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Mange af os elsker at være i naturen, og lige nu er
der rigtig meget at se på derude. Bøgen og de første
forårsblomster er sprunget ud, bierne er på vingerne, og fuglene fløjter.

Hvis du følger os på Facebook, så ved du allerede,
at alle medarbejdere har kørt med fuld skrue hjemmefra, så vi kunne udkomme med både blad og
radio, som vi plejer.

I dette nummer er temaet ”Naturen som helbreder”, og du kan både læse om, hvorfor vi mennesker har brug for naturen, om hvordan PTSD-ramte
Martin Jensen-Smidt fik det bedre af at tage på et
natur-retreat for veteraner, og så er der masser af
tips til, hvordan du selv kan få mere natur ind i dit
liv. Læs med fra side 10.

Hvis du ikke følger os på Facebook endnu, så skynd
dig ind og find os, vi hedder ”Gloria Nyhedsblad”.
Vi er nemlig begyndt at sende nyhedsudsendelser
hver fredag kl. 12.00, samt at lægge videointerviews op med forskellige interessante mennesker,
blandt andet stand-up komikeren Sebastian Dorset.

Hos ASPA i Mimersgade 41

Digt af Peter Kirk

Følg os på Facebook:
Facebook.com/glorianyhedsblad

Rigtig god læselyst
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Forside: Susanne Gotlieb Jensen
Fotograf: Joan Joensen

Gloria redaktionen åbner fysisk op igen i maj
måned efter at have været lukket siden 12. marts
på grund af coronapandemien.

Toril K. Vikeså
Redaktør på Gloria redaktionen
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Vi ses hver fredag kl. 12.00 på facebooksiden
»Gloria Nyhedsblad«

Du kan hente vores
radioudsendelser som podcasts
på Apple Podcasts, Spotify, Castbox
og hvor du ellers henter dine podcasts.

Gloria vil fremover præsentere en ugentlig aktivitetskalender i form af
en video på Facebook. Udsendelsen vil som udgangspunkt foregå som
en oplæsning af de daglige tilbud for den kommende uge, og vi lægger den op på Glorias facebookside »Gloria Nyhedsblad« hver fredag
kl. 12.00.

I

næste udsendelse af Radio Gloria bevæger vi os udenfor
og ser på, hvordan naturen kan fremme vores mentale
sundhed.
Det taler vi blandt andet med psykolog Dorthe Djernis om.
Hun forsker i naturbaseret Mindfulness.
Vi har også været på aktivitets- og samværstilbuddet
Kompasset. Her har vi talt med Susanne Gotlieb Jensen,
som er udannet naturterapeut. Susanne anbefaler bl.a.
naturrige åndehuller i København, og så fortæller hun om,
hvorfor det er godt at kramme træer.

I videoen får du et samlet overblik over, hvad der sker de enkelte dage
i den københavnske socialpsykiatri. I fremtiden vil vi arbejde på også
at inkludere spændende indslag og tilbageblik fra de forskellige aktiviteter, og på den måde blive hele den københavnske socialpsykiatris
nyhedskanal.

Derudover har vi besøgt Den Sociale Byhave. Den Sociale
Byhave er et aktivitets- og samværstilbud, som har til
huse inde blandt Bispebjerg Hospitals mange bygninger.
Lars Jacobsen, som er medarbejder i Blomsterhaven, gav
os en rundvisning og fortalte lidt om, hvad Den Sociale
Byhave tilbyder.

RADIO

G LO R I A
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Og så har radiomedarbejder Kim en filmanbefaling klar.
Kim har set den danske film Psykosia. Filmen fra 2019 har
Trine Dyrholm i én af hovedrollerne som overlæge på en
psykiatrisk afdeling.
Du kan lytte med torsdag den 14. maj klokken 14.00 der,
hvor du henter dine podcasts.
Her finder du også vores tidligere udsendelser.
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Gradvis genåbning af
socialpsykiatrien
AROMATERAPI

Aktivitets- og samværstilbuddet Pinta er et af de
mange tilbud, som gradvist er åbnet op igen efter
at have været lukket siden den 12. marts.

Aromaterapi er læren om æteriske olier og indvirkningen på os gennem massage, bade, inhalationer
og parfumer. Det er blevet brugt siden 1937, hvor det startede med at blive populært. Prøv for eksempel at komme et par dråber lavendel i en vandforstøver til boligen; dette kaldes for blomstervand.
Spørgsmål 6.
Hvad er det latinske ord for lavendel?

Spørgsmål 1.
Hvad kan ingefær bruges mod?

I midten og slutningen af april begyndte
en gradvis genåbning af socialpsykiatrien
i Københavns Kommune.
TEKST: TORIL K. VIKESÅ // FOTO: JOAN JOENSEN

Efter at have kørt med nødbemanding på botilbuddene
og alle aktivitets- og samværstilbud har holdt fysisk
lukket, men haft deres aktiviteter online på Facebook,
er der nu begyndt at blive åbnet op igen alle steder. Det
er vigtigt at understrege, at alle tiltag i genåbningsplanen afhænger af Sundhedsstyrelsens anbefalinger og
retningslinjer, så hvis de ændrer i deres anbefalinger,
så retter kommunens tilbud sig efter det.

Botilbuddene
På botilbuddene i Københavns Socialpsykiatri sker der
lige nu en gradvis åbning af fællesstuer ud fra en konkret vurdering de enkelte steder. På nogle botilbud er
fællesrummene helt åbne nu, mens andre holder dem
åbent i de timer, hvor der afholdes pædagogiske aktiviteter. Mens andre igen har sat pavilloner op udenfor
og lagt massivt an på udendørs aktiviteter, hvor især
gå-grupperne er blevet populære.
I slutningen af april blev det besluttet, at der bliver
åbent for besøg på botilbud udendørs og i få grupper på det sociale område. Så lige nu forberedes det,
hvordan det bedst kan ske. Besøgsforbuddet indendørs
opretholdes foreløbig på alle botilbud indtil regeringen
beslutter, at der må åbnes op igen. Derudover er der
stort fokus på det fælles ansvar for hygiejne.

det hjemmefra og næsten udelukkende »besøgt« alle
via telefon- og skærmopkald, er nu så småt begyndt at
vende tilbage på kontorerne. De er igen begyndt at tage
ud på fysiske besøg, men besøgene afholdes primært
udenfor, og der er fokus på at holde to meters afstand
samt et øget fokus på hygiejne.

