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På sejltur med én
ting tilfælles:
sklerose

Når
sejlskibet
Oceans of
Hope på

søndag den 15. juni sejler ud i verden fra Amaliehaven i
København er det med en besætning der alle har én
ting til fælles. De har diagnosen sklerose.

En af dem er 45-årige Pia Helgogaard fra Roskilde, der
ikke bare skal sejle med på søndag, men faktisk har
været en del af projektet i flere måneder op til.

Allerede i begyndelsen af foråret sidste år, faldt hun
tilfældigvis over en artikel om projektet »Sailing
Sclerosis« i MagaSinet - et blad fra Scleroseforeningen.

- Det rørte noget i mig, og der var ingen tvivl om, at den
gode idé og det fantastiske projekt måtte jeg vide
noget mere om. Derfor tog jeg med til et informationsmøde, der blev holdt lidt tid efter, fortæller hun
til DAGBLADET Roskilde.

Egne udfordringer

Pia Helgogaard fik selv konstateret sklerose i 1993, da hun var 24 år. Sklerosen blev opdaget ved, at
hun begyndte at have en sovende følelse i den ene hånd, som bredte sig til armen og store dele af
kroppen i løbet af et par uger.

Hun søgte læge og blev efterfølgende indlagt og fik stillet diagnosen.

- Jeg har i dag stadig føleforstyrrelser i armene, sådan lidt som at have en gummihandske på. Men det
er det. Heldigvis har jeg min fulde førlighed. Sygdommen er ikke synlig hos mig, men det betyder ikke,
at jeg ikke også har mine udfordringer. Jeg kan blandt andet ikke arbejde fuld tid mere, da jeg har den
her utilregnelige »sklerose-træthed«. Nogle dage har jeg mindre energi end andre dage. Og sådan er
det, men jeg kan alt, bare mindre af det og ikke altid, når jeg gerne vil det, siger Pia Helgogaard.

8. MARTS 2015

- Man kender ikke dagen i morgen, og man ved
ikke, om det er en god dag eller en af de dage,
hvor energiniveauet er lavt. Men man kan jo altid
lave et eller andet, smiler Pia Helgogaard, der
glæder sig til at sejle ud med Oceans of Hope.
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Læs meget mere om Pia Helgogaard og projektet i DAGBLADET Roskilde lørdag.


