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Foråret banker på … det lurer … og det er altid sådan i foråret at hormonerne fra den kolde vinter er på vej 
til at gå bananas
Det er forår det skønt og dejligt … og hormonerne og kærligheden er helt fremme i skoene

April nummeret skal handle om kærlighed.

Den skal også handle om – kærlighed og MS.
Kan kærligheden slå eller overkomme MS?
Hvad tænker man , når man er blevet diagnosticeret med MS og skal ud for at finde sig en partner bagefter ?
Kommer man til at opleve den form for kærlighed ?

Kærligheden kan bære dig frem som menneske, og kan give dig nogle gevaltige øretæver.
Det er ikke kun som scleroseramt – det sker for alle mennesker.

Vi, som scleroseramte, ser bare anderledes på en del ting -fordi vi efter en diagnose mange gange tror vi er 
mindre værd, også selvom vi er i et forhold.
Det at føle sig utilstrækkelig er en rigtig skidt ting – fordi den KAN føre så mange dårlige ting med sig (i 
forhold, i familie og måske vigtigst overfor en selv)
Kærlighed – om det er god kærlighed eller hjertesorger - er nok det der er skrevet mest musik om – i alle 
former og afskygninger.
Så hver eneste dag – der bliver vi mindet om kærlighed, både i reklamer, men som sagt også i musikken.

Kærligheden er drivkraften og benzin på bilen på mange måder, så … April is all about love !

Hav en dejlig April

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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Kærlighed

Hvad er kærlighed ?

Er det når det suger i maven … eller er det når man ikke kan lade være med at tænke på en 
anden- eller en ting. For man siger jo også – Jeg elsker den der bluse, bil eller whatever.
Forelskelsen det er der hvor det suger i maven. Det er  der hvor man ikke kan se andet, og savner 
hele tiden – og som gode gamle Arne Nielsson sagde … Nå man er forelsket er kroppen tip-top 
tunet. Der kan man kører i åben sportsvogn i minus 4 grader, i t-shirt , uden at man bliver syg  !! 
Og så indskød Arne også … at når det knirker i forholdet, - når kærligheden ikke har det godt – så 
skal man bare have vinduet i bilen stående åbent 3 cm. På en sommerdag, og så får man stadig 
en dobbeltsidet lungebetændelse.

Kærligheden – den der inde i kroppen – kærligheden for et andet mennesker – eller sine børn 
eller pårørende. Den kærlighed – det er den der er drivkraften hver eneste dag. Det er den der 
gør at vi lever, at vi er her.

Hvis det er ens partner, kone, mand, kæreste, så er det den der dybde i livet. Det er kærlighed, 
tryghed, tiltro, glæde, tempramenstsfulde surhed, at være her for og med hinanden. Det er den 
kærlighed det handler om.
Hvis man ikke har den lige nu fordi man er uden for forhold, så savner man den. Om det er 
kropslig berøring eller bare mentalt nærvær. 

Har man ikke den kan man i en periode ”nøjes” med den kærlighed man har il sin familie.
Sine børn – der er det fuldkommen betingelsesløs kærlighed. Det findes ikke noget dybere … 
uanset man engang imellem kan blive splitter ragende tosset på de utaknemmelige skarn ! Man 
elsker sine børn uden nogen betingelser eller tanker. Jeg ved ikke hvordan i har det, men hvis jeg 
haR haft et skænderi med en af mine unger inden jeg går i seng -så higer min krop og sjæl efter et 
knus (jeg kan simpelthen ikke sove før jeg har fået det…)

http://www.sclerose.info/
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Kærlighed

Igen – har man ikke en partner, eller børn så får man kærligheden igennem sin familie. Det er 
kærlighed – ikke som børn betingelsesløs – ikke som partner denne dybe kærlighed som også 
afspejler kropslig, sexualitet mv.

Men familien… og de rødder der er i ens familie. Det er kærlighed, det er de mønstre man er 
opvokset med og i. Det er så meget den person man er – lille mig – mennesket.

Nogle mener at uden kærlighed kan man ikke eksistere. Jeg ved det ikke.
Men jeg ved for mig selv … hvis en af mine områder af kærlighed halter – så virker Kim ikke 
perfekt.

Hvis min kone og jeg har støj i forholdet (det har alle engang imellem) så fungere it menneske 
ikke godt … selvom jeg måske er flyvende med mit arbejde (fordi jeg skjuler mig i mit arbejde) 
– så har Kim det ikke godt.
Hvis der er ups med mine børn, om det er kortvarigt eller ej – så er der slukket på kontakten 
altså …

Kærlighed betyder rigtig rigtig meget for os alle – for alle mennesker i hele verden !

http://www.sclerose.info/
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Kærlighed, kærester og sclerose….