Genåbning af aktivitets- og samværstilbud
Alle aktivitets- og samværstilbud har holdt fysisk lukket frem til den 26. april og har i stedet afholdt deres
aktiviteter online. Nogle online-aktiviteter fortsætter,
men fra den 27. april åbnes der gradvist op igen fysisk
ude på stederne. I første omgang tilbydes udendørsaktiviteter, hvor forsamlingsforbuddet, altså max. 10
personer, og de to meters afstand kan overholdes. Og
gradvist følger de sædvanlige aktiviteter trop.
Også her er der stort fokus på det fælles ansvar for
hygiejne.
Tidligere har aktivitets- og samværstilbuddene ikke
været defineret som værende en samfundskritisk
funktion og har derfor holdt fysisk lukket. Det har
ændret sig, og det er nu vurderingen, at indsatserne på
aktivitets- og samværstilbuddene er af kritisk karakter
på dette tidspunkt. Årsagen er, at brugerne i en lang
periode har måttet undvære den sociale kontakt og
støtte som aktivitets- og samværstilbuddene tilbyder.
Det gælder stadig for både personalet i aktivitets- og
samværstilbuddene og hjemmevejlederne, at de skal
kunne træde til ved at dække vagter på Baunehøj og
Solterrasserne. Det kan betyde, at enkelte aktiviteter
på aktivitets- og samværstilbuddene aflyses, hvis det
bliver tilfældet.

Hjemmevejledningen
Hjemmevejlederne, som siden den 12. marts har arbej-
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1. Viola
2. Rosande
3. Lavandula

1. Manglende appetit
2. Feber
3. Halsbrand

Spørgsmål 7.
Rosmarin kan bruges til at forbedre hukommelsen. Hvilken madret kan det bruges i?

Spørgsmål 2.
Kamillete kan lindre sarte nerver og er god mod
rastløshed

1. Fiskefars
2. Pasta Bolognese
3. Hjerter i flødesovs

1. Sandt
2. Falsk
Spørgsmål 3.
Hvilken duft er god mod søvnløshed?

Spørgsmål 8.
Fyrrenåleolien virker stimulerende på åndedrætssystemet. Kan duften være nok i sig selv på gåtur
i en granskov?

1. Pebermynte
2. Lavendel
3. Citron

1. Ja
2. Nej

Spørgsmål 4.
Bergamot, hvis aroma vi blandt andet kender fra
Earl Grey te, virker afstressende. Bergamot er en
frugt, men hvilken slags?

Spørgsmål 9.
Geranium er en duft, der udvindes fra pelargoniumplanten, som også kaldes duftpelargonium.
Hvordan beskrives denne duft?

1. Et bær
2. En stenfrugt
3. En citrusfrugt

1. Harpiksagtig og gennemtrængende
2. Sød og vanilleagtig
3. Frisk, grøn og blomsteragtig

Spørgsmål 5.
Hvad er bedst mod tømmermænd?

Spørgsmål 10.
Hvilket velkendt krydderi er i århundrede blevet
brugt som opstrammer og elskovsmiddel?

1. Rose
2. Pebermynte
3. Kardemomme

1. Sort peber
2. Kardemomme
3. Paprika

Svarene finder du på side 8
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Øllebrød

Min
livret

Øllebrød har fået sit navn, fordi man gerne tilsætter lidt øl til retten.

FOTO: JOAN JOENSEN

Øllebrød er noget Grethe Friis har fået siden hun var barn. Nu er hun 83 år og spiser det stadigvæk.

En nem opskrift på øllebrød
Sådan gør du:

Øllebrød kan laves på fem minutter, hvis
man vil have noget nemt og lækkert. Det
er en fordel for Grethe Friis, når man ikke
har den store sult og bare ønsker madlavning hurtigt overstået.

ved at lægge rugbrød tilsat lidt hvidtøl og sukker i blød
natten over. Grethe Friis siger: “man kan spise øllebrød
på alle tidspunkter: både morgen, middag og aften”.
Grethe Friis kan godt lide, at maden skal være nem at
lave, især hvis man ikke har den store appetit. Derfor
har hun valgt øllebrød som sin livret. Det tager
hende højst fem minutter at koge øllebrødspulver op.
Så tilsætter hun en æggeblomme rørt op med sukker
pr. person. Til sidst topper hun det hele med
flødeskum.

TEKST OG FOTO: JANE E. BEGTRUP

Øllebrød er noget, Grethe Friis har fået, siden hun var
barn. Nu er hun 83 år og spiser det stadigvæk! Men
hun kan huske, at da hendes mor lavede det, var det

Tilberedningstid: 15 minutter
til én person

Det økologiske øllebrødspulver tilsættes lidt efter
lidt i 2 dl kogende vand under konstant omrøring.
1 æggeblomme piskes med 1 spsk. sukker.
Til sidst blandes det hele sammen.
Brug eventuelt 5 dl hvidtøl; det er valgfrit.
Piskefløden piskes til flødeskum med en elpisker i
et par minutter.

Ingredienser:
•
•
•
•
•
•

7 spsk. økologisk øllebrødspulver
2 dl vand
1 spsk. sukker
1 æggeblomme
2 dl piskefløde
Eventuelt 5 dl hvidtøl eller anden øl

Øllebrøden toppes med en klat flødeskum inden
servering. Velbekomme!

Gloriaquiz svar: 1.-1, 2.-1, 3.-2, 4.-3, 5.-2, 6.-3, 7.-2, 8.-2, 9.-3,10.-2
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Naturen er vigtig for os mennesker

En nyudsprunget bøgeskov.
»En halv times gang i naturen pr. dag virker beroligende, booster immunforsvaret og giver positive
tanker,« siger Simon Høegmark.
Foto: Colourbox

Naturterapeut og forsker Simon Høegmark forsker i menneskelig restititution i naturen.
Foto: Jonas Nordahl

Vi bruger naturen, nyder naturen, slapper af i naturen og heler i naturen. Simon
Høegmark har mange års erfaring som
naturterapeut med egen virksomhed og
færdiggør nu sin ph.d. på Institut for
Psykologi ved SDU. Han giver et indblik i,
hvorfor vi mennesker behøver naturen

opmærksomhed er man i en form for hviletilstand.
Man er tryg og kan spare energi. Den energi bruger
man ved akut fare, hvor man på et splitsekund går over
i den direkte opmærksomhed, så man for eksempel
kan overleve et møde med et rovdyr. På savannen var
man omtrent 80 procent af tiden i den spontane opmærksomhed og behøvede kun at gå i alarmberedskab
måske 20 procent af tiden.

TEKST: TINE TANG LYSTBÆK

Op og ned på naturtilstanden
I dag forholder det sig stik modsat. Vi har mistet vores
kontakt til naturen og bliver konstant bombarderet
med indtryk og krav, som tvinger os ind i den direkte
opmærksomhed, det lille alarmberedskab, op til 80
procent af tiden. Dette er specielt drænende, når vi
bliver ramt af de livskriser, alle mennesker kommer ud
for. »I krise tager urinstinkterne over, så vi ikke kan
tænke klart,« siger Simon Høegmark. »Vi får tankemylder og kan ikke afkode rigtigt eller forkert. Vi kan
få angst ud af den blå luft nede i SuperBrugsen.«
Vores stress og angst kan gå over og belaste vores
krop, så vi i tilgift kan få blandt andet hjerte- og karsygdomme. Det vil hjælpe os til at hele at vende tilbage
til naturen, at genoprette kærligheden til naturen, som
vi normalt kun oplever i glimt.

