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“Tjalfe er en multihund. Han er
førerhund, når jeg har synsnedsættelse
og en psykiatrisk servicehund ved min
PTSD”
Clara
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Rigtig glædelig jul og god læselyst
I foreningen Håb i Psykiatrien er det en slags jul
hele året, da de løbende deler midler ud til ansøgere fra de psykiatriske afdelinger i hele landet. Gloria

Korrektur
Hanne Emiland Andersen
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Varmestuestrik - Strik med et godt formål
Hyggeligt samvær i den gode sags tjeneste. Varmestuestrikkerne mødes
hver onsdag kl. 13-16 på Ballerup Bibliotek i området bag ved caféen.

LYT MED HVER TORSDAG
N år G l o r ia s ender radio

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

Der strikkes og hækles til krisecentre og herberger, så socialt
udsatte borgere kan blive forsynet
med varmt tøj.
Kom og hør, hvad det går ud på.
Alle er velkomne - måske har du
lyst til at strikke med?

I
R

december måned dykker Glorias Radio ned i temaet
kæledyr.

adiomedarbejder Kim forsøger at blive klogere på,
om vores kæledyr kan få psykiske lidelser. Kim har
talt med Bjarne Braasted, som er professor i etologi ved
Norges Miljø- og Biovidenskabelige Universitet i Oslo,
og som har forsket i vores kæledyrs mentale sundhed.

Onsdage kl. 13-16
Ballerup Bibliotek - caféscenen

V

i har også set nærmere på, hvordan menneskets
forhold til kæledyr har ændret sig igennem tiden.
Radiomedarbejder Christopher har talt med Anne Katrine Gjerløff, som er historiker ved Statens Naturhistoriske Museum, og som har forsket i menneskers forhold
til dyr igennem historien fra 1800-tallet.

Gratis - bare mød op

O
S

ervicehundeforeningen er en landsdækkende nonprofit organisation, som hjælper med anskaffelse af
servicehunde til borgere med fysiske og psykiske handicap. Foreningens daglige leder, Hanne Troensegaard,
fortæller om, hvad en servicehund er, hvad den kan og
hvordan man får én.

Husk at holde god afstand og
spritte borde og hænder af tak for hjælpen.

V

Vores garndepot har åbent
hver onsdag fra 13-16. Det er
også muligt at hente garn og
strikke hjemme.

i taler også med Clara, som har servicehunden Tjalfe. Clara fortæller om, hvorfor hun har fået en servicehund, og hvordan Tjalfe hjælper hende i hverdagen.

K

im har årets sidste filmanbefaling klar til dig. Kim
har set filmen A Streetcat Named Bob, som er den
sandfærdige historie om den hjemløse James, der møder en kat, som ender med at ændre James´liv.

RADIO
Ballerup Bibliotek • Banegårdspladsen 1 • Ballerup
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g så har Glorias Radio haft besøg af Servicehundeforeningen.

Du finder os på vores facebookside Gloria Mediehus
og der, hvor du lytter til dine podcasts - for eksempel
Spotify, iTunes, Spreaker og Castbox.

G LO R I A
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Foto: Anders Morgenstierne

else for bipolar lidelse, og
at det kan fratage folk med
bipolar noget af skammen.
Det skaber i sidste ende
bedre trivsel. Mange går
rundt alene med det og
tror ikke, at folk forstår.
Mange mangler et sprog
for at tale om bipolar lidelse, så bare dét at kunne
være med til at skabe et
sprog er fedt.

Nithu Thava er én af forfatterne til Den magiske polarbi.

Foto: Pressefoto

Ny børnebog vil bryde tabuet om bipolar lidelse

Den magiske polarbi.

Hvorfor er det vigtigt for dig at bryde tabuer
om psykisk sygdom?
Fordi jeg har det tæt på mig selv og egentlig i første
omgang gør det FOR mig selv. Jeg har kunnet mærke, at jeg egentlig får det bedre, og jeg får det hele
tiden bedre – med denne her kampagne og denne her
børnebog kan jeg mærke, at det at tale højt om det, og
være ude og vise, hvem jeg er – det fjerner et enormt
pres, som jeg har gået rundt med. Det gør, at det bliver
nemmere at være i.

TEKST: MUSKI MAYA BRÆSTRUP

Den 19. november 2020 udkom børnebogen »Den
magiske polarbi«. Bogen er skrevet af Nithu Thava i
samarbejde med børnebogsforfatteren Gunvor Ganer
Krejberg og illustratoren Anya Winqvist. Bogen fortæller om bipolar lidelse set i børnehøjde, og for hvert
solgt eksemplar går 50 kr. ubeskåret til Psykiatrifondens arbejde med børnegrupper.

Jeg har set dig sige i en video på nettet, at du
ikke ville være din bipolare lidelse foruden –
kan du uddybe det?
Her taler jeg selvfølgelig for mig selv,
jeg ved, der er rigtigt
mange, der har det
svært. Men jeg er
et sted nu, hvor jeg
forstår min bipolar
og har fået skabt
nogle rammer, hvor
det klart er en styrke
for mig. Den bipolare
»Jeg kunne godt selv have
sygdom hjælper mig
haft brug for bogen, da jeg var
barn,« siger Nithu Thava.
med at få mit potentiale ud, og nu har
jeg et totalt berigende, meningsfuldt liv, og det skyldes
min bipolar.