Kærester med mig? Eller Sclerosen? 
Af Louise Løngaa

Tror vi alle sammen har spurgt os selv om den samme ting da vi fik diagnosen, hvordan 
kommer resten af mit liv til at se ud? Men ikke mindst hvordan skal jeg takle kærligheden? 
Vil min eventuel kæreste kun se sclerosen, eller den person jeg enlig er? 
Når man så finder en som man brændende forelsker sig i, så kommer spørgsmålet igen, skal 
jeg fortælle om min sclerose? 
Hvornår skal jeg fortælle det? Og ikke mindst hvordan jeg skal sige det? 
Til tider kan man føle at sclerosens skavanker kan være en kæp i hjulet, men den kan også 
være det der holder sclerosen væk. 

Jeg oplever selv i mit forhold at, glæden og de gode stunder i mit forhold, kan holde sclerosen 
på afstand. 
At få støtte fra ens tætte relationer er det bedste, men når ens kærlighed støtter en, har det 
en helt special betydning. 
Mange af os tænker os at kærligheden os kan fører til tanker om børn, og hvordan skal man 
takle det? Igen kommer spørgsmålet om hvad det vil fører til? vil det lykkes? 

Af min egen erfaring indtil nu, har jeg været sammen med min kæreste i lidt over 3 år nu. 
Da jeg mødte ham vidste jeg ikke hvordan jeg skulle fortælle ham at, jeg har sclerose? Da jeg 
endelig fik noget mod til at fortælle ham det, tog han det helt stiller og roligt og var meget 
interesseret i at, hører om sygdommen og mit liv med den. 
Glæden i vores forhold løfter mig op på et helt andet niveau, og jeg er overbevist om at 
glæden er med til at fjerne de sorte skyer over sclerosen. 
Det kan til tider være svært med alle de spørgsmål omkring kærlighed når man lever med en 
kronisk sygdom. 

Men jeg håber for de personer der har de kritiske spørgsmål, at spørgsmålene ikke bliver en 
stop klods for dem i at, finde kærligheden og at jeres kærlighed får jeres mørke sclerose skyer 
væk. 

http://www.sclerose.info/
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De 10000 ansigter – om pårørende

Siden 2013 har Sclerose.info portrætteret forskellige scleroseramte, for at vi hver I 
sær kan se, at vi ikke er alene I verden. Vi er ikke de eneste. Det er “mange” af os.
Samtidig har vi via historierne ville fortælle at sclerosen ikke tager hensyn hvem, 
alder, køn, stilling, osv osv.

NU – vil vi også gerne I gang med at portrættere vores pårørende
Halvdelen af sclerosen bæres ar vores pårørende

Derfor – er du pårørende og har lyst til at blive et af vores 10000 pårørende ansigter, 
så skriv til admin@sclerose.info

Eller skriv til Lisbeth Høgh eller Kim Gelser på Facebook gruppen

http://www.sclerose.info/
mailto:admin@sclerose.info
http://www.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. Louise Løngaa. 
Alder: 24 år
Bor i: Hillerød

Diagnose / type af scleroserose: Attakvis MS

Behandling: Tysabri

Har du skiftet behandling ? Tysabri er mit 3 medicin. Men siden sidste artikel skiftede jeg fra gilenya 
til tysabri. 

Hvorfor har du valgt denne behandling? (har du selv har indflydelse)
Inden jeg fik gilenya, fik jeg valget af min læge at vælge mellem tysabri eller gilenya. Da jeg altid har 
været super nåle skræk, valgte jeg gilenya, men efter 3 år havde gilenyaen fået mange chancer, så 
valgte tysabrien. Men tør ikke leve med sclerosen uden behandlings medicin, frygter den udfolder sig 
til mit værste maridt. 

Tager du alternativ medicin eller behandling – hvorfor – hvad hjælper det dig?
Nej, jeg får kun den medicin fra hospitalet, da jeg ikke tør andet. Tysabrien har virkelig forandret mit 
liv, og min sclerose. Jeg har fået behandlingen nu i 3,5 år ca, og har ikke haft nogle attaks 
overhovedet. Min sclerose er bogstaveligtalt blevet sat på pause. 

Hvad var de første symptomer du havde på sclerose?
I 2 år blev jeg indlagt 2 gange, med følelsen af at gå på vat, men det gik væk så lægerne undersøgte 
det ikke ydeligere. Men jeg blev diagnotiseret ud fra at jeg havde en dropfod. 