De fleste mennesker kan fortælle om øjeblikke, hvor
naturens skønhed har slået dem med ærefrygt. Hvor
en storslået solnedgang eller en brusende skov har fået
dem til at stoppe op og fuldstændig glemme alt andet
end det smukke syn og de fantastiske følelser, det gav
dem. Hvor de pludselig har været 100 procent tilstede
i naturen og dermed haft en anden samhørighed med
den, end vi går rundt og har til daglig.

Det menneskelige urinstinkt
At føle en sådan samhørighed med naturen er ifølge Simon Høegmark et udtryk for en oprindelig forbindelse
til naturen, som stammer fra det tidlige menneskes liv
på den afrikanske savanne. Her blev menneskets bevidsthed dannet i overensstemmelse med naturen. Han
tager den såkaldte savanneteori til hjælp for at forklare, hvordan mennesket er skabt med to typer opmærksomhed: den spontane og den direkte. I den spontane

Hvad naturen kan gøre for os
Simon Høegmark forsker i menneskelig restitution
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i naturen. Han beskriver, hvordan man kan måle
kroppens og sindets afslapning i naturen ved at se på
størrelsen af to centre i hjernen: amygdala og hippocampus. Amygdala producerer angst, flugt, usmarte
beslutninger, endda selvdestruktion. Når amygdala
er stor, nedbryder den hippocampus, som er hjernens
center for fornuft og velvære. Ved ophold i naturen
over tid kan man registrere, at amygdala bliver mindre
og hippocampus større igen. Man får stoppet tankemylderet og drejet tankerne over i rolige baner; man
begynder at finde løsninger og få håb. »Når man er
i naturen, kommer man til at være til stede, opleve
væren, og det er den ypperste tilstand, man kan have,«
siger Simon Høegmark. »Man styrker sin indre kerne
og skaber robusthed over for ydre påvirkninger. Man
kommer i balance.« Det har helt basalt at gøre med
elementære træk i naturen, mennesket fra sit liv på
savannen er programmeret til at kunne lide, som farverne grøn og blå. Planter og vand var steder med mad
og hvile. Simon Høegmark kunne godt tænke sig, at det
danske sundhedssystem i højere grad ville benytte sig
af naturens helbredende kraft. »I Sverige kan man få
naturoplevelser på recept,« siger han.

kan påvises at være gavnligt for det parasympatiske
nervesystem, hvilket virker beroligende, booster immunforsvaret og giver positive tanker. Det er endda
kræftforebyggende ifølge forskning. Hvis man ikke
fysisk kan opholde sig i naturen, som når man er
sengeliggende eller frihedsberøvet, kan man alligevel
drage nytte gennem naturprogrammer, en god udsigt
og indre naturvisualiseringer. Det virker ikke helt så
stærkt som at være direkte i naturen, men har en restituerende effekt.
Man kan udvide den helende kontakt til naturen ved
hjælp af aktiviteter som for eksempel meditation, åndedrætsøvelser, sanseøvelser, chi gong eller yoga foretaget i naturen. Gør man dette sammen med en ven,
får man et yderligere puf i den rigtige retning ved hjælp
af følelsen af fællesskab. Simon Høegmark inkluderer
selv sådanne øvelser i de kurser, han som naturterapeut afholder for at hjælpe folk, som er så stressede, at
de har svært ved selv at åbne op. »Det er gammel viden
om, hvad der hjælper, som vi tager op igen,« siger Simon Høegmark. »Det er kombinationen af krop, psyke,
åndedræt, fællesskab og natur.«
Er du interesseret i at læse mere om emnet, har
Simon Høegmark netop udgivet en bog sammen
med Sigurd Hartvig og Jane Sørensen: »Vi er
natur. Genopdag naturen og mærk dens helbredende kræfter« (Muusmann, 2020).

Sådan åbner du naturen
Der er en række ting, man selv kan gøre for at genskabe kontakten til naturen. Simon Høegmark anbefaler gåture. Bare en halv time om dagen i naturen
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I Kompassets have

Der er mulighed for at få et lille bed, hvor man selv kan
stå for vedligeholdelsen. Haven er åben for alle til alle
tider. Her færdes både Kompassets brugere og personale
samt lokalbefolkningen i og omkring Kompasset.

med vanding og lugning. Alle er velkomne til at hjælpe til
med vedligeholdelse af haven, uanset hvor meget de kan.
”Men man behøver ikke at arbejde i haven for at være
velkommen. Alene det at opholde sig i haven og nyde
livet er et værdifuldt bidrag,” understreger Susanne
Gotlieb Jensen.

Ideen bag haven
Ideen til haven opstod i et samarbejde mellem brugere
og personale på Kompasset. Der var et fælles ønske om
at få et andet billede på botilbuddet Sundbygård end det
gængse, som er, at folk forbinder stedet med plejehjem og
mennesker med psykisk dårligdom. Man ønskede at gøre
noget sammen med de lokale samt skabe et mere positivt
billede af Sundbygård.

I aktivitets- og samværstilbuddet Kompasset på Amager ligger en byhave ved navn
Sansehaven, hvor alle er velkomne, og hvor
alle bidrag er kærkomne.

Haven ligger mellem bygningerne i Sundbygård, og der
er adgang fra Kompasset samt udefra også, hvis man går
bag om blokken på Røde Mellemvej.

Men hvad er en sansehave, og hvem har glæde
af den?

TEKST: ANNE REUS CHRISTENSEN // FOTO: JOAN JOENSEN

En sansehave består af forskellige delelementer, der går
ud på, at der skal være noget for alle sanser. Der skal
være noget at se, høre, lugte, smage og føle.

Midt i botilbuddet Sundbygård på Amager ligger
aktivitets- og samværstilbuddets Kompassets byhave
kaldet ”Sansehaven”. Her er der grøde i jorden, og her
mødtes deres udsendte skribent og fotograf med havens
tovholder Susanne Gotlieb Jensen og Kompassets kok
Rikke Palm, i fuld gang med at gøre haven forårsklar.

”Kompassets sansehave adskiller sig egentligt ikke lige nu
fra en almindelig have på den måde, at vi også har mange
grøntsager, blomster og bærbuske samt et drivhus,”
fortæller Susanne Gotlieb Jensen.

”Her i Sansehaven er alle velkomne,” siger Susanne
Gotlieb Jensen.

Om sommeren laves der arrangementer i Sansehaven af
både brugere, pårørende og frivillige fra lokalområdet.
Desværre har coronakrisen sat det på pause, at folk kan
komme og deltage i vedligeholdelsen.

Sansehaven i Kompasset er en såkaldt byhave, hvilket
betyder, at den er åben for alle, som måtte have lyst til at
komme ind og nyde den. Man behøver derfor ikke at bo
i nærheden eller være tilknyttet socialpsykiatrien for at
bruge haven.

”Der er rigtig dejligt i Sansehaven, især når vejret er så
smukt som nu, så vi glæder os til at komme i gang igen,”
siger Susanne Gotlieb Jensen med eftertryk.