Hvad er baggrunden for, at du har valgt at
være med til at skrive en børnebog om bipolar
lidelse?
Jeg har valgt at skrive en børnebog om bipolar. Det var
oplagt og naturligt for mig. Jeg har en farmor, som var
svært bipolar, som jeg boede sammen med til jeg var 18
år, og så blev jeg selv diagnosticeret for fem år siden.
Jeg begyndte at forstå nogle ting om mig selv, da jeg
blev diagnosticeret som bipolar, men også om min
farmor. Det gav god mening for mig at skrive i børnebogsformat, og jeg kunne godt selv have haft brug for
bogen, da jeg var barn - for at forstå min farmor bedre.
Hvad håber du, bogen bliver brugt til?
Jeg håber, bogen først og fremmest kan være med til
at hjælpe børn, der har forældre eller andre pårørende,
der har bipolar. Psykiatrifonden, som vi samarbejder
med, bruger bogen i deres børnegrupper til at hjælpe
de pårørende børn, som går rundt med en masse følelser, de ikke kan forstå, fordi deres forældre er psykisk
syge.
Jeg ønsker også, at man i samfundet får større forstå-

”Den magiske polarbi” er skrevet af Nithu Thava i
samarbejde med børnebogsforfatteren Gunvor Ganer Krejberg og illustratoren Anya Winqvist. ”Den
magiske polarbi” kan købes på nettet eller hos boghandleren, og 50 kr. af bogens pris går ubeskåret til
Psykiatrifondens arbejde med børnegrupper.
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Spørgsmål 7.
Den populære julefilm »Alene hjemme« sendes hvert eneste år til jul,
men hvad hedder hovedpersonen i
filmen?

Spørgsmål 1.
Hvornår begyndte man først at fejre
jul?
1. År 370
2. År 336
3. År 1807

1. Melvin
2. Justin
3. Kevin

Spørgsmål 2.
Hvor begyndte man først at fejre jul?

Spørgsmål 8.
Hvem stod bag The Julekalender?

1. I Berlin
2. I København
3. I Rom

1. Hilda og Keld Heick
2. De Nattergale
3. Jytte Abildstrøm og Daimi

Spørgsmål 3.
Hvor stammer traditionen med at
pynte juletræ fra?

Spørgsmål 9.
Hvilken politiker blev i 2010 vred på
en journalist, blandt andet fordi han
var blevet afbrudt i at spise sin livret,
risengrød?

1. Tyskland
2. Norge
3. USA
Foto: Gustav Skjellerup

Nithu Thava fra Bjerringbro blev diagnosticeret med bipolar lidelse som 22-årig.
I dag er han 27 år gammel og aktuel med
børnebogen ”Den magiske polarbi”.

Prøv denne sjove julequiz i juledagene, eller hvis har du mod på at teste dig
selv i din viden om julebegivenheder. Vi har julens hyggeligste quiz lige her.

Spørgsmål 4.
Hvilken farve havde Rudolfs tud?

1. Claus Hjort Frederiksen
2. Anders Fogh Rasmussen
3. Bertel Haarder

1. Blå
2. Orange
3. Rød

Spørgsmål 10.
Hvad hed de hellige tre konger (også
kendt som de tre vise mænd)?

Spørgsmål 5.
Hvem har skrevet teksten til Glade
jul, dejlige jul?

1. Kasper, Jesper og Jonathan
2. Kasper, Melchior og Balthasar
3. Thomas, Judas og Matthæus

1. Grundtvig
2. Ingemann
3. Brorson
Spørgsmål 6.
Hvor mange rensdyr har julemanden?
1. 5
2. 9 med Rudolf, som kom senere til
3. 10

Svarene finder du på side 35
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Sund Snak i Kompasset

Det Filosofiske Hjørne

Sund snak i Kompasset inspirerer til fysisk,
psykisk og social sundhed i hverdagen

Kære Jonas,

A

t handle efter pligt betyder her, at vi kun bør handle ud fra

Jeg er kommet til at tage et par dyre
vanter med hjem fra en butik, og efter
mange overvejelser valgte jeg ikke at
aflevere dem tilbage. Er det uetisk at
sjæle, når det man tager, er så småt, at
det ikke kan skade en butik, der tjener
mange millioner om året?

Det er individuelt, hvad
sundhed betyder, og
hvad der giver mening
for lige præcis dig.
I Sund Snak hjælper vi
derfor hinanden med
at få de generelle råd
og vejledninger til at
passe ind i netop vores
hverdag.

de moralske regler, som vi samtidig kan sige skal gælde for

alle. Det vil sige, at hvis vi ikke kan sige, at alle bør have lov til
ikke at aflevere ting tilbage, som de har taget ved et uheld, så er
din handling uetisk.

B

entham og Kants argumenter er her sat lidt på spidsen, og
de er mere komplekse, end jeg giver udtryk for her. Men de

fungerer alligevel til at illustrere en, måske lidt utilfredsstillende,

Mvh Patrick

pointe: etik er et svært emne at give et entydigt svar på.

S

--------------------------------------------------------

elvom vi alle har nogle klare fornemmelser for, hvad der er
rigtigt og forkert, så viser det sig ofte, at jo mere vi går i dyb-

den med disse intuitioner, jo flere spørgsmål opstår der. Derfor

Kære Patrick,

Temaerne i december måned:
Hvad skal vi bruge sundhed til?
Onsdag 2/12 kl. 14:30 - 15:30
Hvad motiveres vi af?
Onsdag d. 9/12 kl. 14:30 - 15:30

N
E

hvor du synes, du ligger, og derefter se på din handling med mere
u spørger du til etikken, så jeg vil blive ved den frem for

Med venlig hilsen

n filosof som Jeremy Bentham (1748-1832) vil ikke nødven-

Jonas Jyde Pedersen

digvis kalde din handling uetisk, så længe den tilføjer flere

gode konsekvenser end negative. Han ligger nemlig inden for en
retning, der kaldes for konsekvensetikken.

K

onsekvensetikken tænker etik som et regnestykke, hvor man
skal udregne summen af de positive og negative konsekven-

ser for de mennesker, som er involveret i handlingen.
Det vil sige, at hvis det har flere positive konsekvenser for dig
ikke at aflevere vanterne tilbage, end det har af negative kon-

Hvordan ændrer du dine vaner?
Fredag d. 18/12 kl. 11:00 - 12:00

kvenserne. Og det kan jo virke lidt mærkeligt.

