salg-
stalenter til ... men har du 
lyst til at prøve kræfter med 
det - så vil vi meget gerne i 
kontakt med dig !

Sclerose.info vil meget 
gerne høre fra dig eller jer 
der har lyst til at bruge en 
eller flere timer om ugen 
på dette arbejde - og til at 
hjælpe os scleroseramte.

Der er nogle rigtig rigtig 
gode initiativer indenfor 
sclerosemiljøet - både til os 
scleroseramte og til kred-
sen i berøring med sclerose 
... Sclerose.info mener at vi 
har en nerve og nærvær til 
at bidrage til denne infor-
mation so, vil styrke den 
information der tilgår os 
scleroseramte •

Admin
Sclerose.info

Har du lyst til at vide mere, eller er klar på at komme igang - så skriv til 
admin@sclerose.info 
Vi glæder os til at høre fra dig.

Digt; Paul-Erik Kirkegaard

Sclerose.info
Sclerose.info
Sclerose.info
Sclerose.info
Sclerose.info
Sclerose.info
mailto:admin%40sclerose.info?subject=
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Jonas Jukebox 2 – Påskeharen, den frækkert.

Påske, pinse, jul... Januar, februar, marts, april... År efter år gentager årets helligdage 
og måneder sig. Pudsigt nok! Hvad nu hvis de ikke gjorde? Hvad nu hvis månederne, 
helligdagene – for den sags skyld dagene i hver uge hed noget forskelligt? Antallet af 
hjernenedsmeltninger, ville hos mig- og hos mange andre med ms vil jeg gætte på - stige 
gevaldigt! Ja, selv hos den helt almindelige dansker kunne det knibe, og man ville føle sig 
lidt nørdet. Hvad er nørdet? En fyr med hornbriller, ternet skjorte og en strikketrøje med 
striber, der går den forkerte vej, og så lige en hængerøv i bukserne? I hvertfald et sten 
sikkert mobbeoffer.

Hvorfor er det sådan? Hvor-
for har det at se anderledes 
ud, altid været forbundet 
med social udstødning? 
Ikke kun i skolen, men i 
mange mange andre sam-
menhænge også. Hvorfor 
skal det altid gå ud over 
dem, der ser anderledes 
ud – og så endda negativt? 
Det er bare besluttet på 
forhånd, at det går galt! 

Hvorfor ikke vende det at 

se anderledes ud til noget 
positivt? En ”Nørd”! Er det 
f.eks. en der er klædt ud 
som sådan en til fastelavn, 
eller er det noget helt an-
det? Jeg så engang en ud-
sendelse, mens jeg havde 
psykologi på HF, der gjorde 
utroligt indtryk på mig. Det 
er 20 år siden, men husker 
det endnu. ”Den sorte 
gryde” hvor ofre og mob-
bere, mødtes i voksenlivet, 
og begge gav tilsagn om 

hvordan de havde det i dag. 
Jeg tror ikke selv på mobn-
ing for sjov, men jeg husker 
dog en dreng fra min egen 
skoletid – ikke fra vores 
klasse, men i en af de min-
dre klasser. I dag tænker 
jeg: Hans bukser var lagt 
op til at være for korte, når 
de sad, som de skulle. Ja, 
hvad betyder det lige og 
hvilket signal sender man? 
Ja.. Nåh, men for at vende 
tilbage til udgangspunktet. 

Hvad tænker I når I hører 
overskrifen: ”Påskeharen, 
den frækkert”? Er det så 
sådan en der vifter jer med 
påskeæg om næsen, og 
spiser det hele selv al-
ligevel? Ville vi ikke synes, 
at det var mere hen i det 
frække end i det ondsind-
ede? Jamen altså, det er 
jo en hare - en person iført 
et ”hylster” -  eller ville 
det stadigvæk være lige 
tarveligt? Jeg synes nem-
lig tit det er sådan! Altså vi 
kender f.eks, en fyr – Jan 
hedder han. Han har et 
limosinefirma, og han og 
hans kone er i dag vores 
bedste venner. Jan er sådan 
en fyr, der kan være flabet 
lige til grænsen, uden at 
folk tager anstød af det. Når 
han er det, ligger alle flade 
af grin. Episoden jeg her 
tænker på, handler om da vi 
havde kirkelig velsignelse, 
og kørte i limosine sam-
men med alle vores gæster 
fra kirken og til hotellet 
hvor festen skulle finde 
sted. På turen derop, holder 
vi en forfriskningspause. 
Der skal i den forbindelse 
åbnes flasker med bobler 
og ”limo-jan” står med en 
flaske og siger: ”Så det lige 
før den går!”Vi lå alle flade 
af grin! Jan er en speciel 
type og kan få alle folk til at 
være glade. Han skal også 
selv være glad, og han kan 
være glad, sjov, og profes-
sionel i én og samme cock-
tail! Ikke mindst i relation til 
det han og hans kone lever 