Mange har en historie om hvordan de blev diagnosticeret – ord – følelser – måden. Kan du huske 
din diagnose, hvordan det foregik ? 
Jeg var 14 år, og havde sommerferie hvor jeg skulle starte i 10 klasse. Da jeg en morgen vågner, ville 
min fod ikke fungere som normalt, jeg slæbte den hen ad jorden og havde ikke bukke mekanismen i 
foden, så man kan gå. Mine forældre troede til at starte med at jeg lavede sjov, men da de kunne se 
hvordan det påvirkede mig, og det ikke blev bedre, besøgte jeg min alm. praktiserende læge, som 
lavede en neroulogisk undersøgelse på mig, og kiggede derefter mærkeligt på mig, og var utryk ved 
situationen om at sende mig hjem, så blev sendt til skadestuen, hvor neroulogerne med det samme 
indlagde mig, med diverse sygdomme som de skulle udelukke for jeg var jo så ung. Efter MR, 
rygmarvsprøve og udtagelige undersøgelser, fik jeg diagnosen MS

Louise Løngaa

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

Jeg var jo kun 14 år, så jeg forstod ikke hvad MS var, 
jeg kunne ikke forholde mig til situationen, og smed 
bare tanken om sygdommen i baghovedet, og lod 
den ligge der i et par år. Min mor har arbejdet i 
sundhedssystemet i mange år på det tidspunkt, så da 
hun hørte det, ødelagde det hende, for hun så nu 
hendes datter ende i en kørestol om 1 år, og miste 
resten af sit liv. 

Hvornår var den sidste gang du blev skannet (MRI)? 
Jeg er blevet scannet med 1 år og 6 måneders 
mellemrum. Lige pt. vil de scanne mig hver 3 måned, 
for at holde helt styr på et hele, da jeg er blevet 
flyttet fra Rigshospitalet til Hillerød sygehus i oktober 
2018. 

Taler du og din læge om udviklingen udfra dine 
billeder?
Vi taler om udviklingen hvergang jeg har haft en 
scaning. Men som sagt så har min tysabri lagt min 
sclerose så meget ned, at min plaks aktivitet i 
hjernen er gået helt i stå. Har ingen forandringer haft 
i 3,5 år. 

Hvad er det værste symptom eller bivirkning ved din sclerose? Og hvordan påvirker det din 
hverdag?
Jeg mærker kun et enkelt symptom, men det er også det værste af dem alle sammen synes jeg, og 
det er trætheden. Der er mange ting i min hverdag, som jeg skal gøre anderledes end andre. Jeg har 
brugt de sidste par år at lære min sclerose at kende, så jeg kan have styr på min træthed, så jeg 
kender dens 100 % grænser, og styrker. 

Hader du din sclerose ?
Jeg både elsker og hader min sclerose. Det jeg hader aller mest ved den er at den sætter grænser 
for min arbejdsmorale. Jeg hader at der er nogle hverdags ting jeg til tider må skære fra, fordi den 
sætter grænser ved hvad jeg kan og vil. 

Hvad er dit ynglings citat eller slogan?
Life is like a box of chocolates - you never know what you're gonna get. 

Hvad laver du i dag ?
Jeg er flexjobber, med 4 timer om ugen. Jeg er salgsassistent i netto, hvor jeg er spot ansvarlig. Jeg 
rydder op, laver priser og sætter varer op. 

Hvad er dine fritidsinteresser?
Siden sidste artikel, er jeg flyttet hjemmefra, fået en kæreste. Så mine fritidsinteresser er 
begrænset, men min familie, venner, kæreste, og hygge om mit hjem. 

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

Hvordan har du det med træning? Kan du mærke en positiv effekt, eller føler du det er et 
nødvendigt onde? 
Jeg bor på 2 sal, og jeg tager trapperne op og ned, ligemeget hvor træt jeg er, der er godt nok 
elevator i min blok, men trapperne er min træning. Jeg får et lille skud ekstra energi ved at bevæge 
mig på mit arbejde, tage trappen op og ned, at gøre rent herhjemme. 

Hvor tit træner du ? individuel / holdtræning…
Som sagt træner jeg ikke mere, men trapperne i min blok er min træning, og de bliver flittigt 
udnyttet ved lejlighed. 

Har du ændret dig efter diagnosen og på hvilken måde? Jeg ændrede mig meget hurtigt dengang, 
blev meget hurtigt meget voksen, og mange siger at jeg er meget voksen af en 24 årige at være. Jeg 
er nok ikke ligesom andre unge mennesker. 
Har du temperament… og hvad gør det for dig – både positivt og negativt?
Jeg har altid haft et hæftigt temperament. Det negative er nok at det kan gå galt til tider, og jeg har 
til tider svært ved at falde ned igen. Det positive er nok at det har gjort mig psykisk stærkere, der 
skal rigtig meget til at vælte med ned af pælen. 
Hvordan er du som menneske i dag?
Jeg er blevet meget selvstændig, voksen, og værdsætter mine både gode og dårlige dage for at jeg 
ikke er dårligere stillet. 
Hvad gør dig glad?
Min familie, venner, kæreste og min alene tid. 