Vi glæder os til at se jer,
Lærke og Sheila

kvalificerede øjne. Var den uetisk?

juraen.

Hvad giver os energifysisk, psykisk og socialt?
Fredag d. 11/12 kl. 11:00 - 12:00

Man kan godt tage temaerne enkeltvis, men vi anbefaler, at man
kommer til dem alle for at få sammenhængen.

vil jeg råde dig til at læse om begge disse retninger, finde ud af

sekvenser for butikken, så er det ikke umiddelbart en uetisk
handling. Men det betyder også, at det at stjæle nogle gange kan
være etisk, og andre gange kan være uetisk afhængigt af konse-

D

et synes filosoffen Immanuel Kant (1724-1804) også, og han
vil derfor kalde din handling uetisk. Kant er repræsentant

for en anden retning, som hedder pligt-etikken.
Den siger blandt andet, at en moralsk handling kun er moralsk,

Jonas Jyde Pedersen
Født 1991. Uddannet filosof og specialist i filosofisk
antropologi, fænomenologi og eksistentiel antropologi. Arbejder som journalist ved Gloria Mediehus.

hvis den er udført af pligt, fordi kun sådan kan etik gælde for
alle mennesker uanset tid og sted. Der kan kun findes etik ifølge
Kant, hvis den gælder for alle.

AST Kompasset Sundbygårdsvej 1, 2300
København S.
Tlf. 40 49 32 47 mail: kompasset@sof.kk.dk
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”Hvis Det Filosofiske Hjørne ikke får nok spørgsmål, finder redaktionen selv på spørgsmål eller tager udgangspunkt i vores
erfaringer med typiske dilemmaer. Skriv – gerne anonymt – til redaktionen: gloria@kk.dk”
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Den menneskelige psyke næres af kæledyr
Mennesker med psykisk sårbarhed kan
have særlig stor gavn af kæledyr.
TEKST: TINE TANG LYSTBÆK

Rigtig mange mennesker vil nikke genkendende til
udsagnet om, at det at have eller være sammen med et
dyr er en vidunderlig lise for sjælen. Et synspunkt, som
ifølge professor og overlæge ved Psykiatrisk Center
Glostrup, Poul Videbech, bekræftes af forskningen.

Kroppen reagerer med tryghed på kæledyr
Hvis du mærker en velsignet ro sænke sig i kroppen,
når du sidder og klapper din hund, er det din egen lavere puls og dit lavere blodtryk, du registrerer. Stresshormonerne cortisol og oxytocin bliver reguleret, og
der kommer måske et smil på læben. Din krop gearer
ganske enkelt ned gennem nærheden til et dyr, du er
glad for.
»Kroppen reagerer fysiologisk med nedsat stressrespons på kæledyr,« siger Poul Videbech.

Stresshormonerne cortisol og oxytocin bliver reguleret og der kommer måske et smil på læben, når du kæler med et kæledyr. Foto: colourbox.

Denne almenmenneskelige reaktion er specielt interessant i forhold til mennesker med psykisk sårbarhed,
som kan udnytte den til at opnå større balance, glæde
og velvære. Man kan for eksempel sænke angst ved
hjælp af et kæledyr.

Poul Videbech og hans hund Alpha. Privatfoto.

Det er ikke umuligt, at kæledyr endda spiller en rolle i
forhold til vores livslængde. At vi kan lægge tid til vores
liv simpelthen ved at have et kæledyr derhjemme.

for en psykisk sårbar, som måske har en række nederlag i bagagen og derved kan have en svækket selvtillid
eller vanskelighed ved at række ud til andre. Der bliver
dyret et lyspunkt og en slags erstatning.

»Et kæledyr har bestemt en indflydelse på den enkeltes
sundhed og livskvalitet,« siger Poul Videbech.

nesker i behandlingsøjemed,« siger Poul Videbech.
»Jeg behandlede en kvinde med PTSD, som ikke turde
lægge sig til at sove om aftenen af frygt for, at hendes
overfaldsmænd skulle komme tilbage. Da hun anskaffede sig en hund, følte hun sig tryg nok til at falde i
søvn om natten. Hun vidste, at hun ikke var alene, og
at hunden i yderste konsekvens ville beskytte hende,«
siger Poul Videbech.

Kæledyr kan give dig nærhed, selvtillid og
udadvendt adfærd
Et andet aspekt ved forholdet mellem menneske og
kæledyr er dyrets relationsevne; dets særlige tendens
til at knytte sig til mennesker. Denne evne har for eksempel hunde, som er meget gode til at sanse, hvordan
deres ejer har det. Hunde fornemmer lynhurtigt, hvis
deres ejer er bange eller nedtrykt og vil agere på en
trøstende og medfølende måde.

Den gode respons på kæledyr, med tryghed og nedsat
stress, fordrer selvsagt, at man ikke er allergisk over
for eller bange for den slags dyr. Man skal være glad
for dyret. Selvom man skulle være en rigtig hunde- eller katteperson, kan man desværre også være i en for
dårlig tilstand mentalt til at have sit eget kæledyr. Man
kan have det så skidt, at man ikke magter at passe det.
Der kan det være en god idé med aktiviteter eller behandlingstilbud med dyr, så man stadig kan nyde godt
af deres beroligende indflydelse.