af. Hans job, er en livsstil 
og spørger man ham, så vil 
han sige, at jobbet ALTID 
skal være en livsstil. Ellers 
kan man ikke køre sådan 
et firma. Jan er i besid-
delse, alle facetterne der. 
Omvendt ved jeg også, at 
Jan bestemt ikke er sjov at 
blive uvenner med. Det har 
jeg så ikke prøvet, og det 
er aldrig noget vi har talt 
om - den side af ham - men 
man ved det bare hvis man 
kender ham godt. Den er 
der også og skal være der.

Hvad nu hvis vi gav Jan 
påskehare-kustume på? 
Jan er en rigtig limo-mand, 
med benene solidt plantet i 
jorden. Hvis nu vi forestiller 
os, at han ville give nogle 
af os MS’ere en køretur i 
påskeharekostume - i an-
ledning af påsken! Selvom I 
andre ikke kender ham – ja 
måske nogle af jer gør, ja 
så ville han lave lidt sjov i 
gaden ved fx at sige: ” Er 
der nogen her der kunne 
tænke jer, at parre sig med 
mig? Vi venter til i morgen 
med at bekymre os om 
udfaldet af påskeefterkom-
met, men bare resultatet 
er godt, og så drikker vi en 
skål på det”. Eller også ville 
der vælte chokoladeæg, 
ud af en åbning (nævner 
ikke hvilken) i hans kos-
tume. Igen! Så er det ”sjovt 
frækt” fordi Jan som sagt 
behersker denne kunnen. 
Ork jeg har hørt mange 
historier, om hvad han kan 

finde på. Sig til hvis jeg 
skal skrive flere artikler 
om vores limo-venner.. Så 
nørdet og sjov = hvordan 
er man sig selv, og hvilket 
signal sender man? Og så 
har han i øvrigt ”cykels-
tyr – skæg” eller hvad det 
hedder som han dypper i 
sukkervand eller æggevi-
der, så han kan vride det 
rundt – skægget altså!!!!!!!

Selv jeg der er rimelig 
blufærdig – ja, jeg kan slet 
ikke få nok af Jan!

Han ville virke som alletid-
ers adspreder. Hvis nogen 
sad og var gået lidt i selvs-
ving, eller har en dårlig 
dag, så tør jeg godt love, at 
et par timer med Jan ville 
gøre underværker! Han kan 
få alle til at smile og grine. 
F.eks. er jeg selv også helt 
tosset med Ole ”Mr. Creme” 
Henriksen. Jeg synes han 
er så fantastisk! Jeg ved 
ikke om man kan kalde 
ham flabet i samme kaliber 
som limo-Jan, men han 
besidder - udover creme 
og fittelihut og badutspring 
- altså også noget. Kalder 
man det okkult – jeg har jo 
MS, er det okkult det hed-
der?? Havde jeg kendt Jan 
og Ole i min skoletid, var 
det nok os der havde smurt 
dem der drillede mig ind i 
Oles creme og Jans bobler, 
og det havde været sjovt.

Jonas Varbæk
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Spiller du skak ?

Jeg mener, at jeg er stormester !
Jeg er nok den eneste, der mener det. Men jeg synes altså, jeg er ok til det .
Sclerosen er for mig som et spil skak – lidt banalt sagt men det er det nu alligevel.

Jeg ved, at jeg skal spille klogt. Jeg ved, at jeg skal tænke … og helst et eller flere 
træk frem.
Jeg ved, at nå jeg nu flytter tårnet frem – eller en hest eller hvad ved jeg … så er det et 
træk, der har en mening, men også en konsekvens. Hvis jeg ”angriber” min modstander, 
så er det en aggressiv handling. Jeg vil frem, jeg vil vinde.

