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Kære læser 

»All you need is love« sang The Beatles, og måske er 
det rigtigt, at kærlighed er alt, vi har brug for. Livet 
bliver i hvert fald både sjovere og lettere at leve, hvis 
vi elsker nogen og har nogen omkring os, som elsker 
os, hvad enten det er familie, venner, en kæreste 
eller et kæledyr. Og omvendt gør livet ondt og bliver 
svært, når vi mister nogle, vi elsker. Om man ligefrem 
kan dø af et knust hjerte, kan du læse hjertelægens 
svar på, på side 16. 
Sygeplejerske Sabina Babic har gjort det lettere for 

 
beboerne på botilbuddet Boserupvej at styrke deres  
hjerter ved at lave en »Hjertesti«; det kan du læse 
mere om på side 28. 
Og så kan du godt sætte kryds i kalenderen torsdag 
den 14. november klokken 14.00, hvor Gloria sender 
radio for første gang. Husk at lytte med på 98.9 FM 
Rigtig god læselyst 
 
Toril K. Vikeså 
Redaktør 
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Har du brug for hjælp 
til at søge om enkel-
tydelse, læse post i 
e-boks eller finde vej i 
kommunen? - så kom 
forbi Svendborggade 
3, hvor Team Mod 
på Livet har åbnet en 
rådgivning. 

Rådgivningen er 
anonym og for alle. 
Den har åbent hver 
onsdag, mellem kl. 
13-16, og det er med-
lemmer af Team Mod 
på Livet, som tager 
imod dig. 

Team Mod på Livets  

åbne anonyme rådgivning 

Torsdag den 14. november klok-
ken 14.00 går Gloria i luften på 
98.9 FM. 

Lyt med, når vi dykker endnu dy-
bere ned i kærlighedstemaet og 
taler med museumsinspektør på 
Nationalmuseet om kærlighed 
og ægteskab i et historisk per-
spektiv. Derudover kan du høre 
en reportage fra #VærdigPsyki-
atriForAlles demonstration ved 
Christiansborg den 22. oktober 
og meget andet godt. 

RADIO
G L  O R I A  

Lyt med den 14. novemberLyt med den 14. november 

Nørklegruppen slår sig sammen med 
Håndarbejdscaféen  

Hver mandag mellem klokken 16.00-19.00 er der 
Håndarbejdscafé på Biblioteket på Rentemester-
vej. Du kan arbejde med egne nørkle-, strikke-, 
eller sy-projekter eller deltage i undervisningen 
med Susanne.  

Trine fra Nørklegruppen vil være at finde i Hånd-
værkscaféen mellem klokken 15.00 og 17.00. Du 
kan ligeledes hygge med dit eget håndarbejde, få 
gensidig inspiration og sparring fra Trine.  

Har du lyst til at komme forbi er du meget velkom-
men. Der er ingen tilmelding, du dukker bare op. 

Det er gratis at deltage, men du skal betale for 
materialer. 

Håber vi ses! 

Hvornår:  Mandag klokken 16.00-19.00 

Trine fra Nørklegruppe er tilstede fra klokken 15.00 
til 17.00 

Hvor: Biblioteket på Rentemestervej 2, 2400 Kø-
benhavn NV, 3. sal. 

Hvem: Katrine Ostwald, tovholder for Nørklegrup-
pe og Susanne Stengade, underviser på Håndar-
bejdscafé

Håndarbejdscafé 
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Gratis  
    yoga

 – et godt tilbud i Kompasset 

På vores ugeskema har vi 2 gange 
yoga fra kl. 14 til 15 mandag og 
onsdag. 

For det meste afholder vi Yoga i vores 
store gymnastiksal bag en lukket dør. Det 
er en mindre gruppe på omkring 5 til 7 
personer. Vi lægger vægt på en tryg at-
mosfære og tager hånd om den enkelte. 

I vores team findes der 3 yogainstruktør, 
to kvinder og en mand. Og hver for sig 
har de deres egen yogastil, og det kan 
være den klassiske Hatha Yoga, Flow 
Yoga eller Yin Yoga. Derfor kan oplevel-
sen være forskellig, men alle yogaformer 
er med til at styrke kroppen på hver 
deres måde. 

Vores kurser er altid for begyndere. Det 
vil sige, at alle kan være med fra starten, 
uden at man behøver at have kendskab 
til yoga i forvejen. Vi tilbyder alle nødven-
dige redskaber, herunder måtter etc. 

Yoga handler om at arbejde med kroppen 
og åndedrættet. Det gør vi ved at inddra-
ge vejrtrækning og kombinere det med 
øvelserne. Du får en bedre kropsbe-
vidsthed, øget smidighed og styrkelse af 
muskler og led.  

Vi afslutter altid med en dejlig afspæn-
ding og afrunding af timen. 

Vi glæder os til at se dig. 

Anne, Rikke, Christoph 

Yoga handler  

om at arbejde  

med kroppen og  

åndedrættet 

Spørgsmål 1 
Hvordan smitter kønssygdomme? 

1. Ved kys  
2. Ved sex 
3. Ved håndtryk 

Spørgsmål 2 
Hvilken kønssygdom er den mest almindelige? 

1. Klamydia 
2. Herpes 
3. HIV/aids 

Spørgsmål 3 
Hvilken kønssygdom er den farligste? 

1. HIV/aids 
2. Gonorré 
3. Klamydia 

Spørgsmål 4 
Ud over HIV/aids, hvilken anden kønssygdom kan 
ikke kureres? 

1. Gonorré 
2. Klamydia 
3. Herpes 

Spørgsmål 5 
Hvilken kommune har det højeste gennemsnit af 
folk, der er smittet med klamydia? 

1. København 
2. Gentofte 
3. Aarhus 

Spørgsmål 6 
Hvilken kommune har det laveste gennemsnit af 
folk, der er smittet med klamydia? 

1. Ishøj 
2. Ringkøbing 
3. Odense 

Spørgsmål 7 
Cirka 200 mennesker bliver diagnosticeret med HIV 
om året, men hvor mange er anslået til have HIV 
uden at vide det? 

1. 300 
2. 1000 
3. 600 

Spørgsmål 8 
Hvor mange bliver diagnosticeret med klamydia om 
året? 

1. 50.000 
2. 10.000 
3. 100.000 

Spørgsmål 9 
Hvor mange smittes med syfilis om året? 

1. Ingen 
2. 750 
3. 1.000 

Spørgsmål 10 
Hvad koster det at blive testet for kønssygdomme 
ved lægen? 

1. 600 kr.  
2. 300 kr 
3. Det er gratis 

 
 

Kønssygdomme 
Kønssygdomme er desværre ikke noget, mange vil snakke om, hvilket ofte resulterer i, at folk uven-
tet opdager, at de er blevet smittet. Nogle finder endda aldrig ud af det, hvilket kan ende med at 
blive livsfarligt for mange, da det ikke er alle kønssygdomme, der kan kureres. Det er derfor meget 
vigtigt, at du fortæller din partner, hvis du er smittet. 

Svarene finder du på side 8
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Kirsten Pedersens livret, svensk pølseret, 
var en meget elsket ret i 70’erne og spises 
stadigvæk i dag. Det siges, at den blev op-
fundet af nogle spejdere på lejrtur og ikke 
som navnet antyder i Sverige. 

TEKST: JANE E. BEGTRUP  // FOTO: CARSTEN REMENTORP 

Siden Kirsten Pedersen var barn i 70‘erne, har hun fået 
svensk pølseret. 

Kirsten og hendes tre søskende lavede den sammen 
med deres forældre. Så det er et kært minde for hende. 

Men det var først, da hun kom på Suhrs husholdnings-
skole som 17årig, at hun rigtig lærte at lave mad. Her 
var hun i et år. 

Suhrs husholdningsskole er en folkehøjskole med 
fokus på sund mad og fællesskab, som ligger inde midt 
i København. 

  
Kirsten Pedersens livret er svensk 
pølseret. 

Gloriaquiz svar: 1.-2, 2.-1, 3.- 1, 4.- 3, 5.-2, 6.-1, 7.-3, 8.-1, 9.-2, 10.-3 

Svensk pølseret 

Til 4 personer 

Tilberedningstid: 45 minutter 

Ingredienser: 

• 1 finthakket løg 

• 30 gram smør 

• 6-8 pølser i skiver 

• 750 gram kogte kartofler i tern 

• 1 tsk. paprika 

• 1 lille dåse tomatpuré 

• 3 dl. piskefløde 

• 1 bundt purløg 

Sådan laver du svensk pølseret: 

Brun fedtstoffet let i en tykbundet gryde og 
svits løget let heri. 
Tilsæt paprika og pølserne og svits dem let. 
Tilsæt nu tomatpuré og piskefløde og lad det 
koge op under omrøring. 
Hæld kartoflerne op i gryden og lad det hele 
simre i 5-10 minutter under omrøring. Husk at 
smage til med salt og peber undervejs. 
Når fløden har fået en sovselignende konsi-
stens, tages gryden af varmen. 