»Mennesker, som ikke føler sig stærke nok til at omgås
andre, kan trives med en relation til en hund. Den
bliver deres nærmeste ven og støtte, og tillige et værn
mod ensomhed,« siger Poul Videbech.
Der er stor forskel på at gå derhjemme med sig selv
hele dagen eller have ansvaret for et kæledyr, som
skaber indhold i tilværelsen og tro på, at der er noget,
man kan klare. Dyret dømmer ikke og elsker én for
den, man er. Det kan skabe en spirende tro på sig selv

»Jeg kunne godt tænke mig meget mere forskning i,
hvordan man optimalt bruger dyrs gode effekt på men-
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Derudover trækker specielt hunde deres ejere ud på
gåture, som giver mulighed for at møde og snakke med
andre hundeejere. Det giver en oplagt chance for at
skabe kontakt til andre og dyrke et fællesskab med udgangspunkt i kæledyrene. Det kan være et første skridt
på vejen for dig, som har en psykisk sårbarhed.
»Jeg har selv hund, og det er en fantastisk ice breaker.
Det er nærmest umuligt at vise sig med en hund uden
at falde i snak med andre hundeluftere,« siger Poul
Videbech.

Større sundhed gennem kæledyr
Endelig understreger Poul Videbech, at man ikke skal
underkende betydningen af det sollys og den motion,
som man får gennem en rask og nødvendig gåtur i det
fri med sit kæledyr. Alt tæller, når det gælder at få det
bedre, og en øget sundhed bidrager ligeledes til en
bedre mental balance.

»Kroppen reagerer fysiologisk med nedsat stressrespons
på kæledyr,« siger Poul Videbech. Foto: colourbox
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Min kat og jeg
Trunte er en meget aktiv og social kat, som lever med i
alt, hvad jeg foretager mig derhjemme. Hun er et »gadekryds« mellem en norsk skovkat og en almindelig
gråstribet og hvid dansk huskat. Jeg kan gå en tur med
Trunte en gang i mellem med sele på, det sætter hun
meget pris på.
Trunte er en indekat og må helst ikke komme ud i gården, hvor jeg bor, på grund af, at der bliver holdt katte
her med henblik på at holde mus og rotter væk. Jeg
har derfor fået sat net op for vinduerne, så jeg kan lufte
ordentligt ud uden at risikere, at hun slipper ud.

Livet med Trunte og efter
Trunte deltager i alt, jeg foretager mig, også når jeg
hver 14. dag doserer min medicin. Så bliver jeg nødt
til at låse hende ude på badeværelset, for ellers går
det hele op i hat og briller. Og jeg risikerer, at det hele
ender på gulvet, eller at Trunte måske sluger en pille.
Anne med sin kat Trunte. Foto: Helle Susanne Hansen.

Særligt under Corona-nedlukningen i foråret lærte jeg
i den grad at være taknemmelig for hendes selskab.
Hun har betydet, at jeg synes, det er blevet rarere at
være hjemme og det fordi, jeg har hendes selskab. Ja,
det har også givet mig større lyst til at være hjemme og
gøre rent.

Da jeg for fire år siden flyttede ind på et
botilbud i København, sagde jeg ja tak til
at få en lille kattekilling forærende. Den
bidrager til, at jeg føler mig mindre ensom.

Jeg har en aftale med personalet på bostedet, hvor jeg
bor om, at hvis de kan se, at jeg ikke helt selv kan passe
hende, skal de konfrontere mig med det, så vi sammen
kan lægge en plan for, hvad der så skal ske.

TEKST: ANNE REUS CHRISTENSEN

Jeg fik min kat Trunte forærende fra en familie med en
enlig far og to børn. De vinkede pænt farvel til deres
yndlingskat, for nu skulle Trunte starte sit nye liv
ved mig og gerne hjælpe med, at jeg følte mig mindre
ensom. Og fra da af var hun mit ansvar, og det glædede
jeg mig over.

Jeg håber, at den dag Trunte skal herfra, kan jeg hurtigt efter være i stand til at tage imod en ny kat.
Jeg synes, man kan lære noget af katte ved at studere
deres adfærd, når de slapper af, for eksempel slapper
man af og multitasker ikke samtidig. Jeg synes desuden, at jeg har fået mindre fokus på mig og mit velbefindende, fordi jeg også har ansvar for en anden, og det
har i mit tilfælde været godt.

Det gode ved at have et kæledyr
Det bedste ved at have et kæledyr er nok den velkomst,
jeg får hver dag, når jeg kommer hjem fra dagens dont.
Jeg synes, jeg får så meget kærlighed igen for alle mine
anstrengelser. Det er også meget dét at føle, at man har
en ven, der forstår én og lever med i ens liv. Desuden er
jeg ikke bleg for at indrømme, at Trunte, min kat, er en
erstatning for det rigtige barn, jeg aldrig fik.

Mit liv med dyr
Jeg har haft kæledyr så længe, jeg kan huske. Min far
var fra landet, og han har nok givet mig en glæde ved
dyr videre til mig. I mit barndomshjem havde vi mange
forskellige dyr, for eksempel katte, høns og duer samt
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Annes kat Trunte sidder oven på sin julekalender. Privatfoto.

jeg har fået, har jeg i samråd med personalet besluttet,
at den er blevet neutraliseret, mærket og vaccineret. Så
slipper jeg jo også for at høre den jamre, når den er i
løbetid.

fugle i bur og fisk i akvarier. Da jeg flyttede hertil Nordvest i København for fire år siden, fandt jeg ud af, at
det var muligt at have kat, og ville derfor gerne have
én. Min søster mente blandt andet, at det kunne bidrage til, at jeg blev mere fokuseret på at leve i ”nuet”,
frem for at bekymre mig om fremtiden. Det tror jeg,
hun havde ret i.

Nu har jeg jo lidt erfaring med katte, så jeg vidste godt,
at man ikke skal være for ”øm” over for sine møbler.
Selvom man giver katten nogle alternativer at hvæsse
kløer på, så kan det ikke helt hindres, at det kan gå lidt
ud over møblerne. Desuden må man regne med lidt
ekstra rengøring i form af støvsugning af kattehår og
rengøring af kattebakken.

