Charmøren og iværksætteren Evald Krog er død
Muskelsvindfondens visionære grundlægger, Evald Krog, blev 76 år. Han døde i aftes i sit
hjem i Ajstrup efter et aktivt og begivenhedsrigt liv.
Evald Krog var og vil altid være en vigtig del af Muskelsvindfondens DNA. Gennem tiden har
han sat et uforglemmeligt aftryk, både internt i Muskelsvindfonden, i Danmark og langt
uden for Danmarks grænser.

Evald Krog blev 76 år
Lægerne forudsagde, at Evald Krog kun ville leve i få år. Men de tog i den grad fejl. Evald
nåede at fylde 76 år, før han døde i sit hjem tirsdag aften d. 1. december 2020.
Evald Krog vil blive husket som et enestående menneske. En iværksætter, rollemodel, en
charmør og ikke mindst en person, der elskede musik, fest og farver. En stor personlighed,
der forstod at samle mennesker omkring sig, knytte bånd og ikke lade sig begrænse. Hans
muskelsvind var ”upraktisk”, som han kaldte det, men fysikken skulle ikke sætte en stopper
for det, han ville.
- Det må aldrig blive en form for erhverv at have muskelsvind. Hvad laver du? Jeg har
muskelsvind. Den er gal. Vi skal have et godt liv og have hjælp der, hvor der er brug for
hjælp. Det centrale skal være livet – ikke handicappet, sagde Evald Krog.

Han bevægede verden
Evald Krog skabte en forening, et fællesskab og en bevægelse. Han samlede mennesker og
gjorde handicapsagen til en folkesag. Det er hans livssyn, som har gjort Muskelsvindfonden
til den indflydelsesrige organisation, som den er i dag.
Muskelsvindfonden arbejder for at forbedre livet for mennesker med muskelsvind og ALS.
Og selv om Evald syntes, at hans muskelsvind var ”upraktisk”, lod han sig ikke bremse. Han
ville bevæge verden, selv om han selv havde svært ved at bevæge sig.
Evald Krog var formand for Muskelsvindfonden i 42 år. Han trådte tilbage i 2016 og fik
senere samme år konstateret Alzheimer.
Begravelsen bliver grundet corona kun for de nærmeste.
Vi orienterer løbende. Følg med på vores hjemmeside og på vores facebookside.
Kontaktperson: Kommunikationschef Gitte Dreier Jacobsen, tlf. 2265 2499,
gitte@muskelsvindfonden.dk Pressebilleder kan hentes HER