Drys med purløg inden servering.
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Selvom ord ifølge Lars Lilholt ikke helt 
slår til, kaster Gloria sig ud i at definere 
kærlighed overfor forelskelse. 

TEKST: TINE TANG LYSTBÆK 

»Vil du elske og ære hende, og leve med hende i med-
gang og modgang, indtil døden skiller jer ad?«. Det 

kirkelige vielsesritual lægger op til både dybe følelser, 
stærkt sammenhold og loyalitet, men levner ikke plads 
til sex. Hvilken cocktail af disse elementer har vi mon 
at gøre med i parforholdets forskellige faser? Det har 
den amerikanske psykolog Robert Sternberg forsøgt 
at beskrive via sin trekantsmodel, som blandt andet 
forsøger at indkredse karakteristika for henholdsvis 
forelskelse og kærlighed. 

Venskab eller frække affærer 
Det kan være en god idé at vide, om det i det hele taget 
er et romantisk forhold, man er ved at opbygge, eller 
om man i stedet oplever et spirende venskab, hvilket 
jo er værdifuldt i egen ret. Måske er det slet og ret bare 
en hed affære, man har gang i. Skal man tro Sternberg, 
har man hverken med kærlighed eller forelskelse at 
gøre, hvis ens forhold kun kendetegnes ved en følelse 
fra én af trekantsmodellens spidser. Har man for ek-
sempel udelukkende intimitet, er der tale om et ven-
skab, hvorimod et forhold drevet af ren lidenskab blot 
handler om erotik. 

Flygtig forelskelse 
En anden type relation sættes i spil, hvis éns forhold 
kombinerer to af trekantens spidser. I denne artikels 
perspektiv er vi selvfølgelig mest interesseret i konstel-
lationen lidenskab plus intimitet; dette giver nemlig 
ifølge Sternberg grobund for det, vi kalder forelskelse. 
Når intimitet lægges sammen med intimitet, opstår 
romantik. Man har det fantastisk, med sommerfugle i 
maven og brusende blod, fordi man bliver set, forstået 
og begæret. Et andet menneske er blevet så vigtig for 
én, at man ikke har brug for andre; kæresteboblen er 

nok. Rent kemisk er man pumpet fuld af lykkestoffet 
serotonin og belønningsstoffet dopamin, ligesom det 
såkaldte kærlighedshormon oxytocin florerer. Dette 
varer for evigt, tror man. Men den flygtige forelskelses-
fase er begrænset til mellem to og 12 måneder. 

Grundfæstet kærlighed 
For at forelskelsen kan udvikle sig til kærlighed, må vi 
derfor hele Sternbergs model rundt. Ægte kærlighed er 
baseret på såvel intimitet som passion og forpligtelse. 
Man skal have etableret et varigt og tillidsfuldt fælles-
skab, hvor romantik og håb bevares intakt. I kærlighe-
den kender man hinandens sårbarhed og svage sider, 
men har på trods deraf alligevel udviklet dybere følelser 
og har dedikeret sig fuldstændigt til hinanden. Hvor 
forelskelsen havde karakter af at være en gave, er den 
grundfæstede kærlighed tillige både et valg og en vilje-
sakt – man vil hinanden på godt og ondt, ganske som 
vielsesritualet formulerer det. Den tyske psykolog og so-
ciolog Erich Fromm skelner mellem forelskelse og kær-
lighed med ordspillene »Jeg elsker dig, fordi jeg behøver 
dig« overfor »Jeg behøver dig, fordi jeg elsker dig”, hvor 
sidstnævnte er møntet på den modne kærlighed, vi vel 
alle ønsker at opleve i hvert fald én gang i livet.

Kald det kærlighed; kald 
det lige, hvad du vil 

Ægte 
kærlighed 

Engagement / 
Forpligtigelse 

Intimitet 
Sympati 

Venskab 

Lidenskab / 
passion 

Håb, illusioner 
Besættelse, jalousi 

Fællesskab / 
Tosomhed 

Angst for ensomhed 

Romantik 
Behov for 

bekræftigelse og 

opmærksomhed 
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Som kæreste eller ægtefælle til en partner, 
der er psykisk sårbar, kan det være svært 
at finde balancen i sin egen rolle. 

TEKST: METTE FABRICIUS 

Ifølge Kim Bonnesen, autoriseret psykolog og psykote-
rapeut og leder af den psykologiske rådgivning i Lands-
foreningen Sind, befinder pårørende sig ofte i et dilem-
ma, hvor de på den ene side ønsker at hjælpe, støtte og 
være der for den person, de er pårørende til og på den 
anden side kæmper med at passe på sig selv. 
»Det er virkelig et dilemma, uden enkle svar, men som 
i alle andre forhold er kommunikation alfa og omega,« 
siger han. 

Tal om det 
Man er nødt til at tale sammen om parforholdet, og om 
de vilkår, man er sammen på. 
»Mange par med psykisk sårbarhed oplever, at de taler 
mere sammen end andre par, fordi man er nødt til det. 
Det er vigtigt at tale sammen på en kærlighedsfuld og 
accepterende måde, hvor begge husker på at blive på 
egen banehalvdel,« siger Kim Bonnesen. 

Man er to i et forhold 
»Det gælder i alle forhold, at der er dig og der er mig – 
men der er også en tredje part: forholdet. Så hvordan 
får vi forholdet til at trives bedst muligt? 
Man er nødt til at lade den psykisk sårbare være. Man 

kan ikke fikse det. Den kendsgerning kan fremtvinge 
følelser som vrede og frustration, men det er vigtigt at 
acceptere, at sådan er det,« siger Kim Bonnesen. 
Han påpeger at der både er muligheder og begræns-
ninger i forholdet. 

»Man kan ikke være sammen med familie og venner 
på samme måde, der er mange ting man ikke kan gøre 
på samme måde som i andre forhold, men til gengæld 
bliver man stærke af at tale meget sammen,« siger Kim 
Bonnesen. 

Få hjælp 
Kim Bonnesen taler om de ting, der ligger inde i for-
holdet og udenfor forholdet. En vigtig ting udenfor 
forholdet er, at den psykisk sårbare skal have hjælp. 
For at klare udfordringerne og give håb for fremtiden, 
både for den psykisk sårbare selv og for partneren. Her 
kan både psykoedukation og behandling være vigtig. 

For den pårørende er det på samme måde vigtigt at 
være opmærksom på at få hjælp, i form af viden og i 
form af samtaler med ligesindede, for eksempel i en 
pårørendegruppe. 

»De fleste pårørende kommer først og søger hjælp, når 
der er sket noget akut, når kæresten er blevet indlagt 
for første gang og det begynder at gå op for dem, at det 
er alvor, det her med psykisk sårbarhed,« siger Kim 
Bonnesen. 

Tag din egen iltmaske på først 
Birgitte Janischevska er uddannet pædagog og familie-
terapeut, og arbejder i Region Hovedstadens psykiatri 
som mentor for pårørende til patienter i psykiatrien. 
Her møder hun mange kærester og ægtefæller, som 
fortæller, at det sværeste for dem faktisk er at møde 
omverdenens umiddelbare respons, som meget ofte er 
Hvorfor går du ikke bare? 

»Netop det faktum, at man som kæreste eller ægtefælle 
vælger at blive i et forhold, hvor ens partner er udfordret 
af psykisk sygdom, kan være med til at give en følelse af 
at stå meget alene,« siger Birgitte Janischevska. 

Psykiatrisk Center København tilbyder forløb 
Netop nu tilbyder Psykiatrisk Center København et 
forløb for pårørende, hvor man deler sine tanker og 
følelser med andre ligesindede, og det kan have stor 
betydning for kærligheden i parforholdet. 

»Bare det at få oplevelsen af at »jeg er ikke mærkelig, 
og vi er ikke et mærkeligt par,« kan mindske følelsen af 
at stå alene,« siger Birgitte Janischevska. 

Hun mener desuden, at det er vigtigt for de pårørende at 
møde psykiatrien og få viden om systemet, da det giver 
mulighed for få afklaring og ro på, og for at få stillet nog-
le af alle de spørgsmål, man ikke før har fået svar på. 