De første overvejelser og beslutningen
Min familie var stort set enige i, at det ville være godt
for mig at have en kat. Kun min bror synes, jeg skulle
tænke mig godt om, men det synes jeg nu også, at man
skal. Jeg synes, at hver gang, man anskaffer sig et dyr,
er det fornuftigt og ansvarligt at tænke sig godt om.
Jeg talte med personalet på det bosted, jeg bor på, og
der har jeg deponeret et par tusind kroner, som skal
bruges, hvis jeg skulle blive indlagt og dermed ikke
være i stand til selv at passe katten, så er det meningen, at den skal på kattepension. Da det er en hunkat,

Der er meget mere, jeg synes, man skal overveje, når
man anskaffer sig et kæledyr, men det kan du læse
mere om i en anden artikel her i bladet.
Jeg er ikke i tvivl om, at Trunte og mig er et godt
match.
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Servicehunde – en stor støtte

Hanne Troensegaard er daglig leder og chefinstruktør ved Servicehundeforeningen.

Tjalfe - en servicehund

Som psykisk sårbar med angst for at tage
det offentlige, handle ind og med tendens
til at isolere sig, kan en servicehund være
løsningen.

Clara, som er en 21-årig kvinde med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser, har servicehunden Tjalfe,
som er halvandet år og er en labradoodle. Clara har
haft Tjalfe i godt et år.
»Tjalfe er en multihund. Han er en førerhund, når jeg
har synsnedsættelse og en psykiatrisk servicehund
ved min PTSD. Han skærmer mig mod andre, når
jeg handler ind og samler ting op for mig, når jeg får
kramper,« siger Clara.
Tjalfe kan også mærke, når Clara er ved at blive psykotisk. Han er opmærksom på små ændringer i Claras
adfærd også, når hun er ved at besvime, fordi hun har
meget lavt blodtryk.
»En dag, jeg skulle mødes med nogle veninder, havde
jeg ikke sovet, jeg havde synsnedsættelse og angst.
Hvis ikke jeg have haft Tjalfe, var jeg ikke kommet
afsted,« fortæller Clara.

TEKST: CHRISTINA ANDERSEN // FOTO: TORIL K. VIKESÅ

En servicehund er en hund, som er trænet til at støtte,
hjælpe og ledsage en person med fysiske eller psykiske
funktionsnedsættelser. Ofte bruges en labrador, en
golden retriever eller en allergivenlig labradoodle, som
er en blanding mellem en labrador og en puddel. Disse
racer har mange af de egenskaber, som en servicehund
skal have.

En servicehunds egenskaber
»For at komme i betragtning som servicehund skal
hunden være imødekommende, venlig, pleasende,
være god til at samarbejde med sit menneske og være
venlig over for artsfæller,« fortæller Hanne Troensegaard, som er daglig leder og chefinstruktør ved
Servicehundeforeningen. Derudover skal de kunne tåle
en stor belastning, da de skal fungere i det offentlige
rum, hvor der er meget larm og mange indtryk fra lyde
og dufte. En servicehund må ikke blive distraheret af
lydene og duftene fra omgivelserne.

Før Tjalfe
Før Clara fik Tjalfe, isolerede hun sig i lange perioder,
hun havde svært ved at handle ind, gå til tandlæge
samt tage toget og andet, som andre tager for givet.
Hun var afhængig af medarbejderne på hendes bosted
og hendes kæreste, og hendes liv var meget ustabilt.
Nu, da hun har fået Tjalfe, er hendes hverdag mere
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Clara har haft hunden Tjalfe, som er en labradoodle, i godt et år.

stabil, og hun er flyttet i egen bolig. Hunden skal luftes,
fodres og børstes.
»Der er en rød tråd i min hverdag nu,« siger Clara.

Hvordan får man en servicehund
For at kunne få en servicehund som psykisk sårbar skal
man have en psykiatrisk diagnose og psykiske funktionsnedsættelser, og man skal have prøvet medicin og
terapi uden held. En ergoterapeut vurderer, om man
kan søge om en servicehund, og Hanne Troensegaard
vurderer, om man er egnet til at have en servicehund.
For at være egnet til at have en servicehund skal man
være klar til at lære en masse om hunden og sammen
med hunden. Man skal kunne tage vare på hunden og
have et sikkerhedsnet, der kan hjælpe med at passe
hunden ved en eventuel indlæggelse, eller hvis det
bliver for svært i en periode.
Hvis du tror at en servicehund, er noget for dig,
kan du kontakte Servicehundeforeningen på tlf.:
2068 8383, som kan vejlede dig i at søge om en
servicehund. Du kan læse mere om servicehunde
på hjemmesiden: servicehundeforeningen.dk.
Før Clara fik Tjalfe, isolerede hun sig i lange perioder,
hun havde svært ved at handle ind, gå til tandlæge samt
tage toget og andet, som andre tager for givet.

Når du først har fået en servicehund, følger
Servicehundeforeningen dig og din servicehund
løbende for at se, at alt går godt.
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Klassisk Julemusik og Julegodter

RIA
Lige til at tage
ud og hænge
op

Lørdag den 19. december kl. 15.00
Deltag i et musikalsk juleintermezzo uden klippe/klistre,
men med masser af dejlig
julemusik!
Denne forestilling er ene og
alene KunstBios egen julemix
med et bredt klassisk julepotpourri.
Vi byder også på klejner og et lille glas portvin.
Scan koden for at komme til at købe
billet eller køb billet i biografen.

Aktivitetskalender
for Københavns Kommunes socialpsykiatri
Gælder for december måned
I Glorias aktivitetskalender får du et overblik over månedens
aktiviteter på Københavns Kommunes aktivitets- og samværstilbud.
Aktiviteterne foregår i socialpsykiatrien, men er for alle
kommunens borgere.
Du finder alt fra motion til guitarundervisning og mindfulness til
spilcafé samt en masse andet.
Aktiviteterne er gratis, hvis ikke andet er anført.