Hvad gør dig vred?
Hvis folk ikke vil forstå at jeg har nogle begrænsninger i hverdagen, og ikke forstår når jeg siger at 
det ikke er muligt for mig og folk prøver at presse mig til det modsatte. 

Hvordan fik du fortalt din nærmeste familie og øvrige omgangskreds du havde sclerose?
Mine forældre stod ved min side igennem alle undersøgelserne, og min tætteste veninde var os ved 
min side. Men ellers er det ikke noget jeg skjluler hverken overfor fremmed eller venner, så jeg har 
altid været meget åben og fortalt hvad folk ville vide. 

Hvordan reagerede din nærmeste familie og omgangskreds på at du havde fået sclerose og 
hvordan tackler de det i dag?
Mine forældre havde utrolig svært ved det de første par år, men ved de er utrolig stolte over 
hvordan jeg takler både sygehusene, og det kommunale nu, og hvordan jeg klare mig i hverdagen. 
Mine venner støtter mig. Min kæreste blev ked af det på mine vejne, med hvad jeg skulle gå 
igennem for at få en hverdag til at hænge sammen, men han støtter mig og hjælper til med de små 
ting som gør det svært for mig, så jeg har overskud til det positive i min hverdag. 
Oplevede du at der var nogen der vendte dig ryggen eller fravalgte dig til specielle 
arrangementer,- hvis ja,- hvordan taklede du så det?
De sidste par år er der mange af mine gode venner som vendte mig ryggen, fordi de ikke ville ende 
med at gå, igennem byen med en pige med krykker. 

Lever du efter sclerose principperne(kost osv)? Og kan du mærke en forskel på før og efter?
Jeg er fornylig begyndt på en planlagt sund kostplan. Jeg kan mærke det på min træthed, den 
rammer mig ikke som en hammer, og nu er den der bare når den er der. 

Har din sclerose givet dig af gode oplevelser? - hvilke ?
(det må endelig ikke forstås som et provokerende spørgsmål)

Jeg har fået en skøn bolig, et skønt job og har fået nogle gode værdier i livet. Har fået et tættere 
forhold til min familie og venner. 

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

Livet har så mange farver….hvad var din farve før du fik sclerose og hvad er den nu?
Tror det må være grøn, som i heldig. Føler mig heldig ved de ting mit liv bærer med sig lige pt, og de 
personer jeg har i mit liv. 

Nåh…..men hvad er det bedste ved at have sclerose…?
Sammenholdet mellem os med sclerose. 

Hvad er din holdning til den måde politikkerne ser på ”os scleroseramte”?
Gøres der nok for os scleroseramt i dag ? 
Har længe synes at der burde set på paragrafferne og hjælpen pengemæssigt men også 
sundhedsmæssigt, generalt med os syge. 

Føler du at ”folk/samfundet” (Hr. og fru Danmark) ved nok om sclerose ?
Nej, har mødt mange der ikke har forståelse for sygdommen, eller symptomerne som vi lever med 
hverdag. Hvorfor mange gør ting på forskellige måder, og hvorfor glasset eksempel skal stå oppe 
men ikke nede. 

Vidste du hvad sclerose var før du fik diagnosen ?
Nej, jeg vidste det ved at læse tyndt på internettet om sclerose. Det kan være dumt, for det er stort 
set kun de slemme tilfælde man finder noget om. 

Har du et godt råd til nydiagnosticerede?
Den var svær, da det er forskelligt fra person til person, hvordan man takler nyheden om sclerose. 
Men det jeg gjorde som jeg er glad for jeg gjorde, var at jeg tog mig tiden til at ''lære'' min sclerose 
at kende, dens grænser og styker. 

Har du et godt råd til os andre med sclerose?
Værdsæt de ting i livet, som ikke har noget med sclerosen og gøre, så bliver sclerose livet lidt 
nemmere at håndtere i krop og sjæl. 

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

Hvor er du om 5 år?
Da jeg sidst skrev den her artikel, som er små 3 år siden nu. Der ønskede jeg mig at være 
selvstændig, at tjene mine egne penge, at min sclerose er stabil og jeg har et flexjob. Det ønske gik 
bigtime i opfyldelse, det er os derfor jeg har valgt at svare på spørgsmålene igen. 

Hvad syntes du om det job sclerose.info laver?
Jeg synes det super godt, jeg elsker at læse de forskellige artikler fra folk, med deres erfaringer og 
hvor stor en forskel der kan være på hver vores scleroser. 