De fælles udfordringer 
Udfordringerne er forskellige, men der er også fælles 
træk. Der er den kæreste, der gør for meget og næsten 
bliver behandler for sin partner, og så er der den kære-
ste, der trækker sig og har svært ved at finde sin rolle,  
»for det er jo ikke mig der er syg«. Hvornår skal jeg 
støtte, og hvordan støtter jeg bedst. Hvornår skal jeg 
presse min kæreste og hvornår give plads og  
bare være der. 

»Det kan være svært at være ligeværdige i  
forholdet, fordi vilkårene er så forskellige,«  
siger Birgitte Janischevska. 

Hvad kan man gøre? 
Kim Bonnesens bud på, hvad man selv  
kan gøre, er først og fremmest at tage  
vare på sig selv og hinanden, huske på, 
at man har sit eget liv og acceptere, at  
man er i et anderledes forhold. Og så  
huske at tale sammen. 

»Når magtesløsheden, frustrationen  
og andre følelser kommer, så er det  
vigtigt, at man er i stand til at åbne 

og lukke døren. Altså at åbne for de følelser og fru-
strationer, der måtte være, og lade dem få plads, men 
når nok er nok, skal du huske at lukke den dør igen,« 
siger Kim Bonnesen. 

Birgitte Janischevskas vigtigste råd til kærester og 
ægtefæller er at huske at »tage sin egen iltmaske på 
først,« før man hjælper sin partner, sådan som vi lærer 
det i flyet. 

»Du kan ikke hjælpe din partner, hvis du samtidig 
forsømmer at hjælpe dig selv. Bliver du medsyg, kan 
du ikke hjælpe. Hvis din partner ser, at du tager dig af 
dig selv, kan han/hun bedre tage ansvar for sig selv,« 
siger hun. 

Et  
kærligt  
dilemma 
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Birgitte Janischefska, pårørendementor 
i Region Hovedstadens Psykiatri. 

Kim Bonnesen, autoriseret psykolog og 
psykoterapeut og leder af den psykologiske 
rådgivning i Landsforeningen Sind. 
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»Sygt Romantisk« er en podcastserie, som 
bliver lavet af Mille Høj Vittrup og Anna 
Kim Bentzen Wischmann. 
Serien handler om kæresteforhold og psy-
kisk sårbarhed - om alt det svære og om 
alt det smukke i et parforhold, hvor den 
ene part er psykisk sårbar. 

Værterne repræsenterer hver deres perspektiv: Mille 
Høy-Vittrup er selv psykisk sårbar, og Anna Kim Bent-
zen Wischmann har en kæreste, som er psykisk sårbar. 
Sammen taler de om det, de deler i hver deres forhold. 
De taler blandt andet om temaer som skyld, skam, 

omverdenens blik på deres forhold, og om den store 
kærlighed, der gør det hele muligt. 

Podcasten finder du på iTunes, Spotify, Google Play mv. 

»Da jeg mødte Anders første gang, vidste jeg, at han 
havde angst, men det fyldte ikke så meget. Jeg havde 
bare sommerfugle i maven og kunne ikke styre, at 
jeg blev smaskforelsket. Vi faldt i hak lige fra starten 
af. Angsten var svær at forstå, både for Anders og især 
også for mig, men den blev hurtigt en omstændighed, 
vi måtte lære at navigere i sammen,« siger Anna Kim 
Bentzen Wischmann. 

Sygt romantisk 

Anna Kim Bentzen Wischmann og Mille Høj  
Vittrup står bag podcastserien »Sygt romantisk«. 

Psst  
kom til gratis  

foredrag med Anna Kim  

og Mille den 21.  

november – se annoncen 

på næste side.

Psykiatrisk Center København 

Information om 

Psykiatrien 
og psykisk sårbarhed 
Foredragsrække i auditoriet på Rigshospitalet 

 August 2019   

Sygt romantisk 

Gratis foredrag på Riget torsdag den  
21. november 2019 klokken 17.00-19.00 

Sygt romantisk – om psykisk sygdom i kæresteforhold.  
Hvordan overlever kærligheden. 
Oplæg ved Mille Høj Vittrup & Anna Kim Bentzen, som  
taler ud fra egen erfaring. 

Alle er velkomne 
Auditoriet åbnes kl. 16.30 

Vi mødes i Auditoriet 
 
Edel Sauntes Alle 10 
Opgang 61B, stuen 
2100 København Ø. 

Psykiatrisk Center København 
www.psykiatri-regionh.dk

http://www.psykiatri-regionh.dk
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Anne Linnets sang beskriver fint den 
kærlighedssorg, ingen har lyst til at op-
leve. Men kan man egentlig dø af et knust 
hjerte? 

TEKST: TINE TANG LYSTBÆK  // FOTO: PRIVAT 

Ja, man kan faktisk godt dø af kærlighedssorg; eller af 
det, der rent medicinsk kaldes Broken Heart Syndro-
me. Det bekræfter Henning Mølgaard, overlæge ved 
hjerteafdelingen på Skejby Sygehus. 
»Hvis man er udsat for et alvorligt kærlighedssvigt, 
som at finde sin kone i seng med sin bedste ven, 
kan det for enkelte personer føre til dødsfald,« siger 
han. Det sker heldigvis yderst sjældent, at folk dør af 
hjertesorg, og forskerne mener, det primært drejer 
sig om mennesker, som har en særlig disposition, for 
eksempel er psykisk sårbare eller allerede har en hjer-
tesygdom. Dog rammes kvinder over 50 år hyppigst af 
Broken Heart Syndrome, uden at man ved hvorfor. 

Broken Heart Syndrome - kært barn har man-
ge navne 
Oprindeligt blev syndromet navngivet Takotsubo af 
japanske forskere, og først senere blev det kendt som 
lammet hjerte eller Broken Heart Syndrome. Henning 

Mølgaard foretrækker dette sidste begreb, som for 
lægpersonen er meget illustrativt for, hvad tilstanden 
indebærer. Broken Heart Syndrome er overordnet set 
navnet på resultatet af en ekstrem, emotionel stresspå-
virkning, hvor enkelte patienter udvikler symptomer, 
der ligner dem, man finder hos folk med blodpropper 
i hjertet. Dog er der tale om en, heldigvis midlertidig, 
men dog akut hospitalsbehandlingskrævende lammel-
se af venstre hjertekammer. Dette illustrerer ifølge 
Henning Mølgaard meget godt sammenhængen mel-
lem hjerne og hjerte. 

»Forbindelsen mellem hjerne og hjerte vises hurtigt i 
pulsens reaktion på de meldinger, hjertet modtager fra 
hjernen. Man får hjertebanken af nervøsitet eller lykke. 
Stressede mennesker har en monoton, forøget puls, 
som længere nede af vejen kan føre til forhøjet døds-
risiko og, måske, til en form for kronisk Broken Heart 
Syndrome,« forklarer han. De fleste kommer sig efter 
få uger, men 10 procent kan få tilbagefald. 

Så ja, hjertet kan, populært sagt, gå i tusind stykker af 
såvel kærlighedssorg som af alvorligt traumatiserende 
livsbegivenheder. Det kan i overført betydning knuses, 
i virkelighedens verden lammes. Men det kan også 
heles, oftest af naturens vej, men i ekstreme tilfælde 
ved lægehjælp. 

Alting kan gå itu. 
Et hjerte kan gå i tusind stykker 

Henning Mølgaard, overlæge ved 
hjerteafdelingen på Skejby Sygehus. 