Entré: 10 kroner
KunstBio (Alex & Jan Boye) og Baltoppen Bio
ønsker alle en dejlig og lykkelig jul.

Baltoppen Bio 1-2 • Baltorpvej 20 • Ballerup
16
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AKTIVITETSKALENDER FOR DECEMBER MÅNED
ASPA

Ottilia
Mandag

Mandag

12.00-14.00: Social Færdighedstræning
12.30-14.00: Krativt værksted, ingen tilmelding
13.15: Tennis/badminton, tilmelding til Simone
på 29 43 38 17
15.00: NADA-café i Bellahøj Kirke, ingen tilmelding

10.30-11.30: NADA-café, ASPA
Griffenfeldsgade 35, 10 kr.,

Tirsdag

10.00-11.30: eller
11.30-13.00: IT-kursus, ASPA Kapelvej 55,
(tilmelding kræves)
10.30-14.00: Assertionstræning,
ASPA Griffenfeldsgade 35
15.30-17.00: Filosofi- og litteraturgruppe,
ASPA Kapelvej 55

Tirsdag

09.00-10.00: Gratis morgengrød
10.00-12.00: Kreativt værksted
12.30-13.30: NADA
13.00-15.00: Kreativt forløb
(kontakt Ottilia for mere info om aktuelt emne)

Onsdag

Onsdag

10.00-11.30 eller
11.30-13.00: IT-kursus, ASPA Kapelvej 55,
(tilmelding kræves)
11.00-12.00: Svømning, ASPA Kapelvej, 25 kr.,
(kræver tilmelding)
12.30-15.00: Vejen til styrket selvværd for unge 18+,
ASPA Griffenfeldsgade 35, afholdes løbende

12.30-14.00: Garn-fællesskabet, der strikkes, hækles
og broderes, uden tilmelding
13.30-15.00: Kom og sy dit eget stofmundbind gratis,
uden tilmelding

Torsdag

12.00-14.00: Selvværdskursus, lukket gruppe,
kontakt Isabelle for nærmere info.
(Tlf.: 30 58 03 00 Isabelle)
13.15: Tennis/badminton, tilmelding til Simone
på 29 43 38 17
13.30: Nada-café i Ottilia, ingen tilmelding

Torsdag

10.00-12.30: Gruppeforløb om stærke følelser, ASPA
Griffenfeldsgade 35, afholdes løbende
12.00-16.00: Samtaler ved diætist efter aftale,
ASPA Kapelvej 55
13.00-15.00: Skak, ASPA Kapelvej 55
15.00-20.00: Ungecafé 18+
ASPA Griffenfeldsgade 35
16.00-19.00: IT-salon, ASPA Kapelvej 55

KØBENHAVNS KOMMUNES SOCIALPSYKIATRI

Pinta

Mamma Mia

Mandag

Mandag

11.00-12.40: Keramik
13.00-14.30: Gågruppe
13.00-15.00: §85 SEL-gruppeforløb
16.00-17.00: IT-undervisning
18.00-19.40: Matematik

10.00-12.00: Gågruppe
14.00-15.00: Tegning

Tirsdag

10.00-11.00: Gågruppe
11.00-12.00: NADA
13.00-15.00: Strukturér din hverdag

Tirsdag

12.10-13.50: Kropsbevidsthed
13.00-13.30: Velværegruppe i ulige uger
16.10-18.45: Undervisning, hjemmelavet mad

Onsdag

14.15-15.00: Brugermøde

Onsdag

Torsdag

11.00-12.45: Gør det selv-hold
12.00-13.00: Brugermøde
13.00-14.30: Gågruppe
14.30-16.00: Billedkunst
16.15-17.45: Billedkunst

10.00-11.00: Gågruppe
11.00-12.00: Brætspil
14.00-15.00: Social gårdhave

Fredag

10.00-11.00: Gågruppe
11.00-12.00: Strukturér din weekend
13.00-14.00: Yoga
14.00-15.00: Fællessang/musik

Torsdag

Introdag for nye brugere den første torsdag i måneden
11.00-12.40: Guitar
13.00-14.40: Sang
16.00-17.40: Foto

Fredag

10.45-12.15: Bliv glad for vand
11.00-12.40: Kreativ skrivning
13.00-14.30: Gågruppe
14.00-15.00: Banko, første fredag i måneden
14.00-16.00: Gamergruppe

Fredag

10.00-11.00: Gratis morgengrød
11.00-11.45: Blid bevægelse. Medbring måtte, hvis du har
én, ellers kan du låne én
13.00-14.30: ”Find eller genfind din indre læselyst”.
Læsegruppe, tilmelding på 24 79 45 49
13.00: Søvnforløb.
Tilmelding ved Simone på 29 43 38 17

Fredag

12.30-13.30: NADA-café ASPA Kapelvej, 10 kr.,
16.00-21.30: Ung i ASPA. Griffenfeldsgade 35

NB:

Mamma Mias skolehold er ikke gratis.

