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Sommertid – ferie – afslapning, smid benene op og bare slappe af.

Jeg siger det til mig selv hvert år – nu tager du fri i 3 uger !!!!
Men det sker aldrig.
Der er altid noget der kommer op eller skal gøres færdigt eller bare gøres.

Lige meget hvor gerne jeg ville sige at Sclerose.info har ferielukket – jamen så kan det ikke lade sig 
gøre.
Det er tiden hvor mange har problemer med varmen, og hvor ”mange” skriver at man har 
problemer med sommeren om det så er varmen sol eller ensomhed, eller det at nogle føler at de er 
i vejen for familiens eller venners glæde og ferieplaner.

Selvom jeg tager fysisk på ferie, så er både computer telefon og alt det som er så smart i 
dagligdagen også med… og jeg kan ikke lade være med at kigge og lige svare. 
Sådan er det bare – alle der kender mig har lært at leve med det.
Nogle kalder mig en klovn andre forstår at jeg ikke kan hjælpe det med mit engagement !

I denne sommer ved jeg at vi i admin, eller dele af admin, skal arbejde med vores sexprojekt.
Alt skal være klart til 1 september – alt starter i midt august.
Det bliver det største danske projekt om sexualitet og sclerose.

Så – glæd jer alle sammen – det bliver fantastisk

På vegne af hele admin i Sclerose.info, vil jeg gerne ønske alle en fantastisk sommer, og håber alle 
nyder det og får ladet alle batterier op til max.

Kim

Velkommen
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Bliv medlem af foreningen Sclerose.info

Sclerose.info blev stiftet I 2002, og har siden arbejdet 
med information om sclerose, om at leve med 
sygdomme sclerose.

Sclerose.info ønsker at der er mere og øget 
information omkring sclerose, for med øget 
information og viden om sygdomme bliver det 
nemmere at leve med sclerose.

… det handler om at leve

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

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

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

Normalt er Sclerose.info på et minimalt vågeblus i sommeren – både juli og august – men i år der 
er vi lidt mere ved tasterne end normalt.

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

// Admin

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HUSK DET !!

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

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

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

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

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

// Kim Gelser

http://www.sclerose.info/
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Et digt … bare et digt !

Jeg blev kontaktet af Heidi Pedersen  I vores åbne Facebook gruppe om en oplevelse som 
Heidi havde haft ved at læse et digt. 
Jeg kom I kontakt med Niels – og læste nogle digte af Niels.
Virkelig gode digte – og efterfølgende bade talte jeg med Niels – og fik lov at læse Niels 
meget dybe  digt om livet – om sclerosen.

Jeg har takket Niels mange gange for at lade os bringe dette digt – det kommer her på de 
efterfølgende sider.

Den tone og teksten følger meget tæt den tone og den måde Sclerose.info har skrevet og 
informeret om sclerose og livet.

Derfor – velkommen til Sclerose.info Niels Rønde-Pedersen – vi er glade og glæder os til 
et langt og godt samarbejde  

Kim

Digt

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
http://www.msguiden.dk/
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Den kroniske skygge

Starten:
Hverdagen. Lyn fra en klar himmel.

Jeg ser forkert. Synet driller. Går mærkeligt. Går usikkert.
Vælter lige pludselig. Folk kigger. De griner.

Hvad sker der, jeg føler mig dum. Noget er galt, men hvad?
Er jeg blevet sindssyg. Skal jeg Dø?

Tankerne:
Uvisheden i mit hoved. Er jeg en hypokonder? Tag dig sammen!

I morgen er det væk. Pib ikke. Det er kun i mit hoved.
Folks mistro - Selvtilliden knækker.

Er jeg, er jeg. Hvad er jeg? 
Kan ikke forstå hvad der sker. Kan ikke kende mig selv mere.

Smerten i min krop. Overlagt til tvivlens given op.

Jeg prøver, men lige meget hvad jeg gør, ændrer det ikke noget.
Skyggen er der stadig. Frustrationen - Mit liv.
Besættelsen - onde magter tynder mig ned.

Noget er der galt.
Men hvem tror på mig? Med min egen tvivl.

Undersøgelse. Dommen. Diagnosen.
Undersøgelse. Alle de mange prøver. Mit liv i bero. Svarene tøver.

Vished. Hvornår, hvornår. Prøverne viser de noget?
Får jeg svar? Bare noget – ikke være sindssyg.