Frinova                                           
Sunbygårdsvej 1               
2300 København S                 
Tlf.: 30 58 02 73                           
                                      
N.A.B.O  Center 
Portugalsgade 10 
2300 København S 
Tlf.: 30 36 80 70 

Åbningstider: 
Man, ons og tors: 
10.00-20.00 
Tirs og fre: 10.00-16.00 
Lør, søn- og helligdage: 
11.00-1600 

N.A.B.O Satelitten 
Tlf: 21 12 05 41 

Team Mod på Livet  
(TMpL)                                 
Svendborggade 3                  
2100 København Ø                 
Tlf.: 30 57 97 67     

Botilbuddet Boserupvej 
Boserupvej 7 
4000 Roskilde 
Tlf.: 46 33 41 13 

Åbningstider café: 
man-tor: 09.30-15.00 
fre: 09.30-12.30 
Tlf.: 46 33 40 67 

ASPA Kapelvej 55 
2200 København N 
Åbent, anonymt samværs-
tilbud 
Tlf: 35 30 17 28 

Åbningstider: 
Man-tors: 13.30-21.00 
Fre: 13.30-17.00 
Lør og søn: 12.00-17.00 

ASPA Kapelvej 55 
2200 København N 
Struktureret samværs-
tilbud. 
(kræver tilmedling) 
Tlf: 35 30 17 32 

Åbningstider: 
Man-fra: 09.30-13.30 

Telefontid: 
Mellem 09.00-11.30 og 
13.00-14.30 

Kontakten 
Bystævneparken 27 
2700 Brønshøj 
Tlf.: 24 85 43 15 
Tlf.: 30 58 01 19 

Åbningstider 
Man- tors: 08.00-14.00 
fre: 08.00-12.00 

Ottilia 
Kirsten Walthers Vej 6 
2500 Valby 
Tlf.: 36 13 21 10 

Åbningstider 
Man, tirs og tors:
 09.45-15.45 
Ons: Brugeråbent 
Fre: 09.45-15.00 

Pinta 
Skjulhøj Allé 2 
2720 Vanløse 
Tlf.: 38 79 90 86 

Åbningstider 
Man: 09.45 - 15.45 
Tirs: Brugeråbent 
Ons og Tors: 10.15 - 19.45  
Fre: 09.45-15.45 

Team KAT 
Kirsten Walthers Vej 6 
2500 Valby 
Tlf.: 30 58 03 96 
Tlf.: 30 58 03 00 

Kompasset 
Sundbygårdsvej 1, 
2300 København S 
Tlf.: 40 49 32 47 

Åbningstider 
Man: 09.30-16.00 
tirs: 10.00-16.30 
ons 12.00-16.00: 
tors: 09.30-16.00 
fre: 10.00-15.00 
Se Kompassets 
facebookside for 
ændringer 

Café Rose 
Hammelstrupvej 8, 
2450 København SV 
Tlf.: 36 46 72 21 

Åbningstider: 
Man og tir: 10.00-20.00 
Ons: 10.00-17.00 
Tors: Brugeråbent 
Fre: 10.00-15.00 

Mamma mia og 
Mamma Mia Nabo  
Skolen 
Utterslev Torv 30 2400 
København NV 
Tlf.: 38 60 69 43 

Åbningstider 
Man-fre: 11.00-20.00 
Weekender og 
helligdage: 11.00-17.00

     

Aktivitetskalender for den 04.11 til den 02.12
Åbningstider og adresser 
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Motion, krop og bevægelse 
Mandag: 
10.00-10.30: Stolegymnastik, Kompasset 
10.30-11.00: Gågruppe, Kontakten 
10.30-11.30: Gåtur, Ottilia 
11.00-12.00: Gågruppe, Pinta 
11.00-12.00: Løbeklub , Kompasset 
13.00-15.00: Gåtur på  Bispebjerg Kirkegård ved Danielle, 
Team KAT 
16.00-16.45: Dans, ingen tilmelding, N.A.B.O 

Tirsdag: 
10.00-10.30: Stolegymnastik , Kompasset 
12.10-13.30: Kropsbevidsthed, Mamma Mia, Nabo Skolen 
12.30-14.30: Sundhed for dig, Kompasset (tilmelding kræves) 
13.00-14.00: Gåtur, Ottilia 
14.00-16.00: Tennis, Otillia 

Onsdag: 
09.45-11.00: Gågruppe, Pinta 
10.30-13.00: Svømning i Øbrohallen, ASPA Kapelvej 
(Tilmelding kræves, pris 25 kr.) 
10.30-11.30: Gåtur, Ottilia 
12.00-12.45: Gågruppe, Mamma Mia 
14.00-15.00: Open gym, Kompasset 

Torsdag: 
10.00-10.30: Stolegymnastik, Kompasset 
10.30-11.30: Gåtur, Ottilia 
10.30-11.30: Krop og sind, Pinta 
11.00-12.00: Løbeklub , Kompasset 
13.00-14.30: Cykeltur på Fælleden, Kompasset 
14.30-15.30 Dansemotion, Kompasset 

Fredag: 
09.45-11.00:  Gågruppe, Pinta 
10.00-10.30: Stolegymnastik, Kompasset 
10.00-12.00: Open gym, Kompasset 
10.30-11.30: Gåtur, Ottilia 
12.30-14.30: Sundhed for dig, Kompasset (tilmelding kræves) 
12.30-14.30: Motion, sundhedshuset i Mimersgade 41, 1 
(Yderligere information kan fås hos Louise på tlf. 30 68 
11 88) 

Krop, sind og psyke 
Mandag: 
13.00-14.00: NADA, Pinta . 
13.30-14.30: Yoga og meditation, Ottilia 
14.00-15.00: Yoga, Kompassest 
14.00-16.00: NADA, Kompasset 
15.00-16.00: NADA, Team KAT, Bellahøj Kirke 

Tirsdag: 
10.30- 12.00: Erfaringsgruppe om angst, Team KAT, 
Tomsgårdsvej 35 
13.00-15.00: Recoveryforløb, Café Rose 
(tilmedling kræves, kontakt café Rose for tilmeldlng) 
13.30-15-30: Selvværdskursus, Team KAT, Ottillia 
14.00-15.00: Velværegruppe (lige uger), Mamma Mia 
19.00-20.00: Stillerum, Kompasset 

Onsdag: 
13.00-15.00: Recoveryforløb, Café Rose 
(tilmedling kræves, kontakt café Rose for tilmelding) 
Fra kl. 13.30 : Nada, Kontakten 
14.00-15.00: Yoga, Kompasset 
14.00-16.00: NADA, Kompasset 

Torsdag: 
09.45-11: Gågruppe, Pinta 
10.00-14.00: Nada efter aftale, Kompasset 
10.30-11.15: Krop og sind, Pinta 
11.00-12.00: SFT, Pinta 
12.00-13.30: Mindful yoga, Frinova/AOF, Foregår på 
Blågårdens bibliotek, Blågårds Plads 5 
14.00-15.00: »Social byhave«, Pinta 
15.00-16.00: NADA, Team KAT, Tomsgårdsvej 35 

Fredag: 
10.00-11.00: SFT-opfølgning, Ottilia 
10.00-11.30: NADA, Kompasset 
11.00-12.00: NADA, Pinta 
12.30-15.00: Makeup-værksted, den første fredag i måne-                                                                                                                                   
den, Team Mod på Livet 
13.00-15.00: Recoveryforløb, Café Rose, 
(tilmedling kræves, kontakt café Rose for tilmelding) 
13.30-14.30: Yoga og meditation, Ottilia 

Aktivitetskalender for den 04.11 til den 02.12
Aktivitetskalenderen er lavet af Gloria. Aktiviteterne foregår i 

Københavns Kommunes socialpsykatri, men er for alle Københavns Kommunes borgere 
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Bliv klogere 
Tirsdag: 
10.00-11.30: IT-kursus, ASPA Kapelvej, (Tilmelding kræves ) 
11.30-13.00: IT-kursus, ASPA Kapelvej, (Tilmelding kræves) 
11.00-14.00: Projektværksted, Smedetoften 14, Frinova 

13.45-15.25: IT undervisning, Mamma Mia, Nabo Skolen 
14.00-15.00: Digital medborger, Ottilia 
15.40-17.20: IT undervisning, Mamma Mia, Nabo Skolen 

Onsdag: 
10.00-11.30: IT-kursus, ASPA Kapelvej, (Tilmelding kræves ) 
11.30-13.00: IT-kursus, ASPA Kapelvej (Tilmelding kræves) 
13.00-14.00: Guitarundervisning, Pinta 
13.00-16.00: Åben anonym rådgivning, TMpL 
15.00-16.00: AST Jobformidling, Pinta 

Torsdag: 
12.30-13.00: AST-jobformidling, Ottilia 
13.00-15.00: PC hjælp, Pinta 
16.00-19.00: IT-salon, ASPA Kapelvej 

Fredag: 
11.00-1200: Digigtal medborger, Ottilia 
12.30-15.00: Skriveværkted, den anden fredag i måneden, 
Team Mod på Livet 

10.00-13.45: Lørdag den 16. og søndag den 17. november: 
Wordpress for begyndere, Frinova/AOF 

    Diverse 
Mandag: 
15.30-17.30: Mød Sara fra Netværksvennerne, ulige uger, 
N.A.B.O Satelitten 

Tirsdag: 
10.45-12.30: Kulturgruppe, ASPA Kapelvej, 
Kræver tilmelding 
13.00-filmen slutter: Biograf på storskærm, lige uger, 
Boserupvej 
13.30-14.30: Hørt og set, Kompasset, (tilmelding kræves) 
16.00-19.45: Fælllesskab; Café Rose 