Haven blev til og tegnet over flere gange. En tidligere
bruger tegnede nogle forslag, og sidste år gik Teknikog Miljøforvaltningen i Københavns Kommune ind i
projektet, da de syntes det var en god idé at lave en
byhave sammen med Kompasset. Ida Ween fra Teknikog Miljøforvaltningen blev projektleder på byhaven.
”Det var et kærkomment samarbejde med Teknik- og
Miljøforvaltningen,” siger Susanne Gotlieb Jensen.
Det er meget vanskeligt at svare på, hvad haven koster
i etablering og drift, da haven er et samarbejde mellem
brugerne og Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns
Kommune.
”Vi var i Kompasset utroligt glade for samarbejdet,
og haven er nu overdraget til os med hensyn til tovholderi, pasning og vedligeholdelse,” siger Susanne
Gotlieb Jensen.

Vedligeholdelsen
Der er brugere, der hjælper til i haven og der er ansatte
i brugerjob. Der er en del arbejde der udføres på denne
måde især om sommeren hvor der er en del arbejde

Ko

Sansehaven i Kompasset er en såkaldt byhave, hvilket betyder, at den er åben for alle, som måtte have lyst til at komme

Kompassets kok, Rikke Palm, i fuld gang med at gøre
haven forårsklar.
Ko

Byhave:
En byhave er en have i byen. Det kan være alt fra dyrkningsbede, hvor deltagerne i projektet har
hver sit bed, til fælleshaver i for eksempel en park. Byhaver kan også være plantekasser i en gård,
på fortovet eller på toppen af et tag. Byhaver kendes også som urban gardening eller storbyhaver.
Hvis du vil lave en byhave på kommunens grund, så kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen, så
hjælper de dig videre i processen.

ind og nyde den.at komme ind og nyde den.
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Naturen har helende kræfter,
og den kan også hele derhjemme
Balkan-veteran Martin Jensen-Smidt har
været på ”Natur Retreat for Veteraner” på
Strynø i det Sydfynske Øhav, og det har
hjulpet ham i hans kamp med PTSD.

I fremtiden håber Martin Jensen-Smidt at implementere endnu flere af de ting, han har lært på Strynø.
»Jeg drømmer om at lave et naturhegn af træ ude i
haven, hvor der kan bo fugle og dyr inde i. Jeg har
også fodret fugle hele vinteren, så der var fuglelyd hele
tiden. Sådan nogle ting vil jeg gøre, fordi det er de ting,
der er med til at gøre, at jeg har det godt. Det har gjort
mig meget mere stille og meget mere rolig. Naturen
har altså en stor indflydelse på mig, og det har den
også fået på min kone og mine børn. Så jeg håber, at
den vil være omkring mig, også ude i fremtiden,« siger
Martin Jensen-Smidt.

velvære. Under opholdet tilbydes der blandt andet
psykologhjælp af psykolog Peter Brigham, hvor man
lærer at tale om sine problemer sammen med de andre
veteraner. Der er misbugsvejledning af landmand
og misbrugsvejleder Niels Erik Hansen samt generel
støtte til kontakt til myndigheder og familie. Alt imens
man deltager i det liv, der leves på gården, på havet og
i naturen og får konkrete færdigheder som at fiske, lave
bål og hegn.

TEKST: JONAS JYDE PEDERSEN
FOTO: HENRIETTE JENSEN-SMIDT

Konstabel Martin Jensen-Smidt udsendes i 1993 til
Balkan, hvor han en skæbnesvanger aften overværer en
etnisk udrensning i en landsby uden mandat til at gribe
ind. 27 år senere kæmper han, 47 år gammel, med
posttraumatisk stresssyndrom og med, hvordan han
skal bearbejde de følelser og oplevelser, han har været
ude for som udsendt.

»På Strynø fandt jeg tilbage til det her med dyr og roen
i naturen. Der var ikke noget pres omkring én, når man
var i naturen og hørte fuglene og mærkede varmen fra
dyrene,« siger Martin Jensen-Smidt.

Naturen med hjem
Martin Jensen-Smidt bliver på Strynø i otte måneder,
hvor han lærer, hvordan man tackler PTSD’en, og
hvordan naturen kan spille en stor rolle i ens rehabilitering.
Men Martin Jensen-Smidts nyfundne forhold til
naturen stopper ikke bare efter de otte måneder. Han
har sidenhen taget meget af Strynø med sig hjem på
gården i Jylland og gjort naturen til en vigtig del af
hans hverdag.

I 2017 kommer Martin Jensen-Smidt i behandling på
Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri ved Aarhus
Universitetshospital. Men hans sygdom bliver ikke
rigtig bedre, og han føler, at det at tage ind til byen gør
ham mere stresset og urolig.
»I mange år vidste jeg ikke, hvad der var galt og hvad
jeg skulle gøre, men efter flere vredesudbrud, en blodprop i hjertet og en diskusprolaps overtalte min kone
Henriette mig til at tage på Natur Retreat for Veteraner,« siger Martin Jensen-Smidt.

Posttraumatisk stresslidelse, eller PTSD
(Posttraumatic Stress Disorder), er en psykisk
lidelse, som kan optræde efter, man har været
vidne til, eller selv har deltaget i livstruende
hændelser såsom krigshandlinger, overfald,
bilulykker m.m.
Hændelsen genopleves efterfølgende gennem
påtrængende minder og tilbagevendende mareridt. Et intensivt ubehag opleves, når man
udsættes for hændelser, som symboliserer
eller minder om den traumatiske hændelse.
Hyppige symptomer på PTSD er søvnproblemer, irritation, koncentrationsbesvær,
anspændthed og vredesudbrud.
Kilde: netdoktor.dk

Martin Jensen-Smidt finder ro, når han er sammen med
dyr derhjemme.

liv omkring dig, den kontrast har jeg fundet ud af hjælper mig. Før i tiden havde jeg ikke plads til min familie,
når jeg havde det sådan, men nu er der også plads til
min familie i mit liv,« siger Martin Jensen-Smidt.

Drømmer om et naturhegn
I dag er Martin Jensen-Smidt taknemmelig for alt det,
Natur Retreat for Veteraner har gjort for ham, og han
sætter stor pris på de mennesker, som har hjulpet ham
med at indse fordelen ved at være i og med naturen.

»Jeg har fået fire får og to grise af Stuart og Anne-Line, og så har jeg lavet to bålpladser. Samtidig fandt
jeg tilbage til, at jeg godt kan lide at arbejde med træ.
Det fandt jeg ud af var ro for mig. Så nu har jeg lavet
et værksted med en drejebænk, hvor jeg kan sætte
mig ud, når jeg får det dårligt. Det er et stort skridt for
mig, fordi jeg får stadig nogle ture med vrede og kaos
i hovedet. Jeg bliver meget sortseende, og alt er alle
andres skyld, selvom det nødvendigvis ikke er. Der kan
ske, hvis jeg bliver for presset eller har sovet dårligt.
Men efter jeg er kommet hjem fra Strynø, er det ikke så
mange, og jeg når at trække mig, inden det går ud over
familien,«siger Martin Jensen-Smidt.

