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Sæsonens Buket til Anette Hjertholm fra Rønne
Grete Petersen fra Ølsted har indstillet sin svigerdatter til MCS Foreningens anerkendelse
’Sæsonens Buket’, fordi Anette gør så meget for, at Grete ikke bliver syg eller føler sig udenfor ved
familiekomsammener
Det var ikke svært for MCS Foreningen at vælge modtageren af Sæsonens Buket i marts 2010, da
foreningen læste, hvor taknemmelig og glad Grete Petersen er for sin svigerdatter, Anette Hjertholm fra
Rønne. Hun gør alt, for at Grete kan komme på besøg, men også for at alle andre af husets gæster tager
hensyn, når Grete skal med til familiekomsammen.

I sin indstilling af sin svigerdatter skriver Grete Petersen bl.a.:
Min svigerdatter Annette Hjertholm fra Rønne har gjort mere for mig, end man
normalt forventer af en svigerdatter.
Hun har ændret alt i hjemmet, så der nu kun er parfumefrie produkter – lige fra
vaskemiddel til rengørings- og kropsplejemidler både til hende selv, min søn og vores
2 børnebørn.
Da det ældste barnebarn skulle have en fest i maj, holdt de det i et telt i haven, så jeg
ikke skulle udsættes for dufte andre steder fra. Gæsterne kom alle sammen uden
parfume, det havde hun bedt dem om, en af deres venner havde pyntet teltet med
grene fra haven, min svigerdatter bad ham fjerne alle dem, der havde duftende
knopper. Jeg er hende meget taknemmelig, da det altid er rart at komme hos dem.
Hun har også lært begge børnebørnene på 14 og 10 år, hvad jeg ikke kan tåle, og
alle respekterer det.
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Fakta om MCS:
MCS står for Multiple Chemical Sensitivity (MCS) – direkte oversat ’mangeartet kemisk overfølsomhed’ – i daglig tale ”duft- og
kemikalieoverfølsomhed” eller MCS. MCS-symptomer er irritation i øjne, næse og luftveje, svimmelhed, hovedpine,
vejtrækningsbesvær, hukommelses- og koncentrationsbesvær, kløe og udslæt, ledsmerter og hjertebanken.
MCS’ere bliver syge af kemiske stoffer i mængder, der ligger langt under de fastsatte grænseværdier. MCS’ere reagerer altså
kraftigt på dufte og kemiske stoffer, som andre knap mærker. Forskerne ved endnu ikke præcist, hvor mange der har MCS –
Miljøstyrelsen har nævnt 50.000 danskere.
Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed forsker i MCS under ledelse af cand.scient.san. Sine Skovbjerg, 39 77 73 04
+ sinsko01@geh.regionh.dk, www.mcsvidencenter.dk
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