Onsdag: 
13.00-14.00 Brugermøde, Mamma Mia 
14.00-15.00: Filosofisk salon, Pinta 
14.00-15.00: Pintamøde, Pinta 

Torsdag: 
10.00-12.00: Ugen der gak, Ottilia 

Brætspil/sang og musik 
Mandag: 
13.00-15.00: Brætspil, Team Mod på Livet 
13.00-15.00: Brætspil, Pinta 

Tirsdag: 
13.00-14.00: Musik og sang, Kontakten 

Torsdag:  
11.00-12.40: Guitar, Mamma Mia, Nabo Skolen 
13.00-15.00: Brætspil, Pinta 
13.00-14.00: Musik og sang, Kontakten 
13.00-14.40: Sang, Mamma Mia, Nabo Skolen  

Onsdag: 
10.00-11.00: Spillebule, Kontakten 
13.00-14.00: Spillebule, Kontakten 
15.00-17.00: Musik, Café Rose 

Torsdag 
13.00-15.00: Skak-gruppe, ASPA Kapelvej 

Fredag: 
12.30-15.00: Spilcafé, den tredie fredag i måneden, TMpL 
13.00-14.00: Fællessang, Ottilia 
14.00-15.00: Fællessang, Pinta 
14.00-16.00 Gaming, Mamma Mia

OBS! 
Alle aktiviteter er gratis, hvis ikke andet er anført. 

Holdene på Mamma Mias Nabo Skole kræver tilmel-
ding og er ikke gratis. 

Undervisningsforløb i Café Rosé med underviser Ann. 
Tirsdag, onsdag og fredag: 13.00-15.00. 
Tilmelding kræves. 

Du kan få friplads gennem Frinova til Frinovas AOF-kurser 
ved at henvende dig til Frinova. 

Aktivitetskalender for den 04.11 til den 02.12
Aktivitetskalenderen er lavet af Gloria. Aktiviteterne foregår i 

Københavns Kommunes socialpsykatri, men er for alle Københavns Kommunes borgere
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DER ER LEDIGE PLADSER TIL KOMMENDE GRUPPE MED 
OPSTART NOVEMBER 2019. 
ASPAS GRUPPEFORLØB 

MED ASSERTIONSTRÆNING  
 

Du får blandt andet redskaber til:  
forbedret selvværd 
at blive bedre til at håndtere udfordringer i dit liv 
at kunne håndtere svære samtaler 
at udtrykke dine følelser og sige fra 
at forbedre dine relationer til andre mennesker 
at tænke positivt om dig selv, om andre og om fremtiden  

Kursusforløbene er 3 timer, 1 gang om ugen over 17 gange hver tirsdag mellem kl. 
10.30 og 14. Gruppen består af 8 deltagere.  
Alle kurser starter med en times for-samtale inden opstart.  

Anette Christensen: 
Har arbejdet med og udviklet gruppetilbud med særlig fokus på kommunikation og 
personlig udvikling i Askovfonden gennem de sidste 30 år. Siden 2011 i tæt 
samarbejde med tidligere gruppedeltagere. Er uddannet socialpædagog og har 
specialiseret sig i kommunikation og assertion.  
 

Dorte Waldorff: 
Er uddannet pædagog og i gang med at efteruddanne sig som medarbejder med 
brugererfaring på MB-uddannelsen. Har været tilknyttet ASPA i tre år. Faciliterer 
ASPAs månedlige assertionscafeer. 
Er du interesseret, så kontakt:  
 
 

 

 
 

 

ASPA 
Griffenfeldsgade 35 på Nørrebro Telefon: 30 
73 85 59 - 
Mail: Anette.Christensen@askovfonden.dk

Lige til at tage ud 
og hænge op.

Kreative sysler 
Mandag: 
10.00-12.00: Åbent kreativt værksted, Ottilia 
13.00-14.00: Kreativ skrivning, Ottilia 
13.00-15.00: Hækling, Team Mod på Livet 
14.00-16.00: Tegning, Pinta 
16.00-18.00: Kreativt værksted, Kompasset 
16.00-18.45: Kreativ skrivning, Mamma Mia, Nabo 
Skolen 

Tirsdag: 
09.30-12.00: Kreativ værksted (maling med akryl) 
Boserupvej 
10.00-12.00: Åbent kreativt værksted, Ottilia 
13.00-15.00: Undvisning i tegning, Ottilia 

Onsdag: 
10.00-13.00 Træværksted på Tinker Tank, Kompasset 
12.00-14.30: Kreativ værksted (møbel makeover), 
Boserupvej 
13.00-15.00: Drivhusgruppe, Kompasset 
14.30-16.00: Billedkunst, Mamma Mia, Nabo Skolen 
16.00-17.45: Billedkunst, Mamma Mia, Nabo Skolen 

Torsdag: 
10.00-15.00: Åbent kreativt værksted, Ottilia 
13.00-15.00: Kreativt værksted, Kompasset 
13.00-15.00: Undervisning i tegning, Ottilia 
16.00-17.40: Foto, Mamma Mia, Nabo Skolen 

Fredag: 
10.00-14.30: Åbent kreativt værksted, Ottilia 
12.30-15.00: Maleværksted, den fjerde fredag i 
måneden, Team Mod på Livet 

Lørdag: 
11.00-17.00: Stich tagging, Frinova/AOF, kun den 9/11 
Biblioteket på Rentemestervej 76 

Madlavning/fællesspisning. 
Mandag: 
10.00-14.00: Madgruppe, Café Rose, Kræver tilmelding 
14.30-18.30: Madgruppe, Café Rose, Kræver tilmelding 
17.00-19.00: Fællesspisning den første mandag i måneden, 
Kontakten 

Tirsdag: 
10.00-14.00: Madgruppe, Café Rose, Kræver tilmelding 
16.10-18.45: Madlavning, Mamma Mia, Nabo Skolen 

Onsdag: 
13.00-15.00: Onsdagsboller, Team Mod på Livet 

Torsdag: 
13.00-19.00: Gastronomisk undervisning, Pinta, 
(tilmedling, pris 40 kr.) 
17.30: Fællesspisning, N.A.B.O, (tilmelding, pris 25 kr.) 

Lørdag: 
10.00-14.00: Sovs så engelne synger, Frinova/AOF, kun den 
23/11, foregår i caféen i Svendborggade 3 

Søndag: 
13.00: Brunch, N.A.B.O, (tilmelding, pris 20 kr.) 

Sundhed og medicin 
Mandag: 
14.00-15.00: Medicingennemgang, Kompasset 

Tirsdag: 
14.30-15.30: Sund snak, Kompasset 

Onsdag: 
10.00-14.00: Sundhedstjek (book tid!), Kompasset 

Aktivitetskalender for den 04.11 til den 02.12
Aktivitetskalenderen er lavet af Gloria. Aktiviteterne foregår i 

Københavns Kommunes socialpsykatri, men er for alle Københavns Kommunes borgere
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Har du eller har du haft 
en kæreste? 

Susan Feldskov 
Har du eller har du haft en kæreste? 
Ja, han er havemand 

Hvor længe har i været sammen? 
On and off siden 2001 
 
Hvor mødte i hinanden? 
Det gjorde vi på arbejde, jeg har kun 

 
mødt mine mænd på arbejde. På 
Bispebjerg Centralvaskeri. 

Er det ok at stille krav til en kæreste? 
Det er ok med klare aftaler om, hvem 
der skal hvad, men det skal ikke stilles 
op som krav. En aftale kan man altid 
ændre. 

 
Jesper Johansen 
Har du eller har du haft en kæreste? 
Ja 

Hvor længe har I været sammen? 
Vi har været sammen gennem fire år 

Hvor mødte I hinanden? 

På Pulsen, et netværksted under 
Københavns Kommune 

Er det ok at stille krav til en kæreste? 
Ja, engang imellem, ellers har vi  
meget frie tøjler. Det kommer an  
på hvilke krav. 

 
Danielle Lauridsen 
Har du eller har du haft en kæreste? 
Uha, ja, jeg har haft flere af flere års 
varighed 

Hvor længe har I været sammen? 
Fra to til ti år, med to år som det 
korteste 

 
 
Hvor mødte I hinanden? 
Gerne gennem bekendte 

Er det ok at stille krav til en kæreste? 
Man må godt stille krav, så længe  
de ikke er urimelige. Man skal lære 
at holde af sig selv først og frem-
mest. 

 
Tom Bolig Hansen 
Har du eller har du haft en kæreste? 
Ja, vi er ringforlovet 

Hvor længe har I været sammen? 
Vi har været sammen i seks år 
 

 
 
Hvor mødte I hinanden? 
På Ølgoden, på Bakken, hvor vi dan-
sede sammen 
 
Er det ok at stille krav til en kæreste? 
Vi stiller ikke krav til hinanden, vi 
respekterer hinanden. 