Retreat på Strynø

På Strynø finder Martin Jensen-Smidt pladsen til at se
sin psykiske sårbarhed i øjnene, og med naturen som
udgangspunkt finder han redskaberne til at tage de
første vigtige skridt i hans recovery-proces.
»Prøv at stå op om morgenen, hvor du ikke har sovet,
men hvor du bare er blevet bombarderet med død og
ødelæggelse, og så åbn døren og hør fuglene synge og
mærk duften af naturen. Dét, at du mærker, at der er

Martin Jensen-Smidt ankommer til Strynø i sommeren
2018. Her lærer han, hvordan naturen i kombination
med samtaleterapi kan have en helende effekt på ens
psykiske velvære. Natur Retreat for Veteraner er et
rehabiliteringstilbud skabt af veteran og major Stuart
Press samt hans kone Anne-Line Ussing. De starter
projektet ud fra deres egne erfaringer med, hvordan
naturen kan have en helende effekt på ens psykiske
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»På Strynø fandt jeg tilbage til det med dyr og roen i naturen. Der var ikke noget pres omkring én, når man var i naturen og
hørte fuglene og mærkede varmen fra dyrene,« siger Martin Jensen-Smidt. Billedet af Strynø er fra Colourbox.
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Aktivitetskalender for Københavns
I A Kommunes socialpsykiatri

Lyt med i uge 21 når Gloria
sender podcast!
Gloria er pt. i fuld gang med at lave podcast.

Aktivitetskalenderen udgår af dette nummer,
da alle aktivitets- og samværstilbud genåbner
gradvist i starten af maj måned, og det pt. ikke
er muligt at give et overblik over hele måneden.
Følg i stedet med på Glorias Facebookside,
hvor du hver fredag kl. 12.00 får et overblik
over den kommende uges aktiviteter i en
video. Læs mere på side 4.

Podcasten vil fremover udkomme løbende, når afsnittene er klar, og indeholder længere samtaler med personer, eksperter og borgere om et emne. Den følger på den måde
ikke Glorias månedlige tema, men handler i stedet om alle mulige emner, som kunne
være spændende at høre om.
Derfor vil vi også meget gerne høre fra dig derude, hvis du har lyst til at være med i
Glorias Podcast, eller hvis du har gode ideer til emner eller personer, vi kunne snakke
med. Du kan kontakte os på: Gloria@kk.dk
I vores første afsnit taler Tine med Pia Callesen, som er dr. i psykologi fra Manchester
University og forfatter til bogen ”Lev mere, tænk mindre”, om metakognitiv terapi. Metoden går ud på at lære at stoppe med at over-tænke, da det er overtænkningen der
leder til blandt andet depression og ikke de negative tanker i sig selv.
Du kan finde os under ”Glorias Podcast” på iTunes, Spotify, og hvor du ellers henter
digitalt indhold.
Og husk som altid, at bladet, radioen og podcasten er jeres!

»Glorias Podcast«
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Natur i byen
1

Skaterparker

Vesterbro
Enghaveparken
Skydebanehaven
Saxoparken

Hvis du har lyst til at stå på skateboard, eller se andre
stå på skateboard kan du besøge en skaterpark. Skaterparkerne ligger rundt omkring i København, og du kan
se hvor på skateparks.dk/

Østerbro
2
Fælledparken
Ryvangen Naturpark
Fredens Park
Amor Park

3

Kirkegårde
I København ligger der en del kirkegårde, som er værd
at besøge.
Assistens Kirkegård
www.kk.dk/artikel/assistens-kirkegård-på-nørrebro

Grønne tage
Udover parker, haver med mere findes der også grønne
tage i København.

2
5

4

På kortet, som er fra krak.dk, er 5 grønne områder
markeret med tal. Disse tal henviser til et grønt område,
der er nævnt i listen under kortet og et på næste side.

Bispebjerg Kirkegård
www.kk.dk/artikel/bispebjerg-kirkegård-i-nordvest

Et grønt tag er en have eller grønt område anlagt på et
tag. Rigsarkivet (se nedenstående kort), som ligger på
hjørnet af Bernstorffsgade og Kalvebod Brygge, fik et
grønt tag på 7.200m2, da det blev anlagt. Rigsarkivets
grønne tag består af udearealer, en cykelsti og en stor
offentligt tilgængelig taghave med græs, bunddækkende planter og plantekasser. Du kan se, hvor rigsarkivet
ligger på nedenstående kort.

Brønshøj Kirkegård
www.kk.dk/artikel/brønshøj-kirkegård-en-landsbykirkegård
Sundby Kirkegård
www.kk.dk/artikel/sundby-kirkegård-på-amager

Se nedenstående kort for placering af Rigsarkivet.

At bo i en storby, for eksempel København, er ikke ensbetydende med, at man
ikke kan nyde naturen uden at skulle tage
langt væk fra byen. Der findes blandt
andet byhaver, taghaver og parker rundt
omkring i København og i yderkanten af
København.

Brønshøj Husum
Utteslev Mose
Vestvolden
Husum Parken
Indre By
Botanisk Have
Kongens Have
Ørsted parken
Amaliehaven

TEKST: CHRISTINA ANDERSEN

I København er der et hav af grønne områder. Nedenstående er kun et udpluk af hvad der er, og du kan
finde mange flere på hjemmesiden www.kk.dk/
groenneomraader. Du kan også læse om parkernes
og havernes historie og se detaljerede kort over nedstående områder på hjemmesiden.

1

Vestre Kirkegård
www.kk.dk/artikel/vestre-kirkegård-mellem-sydhavnen-valby-og-vesterbro

Du kan se et kort over grønne tage på www.kk.dk/
artikel/grønne-tage-besøg-et-grønt-tag. Nedenstående kort er taget fra den før nævnte hjemmeside.
Stjernene viser grønne tage.

4

Nørrebro
Nørrebroparken
Folkets Park
Odins Lomme
Valby
Valbyparken
Vigerslevparken

Amager
Amager Fælled
Amager Stranpark
Sundbyvesterparken

Vanløse
5
Genforeningspladsen
Damhussøen og Damhusengen
Grøndalsparken
Skateanlæg ved Jyllingevej

Bispebjerg
3
Lersøparken
Emdrup Sø og Emdrup Søpark
Nordvestparken
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Kortet viser et udsnit af grønne tage i København.
Kreditering: Septima
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Naturen ind i hjemmet

Billeder af naturen i hjemmet kan være
med til at formindske stress.
Foto: Christina Andersen

Det er vigtigt for helbredet, at man trives
i sit hjem, og at det er et rart sted at være.
Så husk at købe blomster og elsk dit hjem,
fordi det er her, du er meget af tiden. Der
er mange måder at få bragt naturens
elementer ind i hjemmet på. Elementer,
der skaber orden, ro og harmoni ligesom i
naturen.