Hvad er din største drøm? 
Min største drøm er at jeg kan kører på 4 timers flexjobber i mange år endnu, at jeg kan få familie 
drømmen uden problemer en dag, og det vigtigste, at min sclerose forbliver sådan her i mange år 
endnu. 

Slutteligt fortæl lidt om dig selv og dit liv indtil nu ….
Jeg er en ung pige på 24, som lever et stiller og roligt kedeligt, men os lidt spændende liv. Jeg er ikke 
som andre unge der går i byen og drikker, jeg rør faktisk ikke alkohol. Jeg elsker at bruge min fritid 
med mine ynglings mennesker. Mit liv har forandret sig på alle punkter til det gode de sidste par år, 
det har været lidt svært ved at følge med, men det kan jeg sagtens se bort fra, så længe det 
forsætter sådan her. Jeg har det godt, og føler mig heldig ved de goder livet giver mig de sidste 3 år. 

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 har 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.

Frivillig i Sclerose.info

http://www.sclerose.info/
http://sclerose.info/
mailto:kim@sclerose.info
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Jonas Jukebox

Jonas Jukebox har haft lidt rod i maskinen …
I overført betydning har pladerne ikke passet ind … der har været gnister – som en
perfekt maskine ikke har … meeeeen livet hoster og hakker i det en gang imellem.

Nok om det – velkommen tilbage Jonas.
Jukeboxen spiller igen ………

Så er jeg tilbage.......!!!!!!!!

Efter en længere pause, med udfordringer i mit liv, vender jeg nu tilbage til jer, kære 
læsere.
Denne artikel, vil tage udgangspunkt i mine helt egne erfaringer med de udfordringer 
jeg blev stillet overfor.
Livet er ikke let – altid! Det er det ikke for nogen – uanset, sind, status privatliv, 
kroniske lidelser mm

Det seneste lille års tid, har budt på mange udfordringer i mit eget liv og ægteskab. Mit 
ægteskab kom pludselig noget ud af kurs. 18 år sammen.....7 år før jeg blev syg med ms. 
Man skal passe og pleje, et ægteskab. Det ved de fleste sikkert godt, og kan sagtens sige 
det til andre, der evt. er i problemer. Jeg kunne forestille mig veninder i mellem -fx, 
kunne drøfte den slags, eller irriterende ægtemænd.....???Det er nemt når man sidder 
på en cafe, at brokke sig over sin partner, til veninden eller sin gode ven......MEGET 
NEMT, især at komme med råd, hvis man ikke er den implicerede part!

Min partner og jeg har levet sammen i små 18 år – for længst faldet til ro – fundet en 
hverdag mm. Det gør man, den ene dag tager den anden....Jeg får konstateret ms i 
2008, hvor min mand påtager sig ansvaret for og overbeviser mig om, at tingene nok 
skal gå, når jeg kommer hjem, og jeg husker så tydeligt han sagde til mig ”Jeg går ingen 
steder skat”! Vi har haft et meget lykkeligt/harmonisk ægteskab, hvor min mand virkelig 
har været der for mig. Sød, omgængelig, forstående. Det må jeg sige!
Ms reagerer på mange ting – om ikke på alt.....taler af nogen erfaring – andre af helt 
andre erfaringer end jeg! Det seneste år, har jeg mærket/følt på egen krop, hvad der 
sker med mig, og min ms – ift. det kludder som vi havde i parforholdet.

For at gøre en lang historie kort, havde jeg til sidst ikke noget valg og ”flygtede” mens 
min mand var på arbejde. Forud for dette var gået ca. 4 uger, uden dialog – andet end 
”Godmorgen/Godnat” Det var hårdt og gjorde mig ganske ulykkelig – at jeg ret så 
pludseligt ikke kunne trænge ind til ham – og at han ikke ville fortælle noget som helst. I 
takt med det – samt at et stort attak tog flere og flere af mine funktionelle funktioner, 
endte jeg med at bryde helt ned, og bo ved mine forældre 3 uger. Meget hårdt!
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Jonas Jukebox

Jeg er efterfølgende – I takt med jeg ikke havde set den handling komme, er jeg 
efterfølgende bagefter blevet klar over – at det at jeg flygtede ”NON-communication” 
Det slog også ham ud. Det forstår jeg da om noget godt. Vi har begge følt, vores ellers 
så trygge base, pludselig slog en kolbøtte/blev revet midt over. Jeg spekulerer til 
stadighed på – med mellemrum, og kan godt blive utryg ved tanken om, om vores 
ægteskab holder til stadighed. Vi har taget den snak flere – og mange gange efter jeg 
efter 14 dage vendte hjem igen.