TEKST: JANE BEGTRUP 
FOTO: CARSTEN REMENTORP Det kan være svært at finde kærligheden, 

for hvor går man hen, hvis man har for 
travlt, ikke har overskud eller lyst til at gå 
i byen og møde en partner. 

TEKST: CHRISTINA ANDERSEN 

Man kan være heldig at møde en for eksempel på sit 
arbejde, i en klub eller forening. Et sted, hvor man 
deler sin interesse med andre. Karmaklubben er for 
eksempel en klub for danseinteresserede, som ikke har 
lyst til at være ude til den lyse morgen. Festerne starter 
kl. 20, og det koster 100 kr. at komme med. Her kan du 
danse og feste og måske møde den rigtige mand eller 
kvinde. Se mere på karmaklubben.dk/kobenhavn. 

Ifølge en analyse foretaget af Analyse Danmark for 
Avisen.dk finder 13 procent af danskerne kærligheden 
på deres arbejde. 

Singlefester 
En anden måde at møde kærligheden på kan være at 
gå til singlefester. En del af de forskellige datingsider 
afholder singlefester for medlemmer. På Damhuskroen 
afholdes der også singlefester, som for eksempel sing-
lejulefrokost, så tjek Damhuskroen.dk for arrangemen-
ter eller følg deres facebookside. 

Speeddating 
F2Fdating. Face to face dating. Dating-konceptet går 
ud på at mødes 18 singler på en bar og snakke sam-
men. Singlerne deles op i aldersgrupper af seks til otte 
personer. Aldersgrupperne er 20-35 år, 30-45 år, 45-55 
år og 55+ år. Efter halvanden time går singlerne videre 
til næste bar og slutter på en tredje bar, hvor alle andre 
singler fra aftenen mødes til fest. 
Se mere på face-to-face-dating.com/dk/kobenhavn 

Running dinner 
Running dinner er også en måde at møde hinanden på. 
Dette koncept går ud på, at singlerne melder sig til en 
aldersgruppe og bliver delt op i grupper med tre par 
i hver. Hvert par står for en ret, og der bliver serveret 
forret, hovedret og dessert. Hvert par lægger hus til en 
ret, så man kommer hjem til tre forskellige. Aftenen 
kan sluttes af på natcaféen i Gothersgade. Se mere på 
runningdinner.dk 

Facebookgrupper 
Der findes også forskellige facebookgrupper for singler 
blandt andet gruppen »Singler 40+« og »Gruppen for 
Facebook singler« 

Online dating 
Der findes mange forskellige datingsider. Nedenstå-
ende er en liste over de mest brugte sider. Ingen af 
siderne er gratis, men man kan oprette en gratis profil. 
Skal man sende beskeder, skal man betale. 

• Partnermedniveau.dk 
• Single.dk 
• Match.com 
• 40plus.dk 
• Dating.dk 
• Tinder. Com 
• 50plusmatch.dk

Hvor finder man kærligheden? 

http://karmaklubben.dk/kobenhavn
http://Damhuskroen.dk
http://face-to-face-dating.com/dk/kobenhavn
http://runningdinner.dk
http://Partnermedniveau.dk
http://Single.dk
http://Match.com
http://40plus.dk
http://Dating.dk
http://Tinder.%20Com
http://50plusmatch.dk
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Torsdag den 3. oktober slog Sund-
bygårdsvej dørene op for Medicin-
pædagogisk Teams temadag for 
region, kommune, socialpsykiatrien 
og frivillige recovery-aktører med 
overskriften: »Det vi ikke taler om«. 

TEKST: HANNE CARLSEN  // FOTO: JOAN JOENSEN 

Emnerne til temadagen: misbrug, seksualitet, medicin, 
bivirkninger og stigmatisering har Medicinpædagogisk 
Team fundet frem til gennem samtale med borgere i 
psykiatrien, som giver udtryk for, at der ikke tales nok 
om de fem emner. 

Tal om det 
Borgercenter Voksnes chef, Alberte Bryld Burgaard, 
holdt en indledende tale og havde velvalgte ord om 
især tre bekymringer: Stigmatisering: En mand blev 
psykisk syg, og nu vil han tilbage i sit gamle lærerjob, 
mon han kan det? Misbrug: 10% af Danmarks befolk-
ning tager stoffer eller bruger alkohol på daglig basis, 
det tal er 30% på bostederne. Seksualitet: er det over-
hovedet noget, der bliver spurgt til? Hvorfor taler vi 
ikke om det både som professionelle og i hverdagen? 
»Vi er nødt til at tale ind i det, der betyder noget og 
som er almindeligheder for os mennesker,« lød det 
opfordrende fra Alberte Bryld Burgaard. 

Alt påvirker seksualiteten 
Ifølge Annamaria Giraldi, professor i klinisk sexologi 
ved Københavns Universitet og overlæge ved Sexolo-
gisk Klinik, påvirker både vores fysiske og psykiske 
helbred samt vores sociale forhold vores seksualitet i 
positiv og negativ retning. 
»Også den medicin, man tager, kan påvirke i form af 
nedsat lyst eller rejsningsproblemer,« sagde Annama-
ria Giraldi. 

Hun opfordrede til at tænke bredere omkring sex. 
»Mange tror, at hvis man ikke kan have samleje, så 
har man ikke et sexliv, men man kan stadig kysse og 
kramme,« sagde Annamaria Giraldi. 

Recovery-forskning 
Lene Eplov holdt oplæg om, hvordan hun som forsker 
ser på, hvor udviklingen går hen indenfor psykiatrien. 
»Folk får ikke den optimale behandling; for eksempel 
ved vi, at psykoanalyse er det bedste middel mod angst, 
men det bevilges ikke, når du er over 38 år. Tænk hvis 
man fortalte en kræftpatient, at han ikke kan få kemo, 
fordi han er blevet 38 år. Ville det blive accepteret?« 
spurgte Lene Eplov ud i salen. 

Få flere med levende erfaringer ansat i psykiatrien og 
– hvis ikke mere tid - bedre samarbejde med psyk-me-
dicinsk team. 

Det vi ikke taler om 

Medicinpædagogisk Team 
Medicinpædagogisk Team laver brobyggende arbejde 
mellem region og kommune. De tilbyder blandt andet 
medicingennemgang med borgere på botilbud og 
klæder også borgerne på til at få det optimale ud af 
psykiatersamtalen. Og så stiller de de svære spørgs-
mål: Hæmmer medicin eller støtter den? Hvorfor er 
det en god ide at tage den? Eller måske tage pn-me-
dicin? Hvad med en rask gåtur eller samtale med os? 

Alle blev opfordret til at sætte et blad på træet med 
det emne, man synes fylder mest i psykiatrien.

I anden halvdel af dagen blev der holdt små work-
shops. Her er det URUS, som fortæller om deres 
arbejde. 

Stine og Sune Hellerup Brøndum fortalte levende 
om livet som psykisk sårbare med familieliv, barn, 
ægteskab og job. 

Lene Eplov, forskningsoverlæge på Psykiatrisk Center 
København, Region Hovedstaden Psykiatri, holdt 
oplæg om sin forskning i recovery. Der var stort fremmøde da Medicinpædagogisk Team 

holdt temadag om »det vi ikke taler om« på Sundby-
gårdsvej på Amager. 

»Alt på virker vores seksualitet,« sagde Annamaria 
Giraldi, professor i klinisk sexologi ved Københavns 
Universitet og overlæge ved Sexologisk Klinik. 
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Yoga og  Yoga og  
meditation  meditation  

for allefor alle 
Mærk din vejrtrækning 

Har du nogensinde tænkt  
over, hvordan du trækker vejret?  
 
Måske påvirker vejrtrækningen os mere, 
end vi forestiller os? 
 
Jeg inviterer dig til, gennem rolig yoga 
og meditation, at lære mere om din 
vejrtrækning. 