Hvad skete der. Var min levemåde en belastning?
Hvis jeg nu havde. Min egen skyld?

Anerkendelsen. Hårdt slag. Uvisheden forsvandt hvor sandheden lå.
Tårerne i mine øjne. På mine kinder.

Forbandelsen havde en årsag. De onde skygger blev til ord.
Det kendte liv. Tvivlen forsvandt, ændrede sig.

Andre stier for mig at betræde. Den vante livsstil blev afbrudt.
Nye horisonter var det igennem tårerne øjnene så.

Men hvad skal der nu blive af mig? Jeg bliver alene.
Hvem vil have mig? Bliver jeg kun en skygge?

Digt

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
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Tilvænning, kampen starter.
Den evige slåskamp. Det offentlige, sygdommen.

Mytteriet i min krop. Selvom jeg siger stop. Betonet i mine ben.
Balance på kanten af hvad det slørede syn ikke ser.

Dit fulde svin. Folks blikke, tror de jeg er en dranker? Eller giftig?
En ny dag. Hvad bringer den af slåskampe på træthedens rampe.
For mange stemmer, informationer forvirrer til tider mit hoved.

Invitation. Komme ud, være som andre.
Brug for at grine. Glemme træthed, mit helvede.

Jeg vil, jeg vil. Benene knækker.
Ikke aflyse igen, folk gider da ikke blive ved.

Mit løfte - styret af lysten og sygdommens vægtskåle.

Jeg savner, jeg savner, savnet er nogle gange overvældende. 
Jeg mangler. Dele mit hjerte, mine tanker. Mit liv.

Er som alle andre. Samme behov. Tosomhedens univers.
Begrænsningen. Hvad vil de med en som jeg?

Ser de, hvad jeg har at tilbyde igennem sygdommens facade?
Ensomheden. Energien til at møde en.
Personens reaktion når hun opdager? 

Modet, kampen, tilbage til livet.
Kravle op ad stigen igen. Mere moden og stærkere.

Fokus på vigtige ting. Opdage nye døre på klem.
Udforske nye ukendte sider af mig selv.

De små mål. De små succeser.
Kampens uendelighed. Slagene og nederlagene.

Starte forfra igen. Rejse sig fra asken. Håbets genfødsel.
Måske går det bedre denne gang?

Nyt fokus i livet. Kampens glæde. Håbet og troen på morgendagen.
Viljen. Vil ikke give op. De dårlige stunder.

Ok at slappe af, men aldrig give op.
Rejs dig soldat. De små solstråle succeser betyder mere!

Hvem har lovet dig at livet skulle være nemt?
Ikke kun medicin. Mit ansvar. Hvad kan jeg gøre?

Min krop, ikke lægernes!

Folk forsvinder. Nye mennesker. Netværk. Forståelsens familie.
Grin og samvær. Oplevelser.

Digt

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
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Livet går videre. en anden vej, men videre.
Det glade ”almindelige” liv. De tre V’er. Kunne da være skønt.

Ikke mit lod og hvem ville jeg være uden
Modgangen, kampen, tårerne og glæderne.

Jeg er, hvad jeg er og sådan er det bare.

Digt af Niels Rønde-Andersen

Digt

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
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De 1000 ansigter

Bor i: Aarhus, Denmark
Behandling: Copemyl 20 mg/sprøjte hver dag

Har du skiftet behandling ?
Havde det rigtig godt med Copaxone som var mit første valg i de første 7 år. Så skiftede jeg til Tysabri 
og havde det rigtig godt med det, men efter 1 års tid udviklede jeg mange antistoffer mod JC virus og 
måtte stoppe. Skiftede tilbage til Copaxone/ nu copemyl.  Skal måske prøve Gilenya.

Hvorfor har du valgt denne behandling? (har du selv har indflydelse) 
Ingen bivirkninger og ja.

Tager du alternativ medicin eller behandling – hvorfor – hvad hjælper det dig?
CBD olie for smerter. Hjælper lidt. Jeg tror også meget på at det alternative skal man ikke afskrive.

Hvad var de første symptomer du havde på sclerose?
Dobbelt syn, nedsat balance

Mange har en historie om hvordan de blev diagnosticeret – ord – følelser – måden. Kan du huske din 
diagnose, hvordan det foregik ?
Jeg tænkte at jeg har klaret  modgang før og klaret det, sådan vil det også gå nu. Resten beholder jeg  
for mig selv.

