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PRÆSENTATION 
 

Jeg hedder Line og jeg vil, sammen med Betina, starte en ABMS gruppe i Kolding. 
Jeg er 35 år og bor lidt uden for Kolding sammen med min søn på 8 år. 

Til dagligt arbejder jeg som konferencekoordinator og går til spejder med min søn. Jeg 
prøver at være så meget i naturen som muligt og nyder især gåture. Om mig selv er jeg 
meget rolig og har et positivt livssyn. 

Jeg lever ikke med smerter, men jeg er bedste veninde med Betina. Vi har kendt 
hinanden i mere end 15 år. Jeg har derfor været med i hele hendes forløb fra de første 
symptomer begyndte. Det vil sige igennem hele hendes sygdomsforløb, læger, 
sygehuse, møder med kommune og jobcentre m.m. 
Vi har kæmpet de hårde kampe sammen og fejret sejrene sammen. Derfor er jeg, 
udover at være bedste veninde til Betina, også pårørende, og det har medvirket til, at 
vores venskab har udviklet sig meget tæt i løbet årene. 
Det kan være svært at være pårørende, men det har været med til at skabe vores helt 
specielle venskab. 

Jeg har hørt om ABMS fra Betina og vi har været til et åbent ABMS møde og et foredrag 
sammen i Århus. 

Da vi har været igennem hele Betinas forløb sammen kunne vi godt tænke os at give 
noget af vores erfaring videre. Ved at starte en ABMS gruppe op sammen kan vi give 
den en lidt anderledes vinkel. 
Vi har både borgeren med smerter med, men åbner også døren for pårørende. 
Vi tror og håber på, at vi kan give noget af vores erfaring videre og, at det kan give vores 
venskab noget så vi kan vokse sammen. 

Det er ikke altid nemt at sætte ord på tingene og det tror vi, at en ABMS gruppe kan 
hjælpe os og andre med. Lige nu ved vi ikke hvornår vores gruppe starter op, pga. 
Corona nedlukning, hvor Betina er isoleret da hun er i den udsatte gruppe. Men vi vil 
starte op i Kolding når det er muligt og vi håber på sigt, at det kan blive til en større 



gruppe - også med andre arrangementer som fx foredrag, spillecafé eller hvad der er 
stemning og grundlag for. 

Det blev lidt langt, men håber du har læst med ? 

Venlig hilsen Line 

 

 