Nu kan jeg skrive under på, man ikke skal tage hinanden for givet! Det skal man ikke, og 
det SKAL man ALDRIG! Det tager langt tid, at finde hinanden og ind til hinanden 
igen.....Sorg, tillidsbrud mm. Man skal arbejde hårdt for det, og det er ikke kun den ene 
part som skal det. Det skal begge parter – I vores tilfælde – ja – i ethvert ægteskab. Op-
og nedture......”skræmmer” og masser af sorg der gør ondt.

Nu er der gået ca. 8 mdr. Jeg har naturligvis talt meget – vi har talt meget! Rigtig meget 
dialog! Dialog er nødvendig!
Jeg har haft rigtig mange tanker omkring det at være ægtefælle – være det med ms, 
som jo aldrig holder fri! Jeg tolker det selv sådan nu – delvist på den anden side (det 
kommer man som bekendt ikke sådan bare lige) at der måske var gået for meget 
”hverdag i det”.....

Jeg er glad for mine venner og min omgangskreds, og jeg har – og man kan have venner 
fra mange epoker i livet. Nu om dage opstår venskaber på FB, som dug for solen! Jeg 
har mødt mange skønne mennesker derigennem. Jeg har også gu´ve´hvor mange der 
”blot” står på venne listen! Men jeg har nok en 10-15 stykker jeg jævnligt snakker med. 
Igen: Nogen meget mere end andre. Det skulle undre mig om I andre ikke også har det 
sådan, når det handler om FB?

I et ægteskab, skal man give plads, gå på kompromiser mm. Vi har altid – føler jeg i 
hvert fald -gjort rigtigt meget ud af, ikke at sidde lårene af hinanden. Det dræber et 
hvert ægteskab. Jalousi er for den sags skyld, lige så slemt. Eller kan være det!
Der hvor jeg fandt ud af min kæde, om man så må sige, hoppede af; det skete da jeg 
blev meddelt af min gemal, at han skulle bruge en ”FLIX-BUS-billet” til Sønderjylland! 
Det er jo som udgangspunkt i orden. Jeg køber billetten, og får så efterfølgende at vide, 
at han ikke ved hvor vedkommende han skal besøge bor – udover på en campingplads, 
men at adressen er hemmelig, pga. personlige ting!

Der knækkede jeg! Den mand jeg troede jeg kendte......lod sig 
rive med, via et spændende bekendtskab på FB. Det satte en 
masse tanker i gang omkring – især det, at han for mig slet ikke
kunne se nogen som helst farer ved noget. Fx:
Hvem siger vedkommende VAR den person?
Hvad ville han møde frem til?
Ville han overhovedet blive hentet, der hvor bussen stoppede?
Osv osv. Der har jeg lært meget om mig selv, og hvad jeg ser 
lige med det samme i forhold til ham. Kan nogen evt følge mig 
i den fare/bekymring jeg har haft? Alt hvad jeg i den forbindelse – på daværende 
tidspunkt forsøgte at trænge igennem med til ham – bare lidt realistisk – kunne jeg ikke 
trænge igennem med, men blev derimod klandret for ”overvågning” af min egen mand!
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Jonas Jukebox

De seneste mange måneder har været seje. Jeg føler mig stadig ikke sikker på han rent 
faktisk ved – både hvor bekymret jeg har været , men også for om han ville tage af sted; 
man kan jo da være sikker på, at en sådan person, der så ”HELDIGVIS” vil jeg sige – selv 
vælger at aflyse – Ville sådan et bekendtskab ikke -enten som her aflyse, eller i givet 
fald udgive en forkert adresse. Jeg er dog slet ikke i tvivl om, at havde han fået en 
adresse for måneder tilbage, var han så ivrig, så han var taget afsted, og sikkert ikke 
fået tjekket, om han skulle mod NORD eller SYD? Kan nogen evt se en pointe i det jeg 
mener? Hvordan ville I andre have det med at sende jeres ægtefæller afsted, hvis det 
som her ”oser” af noget ikke så rart og mystisk? Det handler ikke om at det er forbudt, 
at besøge nogen (har selv lige været til reception d 3 april) En hel dag med skønne 
mennesker. Det handler om, at jeg som hans ægtefælle skal være tryg ved at sende 
ham afsted – og det var jeg ikke. Jeg har derfor meddelt ham, at hvis det sker igen –
med den samme eller en ny, og han står det forkerte sted og glaner – ja så bor jeg her 
ganske enkelt ikke! Det må være almindelig pli, dannelse, og tanke for den anden, der 
også her må gøre sig gældende – Hvad synes I? Det skulle lige være mig der var ude, og 
han ikke vidste hvor jeg var. Nu er han dog ved at lære, at sådan spiller klaveret ikke! Så 
skal jeg blot ”hele” igen.