Hvor tit er du blevet skannet – hvor tit bliver du skannet (MRI)
kan ikke helt huske hvor mange gange.  Efter behov

Hvornår var den sidste gang du blev skannet ?
for 1½ år siden

Taler du og din læge om udviklingen ud fra dine billeder?
Nogle gange ja

Et af sclerosens 1000 ansigter : 
Niels Rønde-Andersen, 42 år

Niels Rønde-Andersen

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

Hvad er det værste symptom eller bivirkning ved din sclerose? Og hvordan påvirker det din 
hverdag?
Mangel på frihed, at være bundet af sclerosens begrænsninger. Begrænsninger i forhold til 
venner og kunne klare et arbejde, kan ikke gå så langt mere. Er ikke i stand til at gøre de fritids 
ting jeg elskede. 

Hader du din sclerose ?
Had er et stærkt ord. Er ikke glad for den, det er nu mit lod i livet. 
Prøver at få det bedste ud af det.

Hvad er dit ynglings citat eller slogan?
Der er flere, men ’Lad ikke had og bitterhed, formørke din vej 
‘fremad - Nelson Mandela’.  Sangen ’Charles Chaplin Smile’. 
Hvorfor falder vi, det er for at vi kan lære at rejse os op igen

Kan du give en beskrivelse af dit arbejde eller evt. dit arbejde før …
Jeg arbejdede i børnehave. Udd. PGU’er (pædagogisk assistent)

Hvad er dine fritidsinteresser? 
Bla. Hygge om et brætspil, træning, skrive digte, 
tegne, cafe ture, være social,  se film, høre musik, 
Spille pool.

Hvordan har du det med træning?
Kan du mærke en positiv effekt, eller føler du det er 
et nødvendigt onde? 
Er glad for min træning og ville kunne mærke det 
negativt hvis jeg ikke gjorde det.

Hvor tit træner du ? individuel / holdtræning…
Træner 3 gange/ugen, 2x individuel, 1x holdtræning. (så tit jeg har 
overskud, min træning med min krop er mit arbejde i dag)

Har du ændret dig efter diagnosen og på hvilken måde?
Ja bla. jeg sætter mere pris på små ting og tager ikke noget for givet længere.

Har du temperament… og hvad gør det for dig – både positivt og negativt?
Min tolerance er stor, dog kommer der et tidspunkt hvor jeg så bliver rigtig gal. Er stædig når 
noget ikke lykkes (især træning, det får mig til at blive ved med at kæmpe)

Hvordan er du som menneske i dag?
Uha er ikke god til at beskrive mig selv. Folk siger den søde kærlige viljestærke person..

Hvad gør dig glad?
Sommer og varme, børns leg og grin, kærlighed, når noget lykkes, rejse og opleve andre 
kulturer. At udfordre mig selv i det omfang jeg kan. Bla. vilde rutsjebaner,

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

Hvad gør dig vred? Uærlighed, rasisme, mangel på empati og når folk der ikke har samme 
sygdom og problemer  siger at sådan har de det også.

Hvordan fik du fortalt din nærmeste familie og øvrige omgangskreds du havde sclerose? Jeg 
fortalte det fra start af. Lod dem være en ”del” af hele forløbet.

Hvordan reagerede din nærmeste familie og omgangskreds på at du havde fået sclerose og 
hvordan tackler de det i dag?
De blev da kede af det, men støtter mig så meget de nu kan.

Oplevede du at der var nogen der vendte dig ryggen eller fravalgte dig til specielle 
arrangementer,- hvis ja,- hvordan taklede du så det?
Ja har oplevet det nogle gange, og det sårede mig en del.

Lever du efter sclerose principperne(kost osv.)? Og kan du 
mærke en forskel på før og efter?
Prøver så godt jeg kan at leve efter de råd der er.  Og jo kan 
da godt mærke en forskel negativt når jeg synder indimellem. 
Drikker ikke så tit, kan da godt nyde lidt godt sammen med 
venner.

Har din sclerose givet dig af gode oplevelser? - hvilke ?
hmm at jeg ser mere nuanceret på ting, at jeg er blevet 
tvunget til at sætte farten lidt ned på den måde synes jeg, 
jeg får en større dybde af ting.

Nåh…..men hvad er det bedste ved at have sclerose…?
At jeg ikke er død af det. Det er nok det bedste bud jeg har.