Det siger Simon Høegmark, som er naturterapeut og
forsker ved Institut for Psykologi SDU. Det kan være
et landskabsmaleri, en plakat af en øde ø eller noget
andet, du har hængende. Du kan “sove i regnskoven”
med et tapet-foto af noget grøn skov. For at forstærke
den jungleagtige effekt, findes der lydfiler på YouTube
optaget i regnskoven, men også andre steder som for
eksempel havet eller ude under åben himmel i tordenvejr.

TEKST: JANE E. BEGTRUP

Den intime stemning ved at bo småt
Det er blevet meget populært at bo småt, men godt.
Nu kan man købe små huse på hjul, som engang har
været brugt som forsendelsescontainere. Så bliver de
indrettet med køkken og bad og vinduer. Er man så
heldig at bo i sådan en, kan man bo tæt på naturen alt
efter placering. Men ellers må du selv sørge for en intim stemning derhjemme. For eksempel kan man lade
soveværelset fylde med planter eller sætte en krystal
ved sin computer. For at få bragt ildelementet ind i

Der er rigtigt mange mennesker med stress, angst eller
anden lidelse, som har gavn af at komme ud i naturen.
Mange af de ting, man kan gøre i naturen, er gratis,
men ting til hjemmet koster som regel et eller andet. Så
der skal prioriteres, hvad man vil købe. Man behøver
ikke at købe en hytte i Sverige eller et strandhus ud til
havet for at have gavn af naturen i sit hjem.
Forskning har vist, at det kan mindske stress niveauet
at have billeder af naturen i sit hjem.

20

På din altan kan du blandt andet dyrke krydderurter.
Foto: colourbox.

stuen, tænder man bare et stearinlys eller to. Hvis man
ønsker sig hyttestemning fra de svenske skove, kan
man investere i et gevir til at hænge på væggen. Det
kan også skabe hygge med pelspuder enten i naturpels
eller kunstig pels, hvis man ikke har så mange penge.
Der også den mulighed at have en tom vase stående.
Så husker man at købe blomster, eller man kan samle
grene ind til gulvvasen.

regnskov og andre filer kan man også høre på YouTube
helt gratis. Det er en god idé, hvis man husker at rydde
op efter sig. Renlighed og lys er vigtige elementer for at
skabe orden, ro og harmoni. Det tager lidt mere energi
at pusle om sit hjem og sørge for, at det er et rart sted
at være, men det giver tifoldigt igen, så du kan slappe
af.

Dyrk din altan

Restitution i eget hjem

Er du så heldig at have en altan eller terrasse, så kan
den bruges til at sidde og slappe af på. Hvad enten du
har grønne fingre eller ej, så er det en god idé at dyrke
sine egne afgrøder, som krydderurter, tomatplanter
eller andet. Det er en god måde at bruge altanen på, og
det er både sjovt og nyttigt at høste fra egne afgrøder.
Prøv for eksempel med lidt purløg til din æggemad.
Eller hvad med at se, om du kan lokke vildtfugle til
ved enten at spille fuglefløjt fra YouTube eller ganske
enkelt at fodre dem.

I eget hjem skal man kunne slappe af og ikke hele tiden
præstere noget. Det kan være svært at få helt ro, når
man har så mange forstyrrelser som computer, telefon,
tv, musik osv. Når sanserne bliver overstimulerede,
bliver vi stressede. Så husk pauser til at kunne trække
vejret. Meditation er en glimrende måde af koble af på.
Ved at sætte hjernen på pause undgår man at brænde
ud. Prøv med white noise, hvis det er svært. Det er en
form for støj, som lyder lidt ligesom radioen, når den
lander mellem to stationer. Fuglefløjt, bølgeskvulp,
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Fotografering i naturen som terapi

Bliv sanker

Dyrehaven. Hvem holder
øje med hvem?

En fiskehejre fisker i Degnemosen.

Sanke betyder at samle, så når du samler
svampe i skoven eller plukker æbler på engen, så sanker du.

smartphones, som guider dig til naturens vilde råvarer
og giver dig opskrifter.
Her følger en opskrift på mælkebøttesirup fra sankeren
Rikke Palm, som er kok på aktivitets- og samværstilbuddet Kompasset på Amager.

TEKST: TORIL K. VIKESÅ // FOTO: JOAN JOENSEN

Du kan sanke æbler, bær, svampe, urter, ramsløg og
meget mere i naturen, og så er det nemt og gratis.
Mange sanker allerede og har gjort det i årevis.
Der findes endda en app ved navn Spis Naturen, til

Siruppen kan du bruge til pandekager, på din yoghurt om
morgenen, til dressinger i stedet for honning og til tørre
og kraftige oste.

En Skillaplæne i Frederiksberg Have.

Mælkebøttesirup
Ingredienser

Sådan gør du

•

•

•
•
•
•
•

50 stk mælkebøtteblomste
uden smådyr
500 g æbler
1 liter vand
1/2 økologisk citron (skallen)
1 citron (saften)
500 – 700 g sukker

•
•

•
•
•

•

•

Start med at nippe det gule af
blomsterne og kassér resten, da
siruppen ellers kan blive bitter.
Skær æbler i mindre stykker.
Kom mælkebøtter og æbler i en
stor gryde sammen med vand,
citronskal og citronsaft.
Lad blandingen småkoge i en
halv times tid.
Si herefter saften igennem et
rent klæde.
Skyl gryden og kom saften tilbage
i gryden - tilsæt 500 g sukker og
lad den koge indtil den begynder
at tykne. Det tager nogen tid –
det er vigtigt at koge den
langsomt ind, så saften ikke
begynder at karamellisere.
Tjek undervejs, om du vil have
mere sukker i.
Når siruppen har en tilpas
konsistens, hældes den på rene
atamon-skyllede glas eller flasker.
Siruppen kan holde sig længe –
skal ikke på køl.

Sommerfugl i Grøndalsparken.

En smuk mælkebøtte, som kan
nydes allevegne.

TEKST OG FOTO: SANNE ANDERSEN

Rygsvømning i Damhussøen.

At fotografere giver mig en ro og en glæde. Det giver mig et frirum fra min sygdom. Når jeg er ude i naturen, er mit
fokus på dyr, fugle, træer og blomster, og det er både, når jeg går på en villavej i byen, i en park og i skoven, og så
kommer der ro i mit hoved. Det er selvfølgelig ikke altid, det går sådan, men når jeg går rundt med mit kamera, er
min hjerne meget mere opmærksom på motiver end på sygdom, tankemylder og katastrofetanker. Jeg tager tit ud
tidligt om morgenen, hvor der ikke er så mange mennesker og får nogle fantastiske naturoplevelser.
Jeg har fotograferet i 35 år, siden jeg var 20, dog med lange pauser. I gamle dage fotograferede jeg med et Canon
spejlreflekskamera med film. I dag er jeg blevet lidt mere moderne; der fotograferer jeg med et ældre kompaktkamera med zoom, et Canon PowerShot og en iPhone X.