• Yogaundervisningen starter 
i uge 42 

• Man skal tilmelde sig ugen 
før hos personalet 

• Det er Sophie, som underviser 

DET ER GRATIS, OG ALLE  
KAN VÆRE MED – TILMELDING ER 

NØDVENDIG 
 
Hver mandag og fredag kl. 13.30 - 14.30 
i undervisningslokalet 

Ottilia   | Kirsten Walthers Vej 6  |  2500 Valby 

Handy man/handy woman-kursus 
 
Kunne du godt tænke dig at blive bedre, til selv at kunne udføre praktiske 
opgaver i dit hjem? Over en weekend lærer du fx at sætte en hylde op på 
væggen, hænge billeder op, rense afløb og afkalke armatur, afrime køleskab/ 
fryser, samle IKEA-møbler og skifte pærer. Har du selv andre idéer eller ønsker, 
er der plads til det på kurset. 
Kom og vær med - du bliver praktisk udfordret, men der er også plads til hygge 
og grin! Har du været med før er du velkommen igen. 
Borgere i Københavns Kommune der er tilknyttet Frinova, kan få hjælp til 
deltagerbetaling. Kontakt Karoline Kjeldtoft, tlf. 4014 84 15. 
 
Skriv til frinova@sof.kk.dk for info om økonomisk friplads! 
 
Lørdag d.30-11-2019 og søndag d. 01-12-2019 kl. 10:00 - 15:30 
 
Cafeen i Svendborggade 
Svendborggade 3 
2100 København Ø 

Holdnr: 192413. 

Vil du lære at 
sætte en hylde 
op? 

www.frb-kbh.aof.dk

mailto:frinova@sof.kk.dk
http://www.frb-kbh.aof.dk
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På botilbuddet Boserupvej i Roskilde er 
der blevet lavet en »Hjertesti«, som skal 
inspirere beboerne til et mere aktivt liv. 

TEKST: ANNE REUS CHRISTENSEN 

FOTO: CARSTEN REMENTORP 

 
Inspirationen til hjertestien er hentet fra nogle meget 
lange og ensformige gange på botilbuddet Boserupvej, 
så Sabina Babic, som er sygeplejerske på Boserupvej, 
fik den idé at inddele gangene i mindre dele ved hjælp 
af stationer, hvor der ved hver station er vist en fysisk 
øvelse, man kan udføre. Det var altså blandt andet for 
at skabe noget afveksling i de lange gange, og samtidigt 
har det inspireret beboerne til at blive mere fysisk ak-
tive. 

Hvad er Hjertestien? 
Hjertestien har eksisteret i to måneder med fire statio-
ner på hver gang. At det hedder »Hjertestien« henviser 
til, at man kan træne sit hjerte ved at følge stien og 
udføre øvelserne. Det er lette øvelser, som er beskre-
vet med plancher på hver station, og de kræver ingen 
hjælpemidler. Ideen er, at der skal være lige sundhed 
for alle ved, at det skal være let og tilgængeligt at tæn-
ke motion ind i borgerens liv. Det er ikke nødvendigt 
at have træningstøj på. Man behøver ikke at lave alle 
øvelserne, men bare dem, man foretrækker. 
Det er håbet, at man på sigt, ved at gøre motion lettil-
gængeligt, kan motivere borgere til at tænke motion 
ind i det daglige og bruge hjertestien til at træne. 

,

 
En af beboerne, der hedder Susanne Hansen, fortæller, 
af hun først grinede af det hele, men prøvede det af, og 
hun fandt hurtigt ud af, at hun synes, det løsner op på 
mange ting både fysisk og psykisk at følge stien og ud-
føre øvelserne. Hun blev en stor fan og træner nu også 
ved siden af. 

Sådan kommer man i gang  
Der er en træningsdagbog, man kan få udleveret af sin 
kontaktperson, og som man så kan udfylde, når man 
har lavet øvelserne. Man kan for eksempel aftale med 
sin kontaktperson hvor meget træning, man skal lave. 
Det er individuelt og helt op til den enkelte, hvor meget 
de vil træne. 
»Der er flere gode eksempler på, at beboerne får noget 
godt ud af det også rent socialt. Det kan motivere be-

Hjertesti er åbnet på Boserupvej 

Marianne Christen-
sen (tv.) lægger et 
stort arbejde i at 
præsentere og faci-
litere Hjertestien på 
botilbuddet Bose-
rupvej. Sabina Babic 
(th.) er kvinden bag 
Hjertestien. 

Motionscenteret på botilbuddet Boserupvej har flotte 
nye maskiner, som både kan bruges af personale og 
beboere. 

Knæbøjninger er en af de fire øvelser, man kan lave 
på Hjertestien. 

Marianne Christensen og Sabina Babic sammen med 
Susanne Hansen, som blev så glad for at træne på 
Hjertestien, at hun nu også træner i motionscentret. 

Marianne Christensen viser, hvordan man laver tåhæv-
ninger, som er en af de fire øvelser på Hjertestien.

Botilbudsleder Birgit Østergård og medarbejder Cherie 
Carlsenforan foran en af de mange maskiner i botilbuddets  
motionscenter. 

boerne til at komme lidt ud og gøre noget sammen,« 
siger Marianne Christensen, kontaktperson på botil-
buddet Boserupvej. 

Der er endvidere åbnet et motionscenter med nye ma-
skiner på botilbuddet. 
»Her kan man også få lagt sit eget træningsprogram,« 
fortæller Cherie Carlsen, som er uddannet personlig 
træner og ansat i motionscentret udover sin ansættel-
se på botilbuddet. Desuden kan man få nøgler udleve-
ret til motionscentret, når man er blevet introduceret 
til motionscentrets maskiner. 
Det er også muligt for personalet på botilbuddet Bo-
serupvej at bruge motionscentret og »Hjertestien«, 
så personale og beboere kan inspirere hinanden til at 
træne. 
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Sundhedstjek - Din start på et sundere liv! 

Tilbud: 

❖ Kropsanalysevægten 

❖ Blodtryk og blodsukker 

❖ Samtale om din trivsel 

❖ Vurdering af dit helbred 

❖ Gratis træningstilbud 

TinkerTank – Kom og vær´ kreativ! 

For flere spørgsmål til sundhedstjekket kontakt Kompasset på: 
Mobil: 40 49 32 47 
E-mail: kompasset@sof.kk.dk 

Få en god start på et sundere liv 
med et gratis sundhedstjek af 
sygeplejersken Christoph i 
Kompasset på Sundbygårdsvej 
1. 

Hver onsdag tager vi over på 

værkstedet TinkerTank og er 

kreative med genbrugstræ. 

Vi mødes uden for Kompasset 

hver onsdag kl. 10.00 og går 

samlet derover.” 

TinkerTank Hørhusvej 5, 

2300 KBH S. Mødested: 

Kompasset Sundbygårdsvej 

1 

❖ Vase 

❖ Blomsterkasse 

❖ Sengeborde 

❖ Insekthotel 

❖ Og meget mere... 

Vi skaber lige det vi har 

lyst til. For eksempel har vi 

bygget: 

LOKALHISTORISK BILLEDAFTEN
G A M L E  F I L M  F R A  B R Ø N S H Ø J  O G  H U S U M  

Det var en stor succes, da vi i maj måned viste gamle film fra lokalområdet. 

Kom og se endnu flere film fra Brønshøj og omegn, fra dengang Bellahøj-hu-

sene var helt ny;, filmen om Brønshøj skole anno 1936 (anden del); en film med 

familien Graae, der omkring 1930 hyrede en filmfotograf til at forevige familie-

medlemmer, der går tur i Utterslev Mose, og desuden en række korte, herlige 

lokalhistoriske filmklip. 

Oplægsholder er Helge Baun Sørensen, næstformand for Lokalhistorisk Selskab, 

radiovært på DR, musikspeaker, sanger og cand.mag. i musik og dansk. Helge 

er vokset op i Brønshøj og er forfatter til Brønshøjbogen. 

Onsdag den 13. november klokken 19.00 til 21.00 

Fri entré. Foregår i caféen 

K U L T U R H U S E T  P I L E G Å R D E N 

B R Ø N S H Ø J V E J  7  •  2 7 0 0  B R Ø N S H Ø J

mailto:kompasset@sof.kk.dk
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Der var lagt op til debat på årets Psyki-
atritopmøde. Kan psykisk sygdom lige-
stilles med fysisk sygdom? Det kan være 
lige så invaliderende, hvis det ikke tages 
alvorligt. Synspunkter og forslag, der kan 
skabe større åbenhed og forståelse for 
psykisk sårbarhed, blev delt. 