Tak kære Læser, for din opmærksomhed!

Jonas Varbæk!
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Kærlighed imellem en scleroseramt og en pårørende
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Kærligheden
Jeg har kendt et par igennem mange år.

Den ene, som er den person jeg først mødte, har MS (sclerose) og har haft det 
igennem snart 15 år. Jeg mødte denne person i forbindelse med en af de 
arrangementer Sclerose.info lavede i Århus –
håndboldkampene/velgørenhedskampene med de bedste kvindelige 
håndboldspillere i verden.

Den kærlighed de to mennesker har for hinanden er ganske betagende.

Nogle har et par gange sagt – Nej det er altså for meget … hvorimod jeg altid 
har siddet og nydt den kærlighed i luften, deres måde at se på hinanden, deres 
snak og måde at tale til hinanden på.

Da det blev besluttet at vores april PDF online magasin skulle omhandle 
kærlighed, ringede jeg til mit vennepar og ad dem begge skrive kort hvad 
kærligheden til den anden betød.

De har ikke set hinandens svar eller beskrivelse – men det kan de nu …

Kærligheden er stærk og drivkraften i vores liv, er den ikke ?

http://www.sclerose.info/
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Hvordan kommer man videre med sclerosen – De fem faser
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Kærlighedsbrev fra en pårørende.

Kære J
Jeg elsker dig.
Du gør mig stærk.
Når jeg ser hvordan du kæmper med din sclerose, 
hvordan du overkommer alle de små eller problemer du 
har med sygdommen bliver min kærlighed for dig endnu 
større og stærkere. DU er min klippe, hvordan kan du 
være andet.
Jeg elsker din rolige måde også selvom du har ondt.
Jeg elsker din måde at kæmpe, og selvom du tror at din 
sygdom gør dig mindre og gør dig svag, så bliver du 
større og stærkere hver eneste dag.
Jeg elsker det, jeg ville ønske jeg havde bare halvdelen af 
din styrke
Selvom du har ondt, så får du mig til at grine. Vores 
venner elsker din syge humor, og jeg elsker dig for hvad 
du gør for os, gør for mig.
Jeg hader din sclerose, og jeg vil gøre alt for at den 
forsvinder fra dig, fordi jeg ved du vil vokse af det. Men 
du må aldrig glemme eller tro min kærlighed er mindre 
for dig.
Jeg elsker dig for den du er. Jeg elsker den krop du 
hader, fordi det er din
Tak fordi du lader mig elske dig

Din for altid
K

Kærlighedsbrev fra en scleroseramte

Kære MK
Uden dig er jeg intet. Uden dig vil jeg ikke eksistere
Jeg elsker dig. Jeg elsker alt ved dig, også når jeg er 
sur og du driver mig til vanvid
Jeg elsker din krop, du er det mest sexede jeg 
nogensinde har set
Vi har tit åndet i hinandens mund, og har delt vore ilt 
sammen. Min kærlighed for dig er så stor at du ved 
jeg vil give dit mit liv.
Uden dig ved min side uden din støtte kunne jeg ikke 
være mig.
Uden dig ved min side var vi ikke os.
Jeg elsker dig og elsker den jord du træder på
Jeg kan ikke beskrive min kærlighed for dig i ord

Mit hjerte er dit for altid
J
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Reklame … anderledes
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… en anderledes reklame for en bryllups kjole …
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Folketingsvalg 2019

Folketingsvalg
…og… for pokker da – se så at få udskrevet valg så vi kan komme videre.
Note … vi skal da lige blande os lidt, skal vi ikke ???

Folketingsvalget står og banker på. Det kommer snart

Politik er politik, og Sclerose.info blander sig ikke i politik – MEN … når der nu er 
valg – er der vel egentlig på plads at vi spørge de forskellige partier om hvordan 
de ser på os scleroseramte, er det ikke ?
Lad os tage den op nu !

Hvis du har lyst til at ytre din mening, hvis du har lyst til at være med til at 
spørge alle de sundhedspolitiske ordfører der er – så er det nu.

Sclerose.info vil indtil d 15 maj indsamle spørgsmål ind, og sende en brev/mail til 
samtlige partier … derfor lad os sammen finde ud af hvad vi skal spørge om.
Hvilke områder vil du gerne vide mere om ?
Det skal omhandle eller være relevant for sclerose – alle mulige andre ting gide 
vi ikke beskæftige os med.

Skriv til Lars Blak Rasmussen i Facebook gruppen eller til larsblak@sclerose.info

// Admin
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Sclerose.info kommet på YouTube !!

