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Haslum. Onsdag 14. desember kl.
19.30 inviterer Lions Club Haslum
til den tradisjonelle julejazzen i
Haslum kirke.

Også denne gang er det Magno-
lia Jazzband som spiller opp med
New Orleans musikk.
– LC Haslum er en aktiv Lions-

klubb med sitt primære virke i
nærmiljøet. Her støtter vi Ung-
domsklubben i Haslummenighet,
opplæringsprogram på skolene
«Det er mitt valg», og kjøring på
eldresentrene. Inntektene fra jazz-
konserten er blant annet med på
å finansiere dette, opplyser presi-
dent Kolbjørn Selvåg.

Julejazz
på Haslum

Sandvika. ME (Myalgisk
Encefalopati) er en
snikende sykdom som
rammer stadig flere. Da
er det viktig med et
nettverk.

Egentlig finnes det ingen lokalfo-
rening i Asker og Bærum, men på
landsbasis er det registrert rundt
2.000 personer med denne diag-
nosen. Her regnes det med store
mørketall.
– Vi har en slags foreningsvirk-

somhet ved at vi – en 12–14 styk-
ker – treffes den første onsdagen
hver måned på Artista Cafe på
Kadettangen kl. 12.00. Vi regner
det for likemannsarbeid, hvor vi
snakker om hva som har hendt
siden sist, både personlig og hva
som eventuelt har skjedd med nye
medisiner, erfaringer eller på fors-
kningsfronten, forteller primus
motor Marit Rosenløv Berg.
ME er en nevrologisk sykdom

med mange symptomer. Hoved-
kjennetegnene er rask tretthet i
muskulatur og sentralnervesystem
etter minimal fysisk og mental
anstrengelse, samt unormal lang
restitusjonstid for gjenvinning
av muskelstyrke og intellektuell
kapasitet.
Statistikk viser at det oppstår

akutt i 80 % av tilfellene. Utlø-
sende årsak er vanligvis en infek-
sjon, men ME kan også utløses av
vaksiner, miljøgifter, og debutere
etter operasjoner og fysiske ska-
der. Sykdommen opptrer både
epidemisk, endemisk og i klynger,
og forekommer i alle etniske grup-
per og sosiale lag. Både voksne og
barn av begge kjønn rammes.
– Det er mye uvitenhet rundt

denne sykdommen, også blant
legene. Mange tror også at vi har
«svart bilde i hypokondri», da vi

jo ellers ser friske og oppegående
ut. Faktum er at vi må planlegge
dagene på en helt annen måte.
Noen ganger orker vi ikke en gang
å dusje før vi skal møte noen. Vi
må spare energien for å få gjen-
nomført selve møtet.
– Dette er ikke en synlig syk-

dom, og det er mye vi ikke vet.
For eksempel er et av våre med-

lemmer biokjemiker, og hun kan
fortelle at det bare i en kort vei-
stubb på Rykkinn hvor hun bor, er
det 13 hus med 19 personer som
er rammet av ME, opplyser Marit
Rosenløv Berg.

Freddy Nilsen

freddy.nilsen@budstikka.no

TaMEpå alvor
BLI MED! – Det er
viktig å være medlem
av et fellesskap når
man rammes av en
diagnose som ME, sier
Marit Rosenløv Berg.
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