NB:

Se Ottilias facebookside for ugens aktiviteter
eller ring til Ottilia for at høre nærmere om
aktiviteterne
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KØBENHAVNS KOMMUNES SOCIALPSYKIATRI

Café Rose

Kompasset

Mandag

10.00-10.15: Morgengymnastik i gården
10.00-12.00: Dagens nyheder
13.00-16.00: Gåtur i nærområdet, mødested: pladsen ved siden af malerforretningen

Tirsdag

Mandag

10.30-12.00: Spillecafé
12.00-13.00: Gåtur med Peer2peer
12.00-13.00: Kampsport for alle
13.00-15.00: De grønne fingre

Tirsdag

10.00-10.15: Morgengymnastik i gården
10.00-12.00: Madlavning
12.00: Frokost. Køb en let anretning til 30 kr.
14.00-15.00: Gåtur i Valbyparken

13.30-15.00: Sundhed for dig - fysisk træning
(åben for tilmelding)

Onsdag

10.00-13.00: Træværksted på Tinker Tank
12.00-13.00: Gåtur med Peer2peer
13.30-14.30: Yoga
14.30-15.30: Sund snak

Onsdag

14.00-15.00: Tegning/maling

Torsdag

10.00-10.15: Morgengymnastik i gården
10.00-12.00: Madlavning
12.00: Frokost. Køb en let anretning til 30 kr.
10.30-12.00: Samvær og IT-hjælp
14.15-15.00: Brugermøde

Torsdag

10.00-12.00: De grønne fingre
11.00-12.00: Løbeklub
12.00-13.00: Kampsport for alle

Fredag

Fredag

12.30-14.00: Sundhed for dig - fysisk træning

10.00-10.15: Morgengymnastik i gården
10.30-11.30: Fællessang
13.30-14.30: Planlæg din weekend og kage

(åben for tilmelding)

Adresser og åbningstider
AskovFondens Socialpsykiatri (ASPA)
ASPA Kapelvej 55

Ottilia

Kirsten Walthers Vej 6
2500 Valby
Tlf.: 27 22 12 93

2200 København N

Tlf: 35 30 17 28 (Man-tors: 9.30-21.00
Fre-søn: 11.00-17.00)

Åbningstider:
Ring eller se på samværs- og aktivitetstilbuddet
Ottilias facebookside for åbningstider.

Åbningstider:
Struktureret samværstilbud (kræver tilmelding):
Man-tors: 10.00-13.30

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

Anonymt samværstilbud:
Man-tors: 14.00-21.00
Fre-søn: 12.00-17.00

Åbningstider:
Man: 10.00-16.00
Tirs: 10.00-20.30
Ons: 12.00-16.00
Tors: 10.00-16.00
Fre: 10.00-15.30

ASPA Griffenfeldsgade 35
2200 København N
Tlf.: 35 30 17 26 (man-fre: 9.00-16.00)
Åbningstider:
Café:
Man-fre: 10.00-14.00

Mamma Mia og
Mamma Mia Nabo Skolen

NB:

Genbrugsbutik:
Man-fre: 10.00-15.00
Tors: 10.00-20.00

Team Mod på Livet
(TMpL)

Café Rose

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

Åbningstider:
Man: 9.30-12.00
Tir: 9.30-13.00 og 14.00-16.30
Ons: 12.30-15.30
Tors: 9.45-13.00 og 14.00-15.30
Fre: 9.45-12.30 og 13.30-15.30

Pinta

Se Café Roses facebookside for ændringer af aktiviteter. Siden opdateres løbende.

Tirsdag

11.00-13.00: Åbne samtaler, ingen tilmelding
13.00-15.00: »Kaffe og Mumier« på Glyptotektet. Vi mødes
ude foran kl. 12.45. Tilmelding nødvendig, ring eller sms på
30 57 97 67

Onsdag

13.00-15.00: Åbne samtaler, ingen tilmelding

Torsdag

13.00-15.00: »Alt på spil«. Tilmelding nødvendig, ring eller
sms på 30 57 97 67

Fredag

13.00-14.30 Se Facebook for aktivitet den pågældende
dag. Tilmelding nødvendig, ring eller sms på 30 57 97 67
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Utterslev Torv 30
2400 København NV
Tlf.: 38 60 69 43

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

Skjulhøj Allé 2
2720 Vanløse
Tlf.: 38 79 90 86
Åbningstider
Man: 09.30 - 15.30
Tirs: 09.30-15.30
Ons: 11.00-15.30
Tors: 09.30-15.30
Fre: 10.00-15.00

Team Mod på Livet
(TMpL)
Svendborggade 3
2100 København Ø
Tlf.: 30 57 97 67
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Værd at overveje inden du køber kæledyr
Der er meget at være opmærksom på, inden du anskaffer et kæledyr.

Ét af de almindeligste kæledyr er hunden.
Der er specielle ting ved hunden, som du skal tænke
over, inden du bestemmer, om du er klar til en hund:
• Alder: hunde bliver typisk 8-15 år
• Pleje: for alle hunde er der betydelig rengøring
efter mudderpoter, våde snuder og fældesæson
ligesom tænder, kløer med mere skal plejes tit.
Derudover kan nogle racer kræve en del pelspleje
• Motion: hunde kræver mindst to timers aktivering
dagligt uanset race. Det indebærer både de daglige
gåture og leg derhjemme

TEKST: HANNE EMILAND ANDERSEN

Kæledyr fås i mange former, størrelser og arter. Uanset
hvilket dyr er det vigtigt at sætte sig godt ind i det
enkelte dyr, før det flytter ind i ens liv. Der er en stor
forskel på en hamster, der bliver omkring to år, og en
skildpadde, der kan blive op til 40 år gammel.
Du bør generelt overveje disse ting:
• Hvor meget tid har du i hverdagen i forhold til,
hvor meget dyret har brug for kontakt med mennesker
• Hvor mange penge kan du bruge på kæledyret i
forhold til, hvor meget foder og udstyr, kæledyret
har brug for
• Hvor meget plads har du derhjemme, og hvor meget plads har dyret brug for for at trives

Ansvar og trivsel
Hunde er meget sociale dyr, der trives bedst med flokken omkring sig, så de bør ikke være alene mere end
fem timer.
Endelig skal du også tænke på, at der er udgifter forbundet med at have hund: det gælder foder, forsikring,
dyrlægebesøg, træning med mere. Det anslås, at det
koster cirka 10.000 kroner om året at have hund.