Mælkebøtte - også kaldt løvetand vokser i tempererede egne
på den nordlige halvkugle samt i det sydlige Sydamerika og
på New Zealand. Kilde: Den store Danske, Gyldendal
Frederiksberg Have.
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Dyrehaven en tidlig morgen.
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Urolig verden, uroligt sind
Gratis motionshold til sårbare
Fredage kl.12.30-14.30

Sundhedshuset Mimersgade 41,
1. sal (sal 6), 2200 Nørrebro

Der er opvarmning, leg, balance, let styrke,
let yoga og afspænding.

Her er en rar stemning, hvor vi hygger og træner sammen.
Kom og vær med☺

Du behøver ikke blive henvist, men kan bare møde op.
Hvis 2 timer er for meget for dig, må du altid gerne være med,
så meget du kan☺
Underviserne er Louise 41 år, uddannet social pædagog og
Sofie 31 år, udannet yogalærer.

Kontakt Louise på tlf. 30 68 11 88, hvis du vil høre mere!

Når man taler, hvem har ret?
Hvem er forkert?
Jeg ser skyggen af dig, er det moderne sprog?
Når skyggerne danser op mod solen. Solen har også sit temperament, også selvom den er
lidt levende og samtidig også lidt død.
Øjnene følger med; kigger på dig, kigger på hende.
I dag har jeg det dårligt, jeg ser kun skyggen af mig selv.
Måske fordi øjnene kigger op mod solen, der blev jeg virkelig ramt.
Bagerste mand er forreste mand, siger du og vågner op i din drøm.
Det handler om at være positiv, det er den stærkeste styrke, man kan have.
Jeg er lige så lusket som dig.
Det er farligt at leve på denne jord, alt bliver nedgraderet, alting er skæbne.
Alle folk har skind, alle folk har lyst til at tale. Bare røre ved andre.
Det er en slags sygdom, vi har.
Vi er søde på en syg måde, ellers ville vi ikke være søde.
Vi kalder det en sygdom, men det kunne lige så godt være dig og mig, mere eller mindre.
Måske fordi vi er nervøse, måske fordi vi er stærke.
Ansigtet koger, hjertet er lunefuldt, musklerne er nervøse, får vi aldrig nok?
Dagene går, du sover på din måde, vi er frelste, taler til dig, taler til mig.
Hvornår fortæller vi os selv, vi bedrager os selv? - og tiden går.
Måske mærker vi vores sygdom, når vi bliver rigtig gamle.
Men indtil da må vi mærke os selv, på en ventende måde.
“Jeg har altid troet på det”.
(Sådan tænker vi alle sammen, i vores skind)
Skrevet af Peter Kirk
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Min tid midt i en coronatid

»Jeg har planlagt en ny struktureret hverdag, så jeg hver dag har noget fornuftigt at stå op til,« siger Kåre Michelsen.
Foto: Joan Joensen

Ud i naturen

I ”fredstid” efter min depression havde jeg
sørget for at lave en handlingsplan, så jeg
havde en struktureret hverdag at stå op til
for at foretage mig nogle fornuftige ting.
Under Corona-krisen, som kan betegnes
som en ”krigstid”, har jeg haft den store
udfordring at tackle isolationen og lave en
helt ny handlingsplan, så jeg kunne fungere i dagligdagen.

Jeg tager turen omkring alle moserne, 10 km, og det er
hver gang en stor fornøjelse. Da jeg nu har rigtig god
tid, da alt andet er nedlukket, har jeg givet mig ekstra
god tid til at studere det righoldige fugle- og blomsterliv på nærmeste hold. Der er så smukt i Mosen netop
nu, hvor foråret er kommet og alle forårsblomsterne
blomstrer i alle regnbuens farver (vintergækker, bellis,
krokus, påskeliljer m.m.) til tonerne af det forårskåde
righoldige fuglelivs sangstemmer (grågæs, knopsvaner,
gråænder, blishøner, troldænder, grønbenede rørhøns,
sølv- og hættemåger, krager, råger, alliker, fiskehejrer
mm). Så Utterslev Mose er i den nuværende situation
blevet mit yndlings- og meditationssted. Nåede selvfølgelig at se alléen med de smukke japanske kirsebærtræer og deres lyserøde blomster. Jeg har rigtig fået
brugt lugte-, høre- og synssanserne intenst.

TEKST: KÅRE MICHELSEN

I løbet af den sidste måneds tid er jeg hver dag stået
tidligt op, da jeg har en kone, som skal på arbejde, og
så har jeg kortvarigt fulgt de alvorlige nyheder på TV
om coronasmitten og dens spredning.
Dernæst har jeg sørget for at holde mig i fysisk og mentalt god form ved at gå lange ture omkring Utterslev
Mose.

Fællessang på tv
Om aftenen har jeg atter engang fulgt serien Matador,
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Utterslev Mose er et godt sted at gå ture.
Foto: Colourbox.

en stor boligblok, hvorfra jeg hørte glade musiktoner
og gik naturligvis derhen. Det viste sig så, at Boligforeningen havde hyret et Brass Band til at underholde
beboerne en times tid. Jeg nåede lige at høre et par
numre, og pludselig kom sangeren Michael Carøe
forbi og gav et par sange med alt, imens beboerne
stod oppe på deres altaner og lyttede med. Det var en
meget speciel og dejlig musikoplevelse.

og ligeledes har jeg set og hørt de mange genudsendelser: Din Danske Sang med Philip Faber ved flyglet.
Om morgenen deltager jeg i morgensang med Philip
Faber. Jeg bliver altid i godt humør, når jeg hører musik og sang. Det er god medicin. Jeg følger også serien
World on Fire om 2. verdenskrig på DR1.

Motion med venner

Det gode i det dårlige

Sammen med en god badmintonkammerat fra IFK98
Kæmperne, er vi nu begyndt at cykle sammen. Det er
absolut også meget vigtigt rent mentalt for mig, at jeg
kommunikerer ”live” med andre mennesker hver dag.
Forleden dag cyklede vi til Skovshoved Havn, hvor jeg
gav lækker pizza og fadøl i anledning af min fødselsdag og slog vejen forbi Dyrehaven og så på rådyr. Det
gav mig masser af frisk luft og motion, og mættet af
mange indtryk, gik jeg i seng og fik en god nats søvn.

Så selvom jeg naturligvis havde ønsket mig naturlige
tilstande uden coronavirussen, så har jeg fået noget
positivt ud af situationen. Jeg er kommet tættere på
min kammerat, selvom vi er på afstand, så vi har i
coronaperioden udbygget vores venskab. Og på cykel
kommer vi vidt omkring og oplever nye ting og ser nye
omgivelser. Det er meget sundt for psyken. Jeg føler
mig i fysisk og psykisk balance på trods af alle forbud
og indskrænkninger i min dagligdag.

I søndags var jeg ude at spadsere en tur og kom forbi
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Fællesskab online!