Kom og følg os … der er ikke så meget endnu 

https://www.youtube.com/channel/UCx8QbVuSTWrA6_mG-
wJ8gPw
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Kærligheden efter MS

Da jeg blev diagnosticeret var jeg 25 år gammel.
Jeg levede i modeverdenen – jeg havde arbejdet med modeverdenen, med modeller siden jeg var 
18 år gammel. Jeg bevægede mig i den der underlige jetset verden (jeg mente selv det var meget 
i udkanten… som jyde er det svært sådan rigtigt at flyve afsted i sådan en verden)
Fra den ene til den anden dag blev alt ændret.

Jeg kan huske at jeg tænkte … Nu er det så slut det hele. 1 marts.
Nu er jeg ingenting.
Jeg havde ingen kæreste dengang, og jeg tænkte – det får du så heller ikke ! 
Du er med et blevet et ”dårligt kort”… der er ingen der vil have dig … ingen der vil hverken blive 
kærester med dig, og det med at blive gift … det eksisterede slet ikke i min verden. Indskudt skal 
man lige huske – at dengang i 1994 … der var der ingen behandling for sclerose. Der var de 
opmuntrende ord fra lægen … Du er så ung – det skal nok gå, kan du have en god weekend og så 
blev jeg sendt hjem. Det vil sige at os gamle i scleroseår – der var der altså ingen medicin eller 
lignende at læne sit håb imod (i dag er der forholdsvis mange behandlingstilbud) 
Så jeg var sikker på at det der med kærligheden det ville jeg ikke komme til at opleve.
Men al min frygt og negative tanker er blevt gjort til skamme.
Min kærlighed for min kone – og den kærlighed jeg modtager er fantastisk.
Min kone har været en støtte, hjælp, kærlig, hun har været der som man siger når man bliver gift 
… i medgang og i modgang !
Ligesom jeg har været der for hende.
Der er ingen forhold så er ”lutter lagkage” – der er en evig dans på bløde rosenblade .. sådan er 
forhold. Men jeg haR oplevet kærlighed, den dybe, at være et for hinanden.
I modgang har min dejlige kone hjulpet mig, hun har altid været der. Ikke kun til hjælp, men vi har 
været en enhed sammen.
I ethvert forhold skal man helst være ”ens”. Det er så vigtigt at der ikke er en der føler sig mere, 
eller mindre væd end den anden, fordi dette hyppigt bliver begyndelse til enden.
Vi har begge følt os ens … vi har støttet os til hinanden – vi har brugt kærligheden vi har huske 
kærligheden.
Jeg er mere end glad for den kærlighed min kone har vist mig i mit liv … følt den kærlighed.
Jeg elsker min kone, og min kone er min bedste ven. Jeg er ikke forelsket, selvom jeg faktisk 
mener at jeg engang imellem kan blive forelsket i min kone igen.
Jeg er der også for min kone. Jeg hjælper og støtter, og viser min kærlighed.

Når man har elsket og vist hinanden kærlighed igennem mange år, og blevet de bedste venner 
man stadig husket kærligheden, så bliver ting så tæt- man ved hvad hinanden tænker, synes og 
mener – man kender hinanden. Man skal huske at forny hinanden – men det er en helt anden 
snak.

Jeg har 2 børn og jeg vil ikke begynde forklare om min betingelsesløse kærlighed til mine børn, for 
hvis jeg gør det, så bliver denne artikel ikke kun lang – den bliver uendelig lang.
Nu er det forår – og jeg kan også mærke både hormoner og det kribler og krabler … også efter år 
hvor vi har været gift sammen.
I oktober der runder vi 23 år sammen … der er stadig mange år foran os.

Med eller uden ms kan du opleve kærligheden, du må ikke tro andet.
Det handler om dig og hvem du er, ikke om ben, styrke, eller krop.

Jeg troede kun det var på film og i sange, men kærligheden virker og sejre altid.

Kim G.
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Sprog / oversættelse

VI MAGLER STADIG ET PAR STYKKER TIL AT HJÆLPE !!!!!!!

Yes yes … Si si …

Skriver du perfekt engelsk og/eller spansk – så vil vi gerne i kontakt med dig – hurtigst muligt

Del(e) af Sclerose.info skal i fremtiden være på engelsk og spansk.

Det skyldes at vi har fået flere og flere henvendelser på de sprog, samt at vi er i tæt kontakt med 
et par andre NGO´er i de pågældende lande hvorfor det vil være en naturlig ring.

Det betyder på ingen måde at vi fjerner fokus fra det danske, for det er os danske scleroseramte 
og pårørende der er og altid har været vores primære fokus

Skriv en mail til admin@sclerose.info eller til kim@sclerose.info

Du kan også kontakte Kim Gelser i vores Facebook gruppe – eller Lars Blak Rasmussen

// Admin
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