
Hvad	  er	  Team	  Rose?	  

Team	  Rose	  er	  et	  Fitness	  &	  Motivations	  hold.	  Formålet	  er	  at	  motivere	  og	  
aktivere	  unge	  med	  sclerose	  så	  de	  får	  mest	  muligt	  ud	  af	  hverdagen!	  

Hvad	  får	  du	  som	  medlem	  af	  Team	  Rose?	  

• Du	  bliver	  en	  del	  af	  et	  team	  som	  træner	  sammen	  min.	  1	  gang	  ugentlig.	  
• Du	  får	  professionel	  hjælp	  til	  styrketræning.	  
• Du	  bliver	  inviteret	  til	  møder/arrangementer	  hvor	  der	  bl.a.	  kan	  være	  

indslag	  af	  professionelle	  coaches	  mm.	  
• Du	  bliver	  en	  del	  af	  et	  styrkende	  og	  motiverende	  fællesskab	  hvor	  alle	  

har	  sclerose.	  
• VIGTIGST	  AF	  ALT	  –	  Du	  bliver	  herre	  i	  eget	  hus.	  

 
 
”STOP saying I WISH – START saying I CAN” 
 

Jeg tror på at man kan hvad man vil. Da jeg fik 
diagnosen, sclerose, i september 2011, mistede 

jeg den tro i noget tid, jeg troede at mit liv ville 
gå i stå fra den dag. Jeg var sikker på at min krop 

fra den dag visnede og at jeg inden længe sad i 
kørestol. Jeg kunne se hvordan det tog hårdt på 

familien og det påvirkede mig endnu mere. Jeg 
har altid været en ”hård knægt” så ud ad til viste 

jeg ikke svaghedstegn men indvendigt havde de 
negative tanker taget over. Da jeg efter et par 

måneder var kommet mig, mere eller mindre, over 
mit første attack, besluttede jeg mig for at 

sygdommen ikke skulle styre mit liv mere end 
højst nødvendigt. Jeg var klar over at det ville 

kræve ændringer i min livsstil, men jeg så ikke 
andre muligheder hvis jeg ville være herre i eget 

hus. Jeg læste meget om sygdommen men syntes 
at jeg havde svært ved at blive klog på den, jeg 

kunne dog finde frem til at sundhed og stærk 
psyke var alfa og omega. Jeg brugte meget tid på 

at arbejde med mit mentale jeg men havde svært 
ved at holde hovedet oppe. Det var et slag i 

ansigtet at besøge sklerose afdelingen på 
sygehuset og se andre syge, med gangstativer, 

kørestole og andre hjælpemidler. Når jeg så på 
dem var det som om at min psyke blev nedbrudt 



og en indre dæmon sagde til mig, du er syg Kim, 

du ender som dem.  

Jeg begyndte i et motionscenter, her trænede jeg 
sammen med raske almindelige mennesker som 

ikke kendte mig eller min sygdom, det var 
befriende at se at jeg jo stadig sagtens kunne det 

samme som dem, træne, løbe, løfte, svede, smile, 
grine osv. osv. Jeg blev glad af at træne. Ud over 

det psykiske aspekt kunne jeg læse at 
muskelmasse var godt for at styrke 

nervesystemet og det måtte jo derfor være med 
til holde sygdommen nede. Jeg har trænet lige 

siden jeg har også haft attack i de 2 år men det 
styrker mig så meget psykisk at træne, at jeg 

meget gerne vil dele det med andre og derudover 
er jeg ikke mærket af sygdommen i hverdagen. 

Jeg har en vision om at hjælpe andre med samme 

tankegang som den jeg rodede med da jeg fik 
diagnosen. Jeg tror på at en stærk psyke kan give 

mig et bedre liv og en hverdag hvor det er mig der 
bestemmer og ikke sygdommen. 

Team Rose, er et tilbud til andre sklerose ramte 
unge der har brug for at komme ud blandt 

almindelige mennesker og få opbygget deres 
fysiske og psykiske styrke så deres hverdag 

bliver bedre og de bliver herre i eget hus. 

Det er ikke et spørgsmål om du kan, det er et 
spørgsmål om du gør det? 

	  

	  

	  

Team	  Rose	  har	  tilholdssted	  i	  Kolding	  men	  alle	  er	  velkommen.	  

Ønsker	  du	  at	  blive	  en	  del	  af	  Team	  Rose	  så	  kontakt	  os	  gerne	  på	  
facebook.com/teamrose6000	  	  

eller	  på	  mail	  thekimmoeller@gmail.com	  	  	  

Venlig	  Hilsen	  	  



Kim	  Møller	  

Team	  Rose	  