Når jeg beslutter, at jeg skal enten deltage i en aktivitet – eller jeg vil lave et eller andet 
så ved jeg jo også, at ”der er en konsekvens”. Jeg bruger energi … jeg bruger mig selv. 
Jeg gør !
Hvis jeg ikke husker i et skakspil ikke bare at smide alle brikker frem – så taber jeg.
Hvis jeg i mit liv bare kaster los og ikke tænker så ”taber” jeg.  Risikoen for at jeg får en 
lussing af sclerosen er i hvert fald stor.

Men engang imellem for mig er det også en kynisk betragtning.
Jeg ved, at jeg har flyttet mange brikker frem … jeg ved at jeg er lidt svag i mit forsvar.
Det samme med sclerosen. Nogen gange ved jeg, at jeg laver nogle træk – jeg gør nogle 
ting der presser for meget.
Jeg ved, at nogle brikker står piv åben … jeg ved med min sclerose at jeg presser på.
Men det er jo bare lige en kort periode … plejer jeg at fortælle mig selv.

Sådan tror jeg alle har det vi ved godt nogle gange vi lige presser den lidt for meget.
Bare vi ikke lyver for os selv og tror vi kan flyve.
Bare vi er bevidste om det – så er det oki. For så søger vi også ”hurtigt” at dække af igen.

Sclerose for mig er skak
Jeg har endnu ikke fundet helt ud af hvordan jeg sætter den skak-mat men jeg arbejder 
på det.
Jeg ved i hvert fald hvordan jeg kan få den i angreb og mig selv i forsvar.
Skak-mat det bliver jeg ikke.
Det kan godt være at der er dage hvor jeg synes, at jeg ikke har så mange brikker på 
min plade … meeeen … der er altid en bonde på vej til at blive byttet.
og der er altid en mulighed for at lave en rokade.

Der er dage hvor jeg simpelthen ikke rigtig kan se modstanderens brikker
Jeg ved de er der – jeg kan mærke det – men det er defust. 
Det er den der dag – hvor jeg virkelig frygter et stormangreb fra fjenden … det er den 
der dag hvor jeg panisk kigger på mine egne brikker hele tiden. Jeg forsøger hele tiden 
at dæmme op for … For hvad ?
Det er de der dage hvor angsten de bange følelser virkelig spiller mig et puds !
Men dem skal der jo også være plads til det er jo oki. For jeg ved, at jeg ikke bliver skakmat.

Nogen gange så bliver spillet startet forfra, brikker flyttes tilbage til start – om det så er 
fordi man har et angreb eller en mega dårlig periode og kommer ud på den anden side 
– er jeg virkelig tit forundret over både mig selv i starten af min ms (de første vel 8 års 
tid) og andre scleroseramte at i stedet for at starte roligt, i stedet for at tænke … så flyt-
ter man vildt i angreb fra starten. Det er som om man skal bevise for sig selv (og andre, 
men i bund og grund er det for at vise en selv) at man er ok! Man er i fuld fart igen. Man 
kan det hele … næææh du se her !

Det duer altså ikke.
Jeg vil ikke lyde som en gammelklog scleroseramt – jeg vil ikke hverken belære eller 
være bedrevidende … Men for pokker  20 år i selskab med sclerosen, og selskab med 
skakspillet har vist mig fuldstændigt klart … MAN SKAL STARTE ROLIGT EFTER ET 
ANGREB eller en dårlig periode. Man skal om end det er muligt spille meget mere klogt 
og roligt. INGEN PANIK … ingen panisk skræmt forsvarsspil. MEN … rolig nu. Giv tid til 
spillet igen – giv tid til dig selv.
Det er meget vigtigt!

I øvrigt er det sjovt synes jeg – at nogen gange så er jeg de hvide (de ”gode” Ligesom i 
de gamle western film de gode havde hvide hatte) og andre gange er jeg de sorte (de 
slemme – dem med de sorte hatte i western film) … og sådan er livet jo for alle … der 
er perioder hvor vi er gode – der er periode vi er slemme. For os scleroseramte kan det 
bare være lidt mere udslagsgivende for vores krop den måde vi er på

Spiller du skak ?
Er du stormester ?
Vi vil rigtig gerne høre om dine træk og hvad du gør for at styre spillet så skriv endelig til os •

admin@sclerose.info, lene@sclerose.info eller kim@sclerose.info

Kim Gelser
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