Cystisk Fibrose Foreningens ’Gode dage’ legater

CHRISTIAN HAR FÅET ET LEGAT TIL ET KUR-OPHOLD OG GOD MAD
Jeg hedder Christian og er 35 år gammel. Jeg fik konstateret cystisk
fibrose ved fødslen. Jeg har egentlig altid haft det godt med min
sygdom. Jeg har fået en uddannelse som kok, og jeg har arbejdet på
samme vilkår som alle andre indtil for 3 år siden.
Da jeg var 16 år fik jeg en kronisk infektion i lungerne med bakterien
pseudomonas. Senere fik jeg også infektion med bakterien
achromobacter samt cystisk fibrose diabetes. Alt i alt betød det, at
sygdommen ramte hårdere.
For 3 år siden fik jeg et par slemme lungebetændelser og derefter gik
det rigtig stærkt ned ad bakke. Mine lunger blev ødelagte og jeg
måtte også i dialyse behandling på grund af dårlig nyrefunktion. I
september 2014 kom jeg på venteliste til nye lunger og en ny nyre, og i juli 2015, efter 11 måneder, blev jeg
transplanteret på Rigshospitalet.
Det har været, og er stadig, en hård tid efter transplantationen. Især fordi jeg fik transplanteret både lunger
og nyre. Legatet fra ’Gode dage’ skal bruges sammen med min søster, som har gjort alt hvad der stod i
hendes magt for at hjælpe og støtte mig både under og efter transplantationen.
Vi skal derfor begge forkæles. Det gør vi ved at tage på spa-ophold på Skodsborg Kurhotel med afslapning
og god mad. Det bliver dog først i 2016, da jeg først lige skal have lidt flere kræfter og behov for en dag
mindre i dialyse behandling om ugen.
Tak for legatet.
Jeg glæder mig til at nyde det i fulde drag.
Mange hilsner
Christian Lylloff

Om 'Gode Dage' legaterne
Takket være donationer fra fonde og private har Cystisk Fibrose Foreningen i 2015 uddelt ’Gode dage’
legater for i alt ca. 85.000 kr. fordelt på 18 personer. Vi uddeler ’Gode dage’ legater igen i 2016. ’Gode dage’
legaterne gives til en selvvalgt positiv oplevelse til børn og voksne med cystisk fibrose evt. med familie. For
at kunne søge et legat skal man være medlem af foreningen og have, eller have haft, en svær
sygdomsperiode eller man har ikke kunnet deltage i foreningens andre medlemstilbud. Legaterne tildeles af
foreningens legatudvalg i samarbejde med Cystisk Fibrose Centrene.
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