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MCS Foreningen på turné
Fire succesfulde arrangementer blev det til i år, og vi satser på flere i 2009

Af formand Anker L. Warncke

VEjLE: ”Kan humor helbrede?”
I maj deltog vi med en stand på et godt og vel-
besøgt arrangement i Vejle, ”Kan Humor Hel-
brede”, som var arrangeret af Grønt Forum og 
en række patientforeninger. På standen havde 
jeg fået hjælp fra et par bestyrelsesmedlemmer 
fra Astma-Allergiforeningen for Trekantområ-
det. Vi havde rigtigt mange gode samtaler med 
interesserede besøgende, og vores stand var vel-
placeret, så den kunne ses af alle.

ROSKILDE Sundhedsdag
I august deltog vi på Sundhedsdagen i Ros-
kilde, hvor jeg fik hjælp af Jesper Frøding. 
Sundhedsdagen i Roskilde er en imponerende 

publikumssucces med tusinder af besøgende. 
Også her fik vi utallige samtaler med interesse-
rede, og jeg bemærkede, at vores stand blev be-
tragtet af utroligt mange forbipasserende – ikke 
mindst på grund af vores iøjnefaldende roll-up 
bannere, så også her fik vi effektivt udbredt 
kendskabet til MCS.

STUbbEKøbING børnehave
I oktober var Alice Hansen i Stubbekøbing 
Børnehave, hvor hun holdt foredrag om MCS 
for forældrekredsen. Der blev uddelt mange fol-
dere, og forældrene var et utroligt interesseret 
publikum, der tog livlig del i debatten efter 
foredraget og stillede mange spørgsmål om 

MCS Foreningens 
stand på Sundheds-
dagen i Roskilde
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MCS. Der har efterfølgende være positiv reak-
tion på foredraget. Stor tak til Alice for din fine 
indsats.

LÆGEDAG SyD 2008
Senere i oktober måned deltog MCS Forenin-
gen med sin stand på Lægedag Syd 2008 i 
Vingstedcentret, hvor jeg havde stor hjælp af 
Freddy Parsberg. Her deltog overlæger, yngre 
læger og praktiserende læger fra hele Region 
Syddanmark – og der er virkelig mange læger i 
denne region. Da jeg kort før Lægedagen mod-
tog en oversigt over udstillerne, blev jeg lidt 
betænkelig, for MCS Foreningen var den ene-
ste patientforening på listen, men dette viste sig 
måske at være en fordel.

Dagen var opdelt i forelæsninger à cirka en ti-
mes varighed, og mellem dem var der indlagt 
pauser á cirka tre kvarter, hvor lægerne kiggede 
forbi udstillernes stande.

Freddy Parsberg og jeg var glade for, at der var 
forelæsninger indimellem besøgene, for vi 
havde virkelig meget at se til.

Vi havde rigtigt mange spændende samtaler 
med lægerne. Overordnet var lægerne meget 
interesserede i at høre, om vi kunne fortælle om 
forskningsmæssige landvindinger. Lægerne sy-
nes generelt at være gode til at diagnosticere 
MCS, og de gav generelt udtryk for fortvivlelse 
over ikke at kunne hjælpe MCS-patienterne. 
Særligt følte de, at det var et uhyrligt tungt læs 
op ad bakke at få pensionssager igennem.

Alle de læger, vi talte med, havde et oprigtigt 
ønske om at hjælpe – det er jo essensen i 

lægegerningen – men på nuværende tidspunkt 
følte de stor afmagt, fordi de for at hjælpe pa-
tienterne måtte bruge en psykisk indikation, 
som i virkeligheden ikke var sandfærdig.

Lægedag Syd 2008 vil jeg betegne som en kæm-
pemæssig succes. Dels fik vi i høj grad mindet 
lægerne om ”den 9. folkesygdom”, som et par af 
lægerne udtrykte det, og dels blev jeg bestyrket 
i min tro på lægernes gode vilje til at stå os bi.

Giv en hånd – Gør en forskel
•��Er�du�god�til�at�snakke�med�folk?

•��Kan�du�forklare�lidt�om�MCS�på�en�jævn�
og ligetil måde?

•��Kunne�du�tænke�dig�at�hjælpe�ved�at�give�
en hånd ved nogle af de kommende ar-
rangementer, som MCS Foreningen del-
tager i?

Så kontakt mig gerne. Jeg kan nemlig ikke 
påtage mig selv at være alle steder i Dan-
mark, så det ville være dejligt at have et lille 
korps af frivillige, som foreningen i givet 

fald kan trække på.

Anker, 70 20 10 37
info@mcsforeningen.dk 

Medlem Freddy Parsberg hjalp i 
MCS Foreningens stand under Lægedag Syd 2008