TILBUD TIL DIG, DER BOR I
KØBENHAVNS KOMMUNE
I forbindelse med situationen med corona-virus
i Danmark, kan du få hjælp fra Røde Kors.
Hjælpenetværket, hvor frivillige hjælper dig
med praktiske ting - måske køber ind, lufter
hunden eller henter din medicin. Se
rodekors.dk/corona eller ring på 3529 9560

Tryghedopkald, hvor en frivillig ringer til dig,
og I får en hyggelig snak. Du kan få et kort
opkald hver dag eller en længere samtale et
par gange om ugen, hvis du har tid og lyst.
Skriv til rkh.tryghedsopkald@rodekors.dk eller
ring på telefon 3833 6400.

SVENDBORGGADE ER STADIG LUKKET OG BESØG PÅ BOTILBUD ER
AFLYST.
I STEDET MØDES VI HVER DAG KL. 13- 14.30 TIL FORSKELLIGE
AKTIVITETER ONLINE! VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG!
MANDAG:
Mandag laver vi forskellige,
hyggelige gættelege, f.eks. ’20
spørgsmål’, med Inger og Pia.

TIRSDAG:
Tirsdag står på ’Tegn og Gæt’ og
’Tegn Efter’ med Anna, Karo og
Mette.

ONSDAG:

Onsdag er musikken i centrum, og vi
quizzer i alt lige fra 80’er klassikere
til one-hit-wonders med Andreas.

TORSDAG:

SnakSammen, hvor du kan booke en tid til en
hyggelig samtale med en frivillig. I kan snakke
om lige det, du vil. Læs mere på
snaksammen.dk

Torsdag hygger vi os med at spille
Bezzer Wizzer og Trivial Pursuit
sammen Inger og Christina.

FREDAG:

Corona-hotline, hvor du kan få informationer
om myndighedernes anbefalinger og
retningslinjer. Ring på telefon 7020 0233

Fredag er det Bare-Bingo! Først står
den på Musik-Bingo og derefter en
klassisk omgang Bingo sammen med
Søren og Christina.
Der er mulighed for at mødes med en fra Team Mod på Livet
online og ”følges” til alle aktiviteter.
Du ringer eller sender en SMS på telefon 30579767 eller sender
en mail til teammodpaalivet@sof.kk.dk, så sender vi dig et link til
dagens aktivitet.
Hold i øvrigt øje med Team Mod på Livets Facebookside https://www.facebook.com/teammodpaalivet/

Læs mere om vores arbejde på
rodekors.dk/hovedstaden
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GLO

RIA

Vil du med i Gloria?
Personlig recovery historie
Hvis du vil fortælle din personlige recovery-historie,
så send en mail med dine kontaktoplysninger, så kan
vi sammen tale om, hvordan vi bedst fortæller din historie - om du selv vil skrive den, om vi skal interviewe
dig og skrive den, eller om du vil fortælle den i radioen
eller på video.
Send os en mail på jr4e@kk.dk.

Gloria vil gerne fortælle om alle de gode oplevelser,
tiltag og personlige recovery-historier, som findes i
Københavns Socialpsykiatri. Send os derfor en mail
om jeres arrangement, eller hvis I har et nyt tiltag eller
andet på tapetet, I gerne vil fortælle om eller annoncere – så skal vi nok prøve at finde plads til det i Gloriabladet, i radioen eller måske som en video til Facebook.
Deadlines
Vi bliver glade, hvis vi får mailen i så god tid som
muligt, det vil sige før den 10. i måneden, hvis det er
til bladet måneden efter og før den 20. i måneden, hvis
det er til radioen måneden efter.

FOTO: CHRISTINA ANDERSEN

Brugermøder på aktivitetsog samværstilbuddene
Der er åbnet for at holde brugermøder i
aktivitets- og samværstilbuddene. Møderne bliver holdt online i appen Microsoft
Teams, som du henter i App Store eller
Google play store og downloader på din
smartphone eller PC inden mødet.
Hvis du har brug for teknisk hjælp, kan
du kontakte Morten Dan på tlf. 2465 0352
ml. klokken 10-13 eller Morten M. på tlf.
3058 0318 ml. klokken 13-15.30.

kl. 14.00-15.00 Ottilia brugermøde
Onsdage
kl. 14.00-15.00 Pintamøde
Torsdage
kl. 13.00-14.00 Kompasset stormøde
kl. 14.00-15.00 Husmøde i Café Rose
Fredage
kl. 13.30-14.30 Ungehuset CPH

Hvis du ønsker at være med, skal du kontakte det aktivitets- og samværstilbud,
hvor du ønsker at deltage, så får du en
kalenderinvitation med et link til mødet.
Tirsdage

Gloria rebus

Kan du løse månedens Gloria rebus?
Løsningen får du i næste blad, sammen med en ny rebus.

Kan du løse månedens Gloria rebus?
Løsningen får du i næste blad, sammen med en ny rebus.

Ledetråd: en sang.

Ledetråd: en sang.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Annoncering
Send os en fyldig tekst og meget gerne fotos i høj opløsning. Vi vil gerne have tekst og fotos som separate filer,
så fotos indlejret i et Word-dokument duer ikke, da
kvaliteten bliver for dårlig til at trykke. Husk at skrive dato, tid og sted, og om det er gratis, hvis det er et
arrangement, I vil annoncere.
Vi redigerer i teksten, hvis det er nødvendigt. Omtalerne kommer med i det omfang, vi har plads til dem.

Gloria rebus

Løsningen på sidste måneds rebus: kalkmaleri.

Løsningen på sidste måneds rebus: kalkmaleri.

GLORIAS KOMMENDE TEMAER
AUGUST

JUNI

Annonceblad

Sex

Udkommer 2. juni

JULI

Udkommer 3. august

Søvn
Udkommer 6. juli

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
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Vi glæder os til at tale med dig!

Ring eller skriv til Agnete Neidel, ane@sus.dk, tlf 29726818 og hør nærmere.

Vi du være med?

Arbejdsgruppen mødes 5 gange i 2020 og skal lave et ‘ikatalog’ over god kvalitet på botilbud,
som landets botilbud kan bruge som inspiration, når de gerne vil gøre deres arbejde bedre.

Vi laver også en liste over vigtige pointer fra dig og de andre vi interviewer, så arbejdsgruppen
kan have det med i deres arbejde.

Vi skriver din fortælling ned (anonymiseret), og deler den med arbejdsgruppen, så de kan lære af
den.

Det kan være på telefon eller skype efter hvad der passer dig godt. Interviewet vil handle om din
historie og dine tanker om hvad et godt botilbud er.

Vi vil gerne have lov til at interviwe dig.

Hvad betyder det (eller har det betydet) for dig at bo på botilbud? Hvornår har du oplevet det
som givende og godt at bo på botilbud – og hvorfor? Hvornår hjælper det dig til at komme godt
videre i livet? Har du omvendt oplevelser af det modsatte, som arbejdsgruppen kan lære af?

Socialstyrelsen har nedsat en national arbejdsgruppe, som skal beskrive, hvad god kvalitet i
botilbud er. De har brug for din viden!

Har du erfaring med at bo på botilbud? Og vil du dele din viden med os?

Hvad er et godt botilbud?