TEKST: JANE E. BEGTRUP  // FOTO: JOAN JOENSEN 

 

Den 5. oktober blev der afholdt Psykiatritopmøde for 
11. gang i biografen Imperial, hvor blandt andet tidli-
gere statsminister Poul Nyrup Rasmussen var til ste-
de. Han kaldte det for håbets topmøde med følgende 
slogan: »hvert menneske tæller, også os med psykiske 
sårbarheder!« 
Det skal være naturligt at snakke om psykisk sygdom. 
Han sammenlignede det med klimaproblemer og 
understregede, at det skal tages alvorligt, fordi flere 
og flere rammes af psykiske problemer. Der er i gen-

nemsnittet 600 selvmord om året i Danmark, og Poul 
Nyrup Rasmussens datter er en af de mange. Han er 
formand for Psykiatrinetværket, som er den forening 
der slog dørene op til årets Psykiatritopmøde. , 

Når man bliver indlagt, reduceres  
man til en diagnose 
Sammen med en masse andre foreninger, som Bedre 
Psykiatri, Sind og OCD-foreningen, blev der under det 
årlige Psykiatritopmøde skabt et rum, hvor vi mødtes 
og udvekslede idéer. Således blev dagen åbnet i håbets 
tegn om bedre vilkår for psykisk sårbare med musik, 
debatter og en masse dejlige workshops. 

Özlem Cekic var konferencier i år og har selv været ramt 
af stress, som hun godt tør være åben om. Det var hele 
omdrejningspunktet for konferencen at turde tale om 
psykisk sårbarhed og hermed vende sin sårbarhed til 
noget, der styrker fællesskabet i stedet for noget, der 
tynger den enkelte. 

»Psykiatrien mangler udvikling, og penge alene gør det 
ikke. Når man bliver indlagt, reduceres det hele til diag-
noser,« sagde Trine Torp fra Socialistisk Folkeparti. 

Debat om retspsykiatri 
Der var flere debatter i løbet af dagen med paneler af 
politikere og interesseorganisationer. 

I en debat blev der sat fokus på retssikkerhed og 
retspsykiatri. Deltagerne var Gitte Ahle, formand for 
Dansk Psykiatrisk Selskab; Karen Stæhr, medlem af 
Det Etiske Råd; Maria Ventegodt fra Institut for Men-
neskerettigheder samt pårørende Vibeke Lyngsø og 
bruger Kristian Klostergaard Lyngsø. 

Der var enighed om, at der er noget galt i det danske 
psykiatriske behandlingssystem. Kristian Klostergaard 
Lyngsø fortalte om sin oplevelse af, at han først fik den 
hjælp, han havde brug for, da han satte ild til sin lejlighed 
og fik en behandlingsdom. Ifølge Maria Ventegodt fra 

Institut for menneskerettigheder kommer straffeloven til 
at fungere som adgang til behandlingssystemet, fordi det 
danske sundhedssystem ikke fungerer optimalt. 

»Nogle psykisk syge ender derfor med at blive krimi-
nelle, før de får hjælp« siger hun.  

Psykisk sårbarhed er noget, vi taler om 
Derfor er det vigtigt, at der også er fokus på forebyggel-
se og den ambulante behandling udover hospitalerne. 

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke var 
mødt op for at vise sin støtte og holde tale. 

Han fortalte om sin egen datter, som tidligere i år blev 
ramt af angst og tvangstanker og var hjemme fra skole 
i et halvt år.  

»Tale er guld og tavshed er sølv i, når det kommer til 
psykisk sårbarhed,« sagde en rørt Magnus Heunicke.

Hvert Menneske Tæller   

Özlem Cekic styrede debatoplæggene. 

Kristian Klostergaard Lyngsø sammen med sin 
bedstemor Vibeke Lyngsø. De deltog begge i 
debatten om retspsykiatri. 

Poul Nyrup Rasmussen var en af de mange 
deltagere i årets Psykiatritopmøde. 

Ôzlem Cekic og sundheds- og ældreminister 
Magnus Heunicke. 

Poul Nyrup Rasmussen, formand for Psykiatri-
netværket og formand for Sind Knud Kristensen. 
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Oplæsning og freestyle-foredrag om de brune værtshuse på Vester-
bro af forfatteren Henrik List, som i sin nye bog »Bodega Blues – noter 
og historier fra Vesterbros sidste brune værtshuse« skildrer de gamle 
knejper og et Stenbro-København, der er ved at forsvinde omkring os 
på grund af »udviklingen«! Bogen udkom på Byens Forlag i Istedgade 
den 12. september 2019. 

Trods byfornyelse og beboerudskiftning holder 24 klassiske beværtnin-
ger i 2019 endnu skansen i det tidligere proletar- og Red Light kvarter 
vest for Hovedbanegården. Med udgangspunkt i disse steders unikke 
miljøer, minder og mennesker fortæller forfatteren om et kvarter, en 
by og en kultur under forandring på godt og ondt. 

Onsdag den 20. november klokken 19.30-21.30. 

Pris: 30 kr. Billet købes online. Gå ind på bibliotek.kk.dk/arrangementer 
eller scan qr-koden: https://billetto.dk/e/kolde-ol-kulturarv-roverhisto -
rier-billetter-380196. 

Sted: »Toves Rum« i voksenbiblioteket i stueetagen. 

KoldeKolde 
ogog 

øløl kulturarvkulturarv 
røverhistorierrøverhistorier

Foredrag og debat 

VESTERBRO BIBLIOTEK OG KULTURHUS 
LYRSKOVGADE 4  •  1758 KØBENHAVN VEST 

GLORIAS KOMMENDE TEMAER 

Vil du dele en historie med os eller selv skrive den til Gloria, er du velkommen til at 
kontakte Glorias redaktør Toril K. Vikeså på JR4E@kk.dk

DECEMBER 
Ny center-

struktur 

FEBRUAR 
Misbrug 

JANUAR 
Sundhed 

Tirsdag den 22. oktober var 50-70 
mennesker samlet på Christiansborg 
Slotsplads. 

TEKST OG FOTO: ADAM DANIEL BACH-NIELSEN 

Græsrodsbevægelsen #VærdigPsykiatriForAlle havde 
taget turen fra Aarhus og inviteret til demo i Køben-
havn. Anledningen var overrækkelsen af bogen »Veje 
til en værdig psykiatri for alle« til Folketingets for-
mand, Henrik Dam Kristensen. 

Bogen, som tæller 400 sider, indeholder breve fra pa-
tienter, pårørende og sundhedspersonale til politikerne 
med forslag til, hvordan psykiatrien kan forbedres. 

Mikkel Rasmussen, speciallæge i psykiatri og en af kræf-
terne bag #VærdigPsykiatriForAlle, overrakte bogen til 

Henrik Dam Kristensen. Med overrækkelsen af bogen 
fik Folketingets formand tillige et Dannebrogsflag, væ-
vet af kunstneren Stine Linnemann. Flaget er lavet ud af 
de mange breve, som indgår i bogen. 

Ønske om mere fokus på psykiatrien  
Karin Dyhr, forfatter, foredragsholder og tidligere 
psykiatrisk patient samt en af hovedarkitekterne bag 
bogen, fortalte, at udover Henrik Dam Kristensen har 
samtlige psykiatriordførere for de politiske partier 
samt Statsministeren også modtaget et eksemplar af 
bogen. »Jeg håber, at bogen kan medvirke til at få psy-
kiatrien på politikernes dagsorden,« sagde hun. 

Har du lyst til at høre mere om demonstrationen, kan 
du lytte til radioprogrammet »Gloria«, som sender 
første gang på Radio Karen 98.9 FM tirsdag den 14. 
november klokken 14.00. 

Demonstration ved ChristiansborgDemonstration ved Christiansborg 

http://bibliotek.kk.dk/arrangementer
https://billetto.dk/e/kolde-ol-kulturarv-roverhistorier-billetter-380196
mailto:JR4E@kk.dk


Er du psykisk sårbar og / eller ensom og 
skal holde jul alene – så behøver du ikke 
det i år. For juleaften kan du holde sam-
men med en masse dejlige mennesker og 
opleve følgende: 

Menuen er juleand, flæskesteg med rødkål, 
brune og hvide kartofler, agurke-rødkåls-
salat, ris á la mande (mandelgave) og en øl 
inkl. Man kan derudover købe øl/vin/vand 
til maden. 

Senere vil der blive sunget julesange og 
serveret kaffe, brune kager, pebernødder 
og lidt juleknas. 

Du tilmelder dig til: 

Lotte – 21 35 52 46 
John – 24 24 11 56 

Du er tilmeldt ved indbetaling 

Mobilepay – 24 24 11 56  

Der er begrænset antal pladser 

Dørene åbnes kl. 17.30 

JuleaftenJuleaften

Pris for arrangementet er: 
100,- for førtidspensionister 
50,- for kontanthjælpsmodtagere 
Du får 50,- tilbage ved fremmøde 

Det hele sker i Bystævneparken 20 • 2700 Brønshøj

JuleaftenJuleaften

Det hele sker i Bystævneparken 20 • 2700 Brønshøj
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