Hvad er din holdning til den måde politikkerne ser på ”os scleroseramte”?
Gøres der nok for os scleroseramt i dag ?
Det synes jeg ikke, ”forstår ikke” hvorfor vi ikke kan få en landsindsamling som på TV som 
cancer.. Når nu sygdommen er så udbredt og hæmmende for mange folk.

Føler du at ”folk/samfundet” (Hr. og fru Danmark) ved nok om sclerose ?
Nej desværre

Vidste du hvad sclerose var før du fik diagnosen ?
Ikke rigtigt. Havde ikke hørt om det.

Har du et godt råd til ny diagnosticerede?
Don’t give up  Life’s not over.

Har du et godt råd til os andre med sclerose?
Glem ikke dit smil. Bliv ved med at kæmp.

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

Hvor er du om 5 år?
Ved ikke, at min sclerose er kommet i bero.  Har da håb 

Hvad syntes du om det job sclerose.info laver?
Synes det er fantastisk, da de folk der står for det ved hvad livet med sclerose går ud på.  Da de 
ikke er uforstående.

Hvad er din største drøm?
At jeg aldrig mister mit håb. At jeg oplever tosomheden igen/dele mit liv med en. Da jeg tror på 
at kærligheden betyder en del. At der bliver fundet en kur mod sclerose.

Slutteligt fortæl lidt om dig selv og dit liv indtil nu?
Jeg har oplevet meget. Så nøjes med de ”store” ting
Jeg har haft en far der blev alkoholiker og som 
begik selvmord i mine teenageår, det kom jeg 
igennem. Det har givet mig ar og styrke.
Jeg var nød til at lære meget på den ”hårde” 
måde  (but don’t cry for me Argentina)
Har arbejdet indenfor forskellige områder.
Den største oplevelse jeg har haft var 4 måneders 
rejse i det sydlige Afrika og arbejde i en dyrepark 
i selve Syd Afrika.  Hvor jeg bla. Besteg Kilimanjaro, 
Nåede næsten toppen. Bukkede under for 
højdesyge 150 meter fra toppen. Sprang bungy 
jump fra midten af en bro 216 meter ned.
Jeg så grufulde ting og oplevede uretfærdighed 
dernede, men oplevede også mange positive ting
Alt dette var heldigvis inden jeg fik sclerose.
Fik diagnosen. Tog på et halv årlig forløb på 
Egmont højskolen i Hou.
Efter det for at Komme videre. Kom jeg i 
arbejdsprøvning i en skole fritids ordning (SFO) 
og arbejdede med børn.
Blev så glad for det arbejdsområde. At jeg søgte 
ind på en pgu (pædagogisk grund uddannelse) 
uddannelse. Bestod med en flot karakter.
Vilde ud og arbejde lidt med børn og få noget erfaring. Inden jeg vilde søge ind på selve 
pædagogisk seminaret.

Nåede at arbejde lidt i en børnehave. Da jeg så fik et grov attak, der gjorde mig næsten helt 
lam i benene.(da jeg ikke havde overskud til træning da jeg arbejdede)  
Fik så førtidspension.

Og nu arbejder jeg med min krop for at holde mig oven vande..
Har en mor, papfar og søster, svoger og nevø.

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

Slutteligt fortalte Niels:
Jeg fik lavet Fugl Fønix tatovering på min brystkasse i højre 
side for nogle år siden.
Den vil altid minde mig om at uanset hvor dårligt det går skal 
jeg prøve at rejse mig fra asken igen

Annonce

http://www.sclerose.info/
http://www.facebook.com/MSguiden.dk/
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Følelser

Facebookgruppen

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

Hvis du ikke er blevet medlem af Sclerose.infos lukkede gruppe for scleroseramte og pårørende, så 
tilmeld dig ved at trykke på Facebook ikonet overfor.

I gruppen deler vi erfaringer – og har kontakt på kryds og tværs uanset hvor I Danmark vi er

// admin

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

Varme – kognition – sclerose

Vi bringer lige samme artikel igen.
Der har været rigtig mange henvendelser til
Sclerose.info om hvordan man KAN få det i ‘
Varmen – kognitivt.

Så – varme, kognition og sclerose er ikke
verdens bedste cocktail sammen.

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

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

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

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

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

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

http://www.sclerose.info/
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HUSK SOLCREME 
MED HØJ FAKTOR

Hav en dejlig ferie !!

http://www.sclerose.info/
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