Overvejer du en kat?

Sørg for at sætte dig grundigt ind i dyrets adfærd og
behov. Læs pasningsvejledningerne igennem, spørg
en dyrehandler eller eksperter og lån gerne bøger om
arten på biblioteket, så du er forberedt, inden du tager
beslutningen om at købe et dyr.

Mange katte er kælne og sociale, men de er også meget
selvstændige dyr. Så du skal gøre dig klart, om den vil
passe til dig.
Dette er, hvad du skal gøre dig klart, hvis du overvejer
at anskaffe en kat:
• Forventet levealder: de fleste katte bliver 15-20 år
• Pleje: katte bruger kattebakke, den skal tømmes
flere gange dagligt, og man skal regne med en del
kattehår hist og her. Nogle katteracer kræver også
pelspleje, ligesom der kan være brug for pleje af
kløer, tænder med mere
• Motion: specielt indekatte skal have god plads
og en masse legetøj og motion. Katte skal have
mulighed for at komme op i højden for eksempel i et
kradsetræ

Er du klar til hund?

Katten i hjemmet
Katten er et godt kæledyr og passer godt til dig, som
ønsker en selvstændig og aktiv bofælle. Katte kræver
mindre pasning end hunde, men de kan stadig være
både kælne og kærlige. Specielt indekatte har brug for
mindst 30 minutters daglig motion.

Sørg for
at sætte
dig grundigt ind
i dyrets
behov, før
du beslutter dig
for hvilket
kæledyr,
du vil
købe.
Foto: colourbox.

Gnavere eller kaniner

Man skal tænke sig om, når man anskaffer sig kat. Der
fødes rigtigt mange killinger, som kommer til at leve
et usselt liv ude i naturen som vildtlevende katte, så
derfor er det vigtigt at undgå uønskede killinger.

Gnavere såsom marsvin eller hamstere og kaniner er
også gode kæledyr. Da denne type dyr fra naturens side
er byttedyr og derfor er mere sky og skrøbelige, skal de
håndteres med forsigtighed.

Sommerhuskatten
Mange mennesker anskaffer sig en kat, når de er på
ferie i sommerhus eller kolonihavehus. Når de så rejser
hjem, efterlader de katten og tror, at den kan klare sig
selv ude i naturen. Men sommerhuskatten er vant til at
blive passet af mennesker, så den har svært ved at skaffe sig føde og finde læ. Samtidig føder den en masse
killinger, som ender som vildtlevende katte.

Disse dyr kræver også en del pleje, deres bure skal
gøres rene ofte, de skal have motion og et årligt dyrlægetilsyn. De har også i højere grad brug for at have
artsfæller end hunde og katte har.

Andre og mere specielle kæledyr
Har du et andet og mere specielt kæledyr i tankerne?
Så sørg for at sætte dig grundigt ind i dyrets behov og
adfærd, inden du beslutter dig.

Gnavere er
også
gode
kæledyr.
Foto:
colourbox.

Ud over at være opmærksom på det samme som med
andre kæledyr, så vær specielt opmærksom på følgende:
• Er der nogle ting ved kæledyret, som betyder, at
det ikke egner sig til at bo der, hvor du bor, eller er
det for eksempel meget følsomt over for høje lyde?
• Har det meget svært ved at vænne sig til mennesker?
• Hvad vil du bruge dyret til: til at kæle med? Eller
er det en fascination af denne slags dyr?
Her er det ekstra vigtigt, at du sætter dig ind i, hvordan
det er at have sådan et dyr, da der ikke er så mange at
spørge til råds, som hvis man for eksempel anskaffer
mere almindelige kæledyr.

Katteejere har faste udgifter til foder, dyrlæge, legetøj,
kradsemuligheder med mere. Du skal afsætte cirka
500 kr. om måneden til foder. Når man anskaffer sig
katten, skal den neutraliseres, mærkes og registreres.

Hunde kræver mindst to timers aktivering dagligt
uanset race. Foto: colourbox

Kilde: foedevarestyrelsen.dk
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Besøgshunde spreder glæde på botilbud

Cecilie Jung-Sørensen med sin
hund Nala, som er en ruhåret dværg
gravhund.

Line Osbæck Espersen giver besøgshunden Nala godbidder.

Fra Venstre og rundt: Cecilie Jung-Sørensen med hunden Nala, Shakira, Mikelin Fønix Lathi, afdelingsleder Anne-Katrine
Nørby Sørensen med sin hund Panda, medarbejder Andrea Brok med sin hund Borka og Line Osbæck Espersen.

Beboerne på Ungeenheden Sydhavn har
positive oplevelser med hundene Panda og
Nala

drillepind, hvilket bare er morsomt.
»Panda kan godt finde på at stille sig i vejen og ville
aes, når man skal forbi,« siger Line Osbæck Espersen.

TEKST: TINE TANG LYSTBÆK // FOTO: JOAN JOENSEN

Hun kunne godt tænke sig mulighed for kontakt til
flere dyr på botilbuddet. For eksempel er der heste i
nærheden, som hun kunne tænke sig at strigle.

Måske passer det, at hunden er menneskets bedste
ven. I hvert fald er de to hunde, som gæster botilbuddet Ungeenheden Sydhavn, kilde til mange glade
stunder og bedre trivsel for flere af de unge.

En hundeejers indtryk
Gravhunden Nala besøger Ungeenheden Sydhavn hver
mandag sammen med sin ejer, Cecilie Jung-Sørensen.
Det er en fornøjelse for hende at se beboernes reaktion
på hendes hund.

En beboers oplevelser
Line Osbæck Espersen bor på Ungeenheden Sydhavn,
elsker dyr og er begejstret for besøgene fra hunde på
stedet. Efter hendes mening kan man få en tæt relation
til dyr. Det oplever hun selv med hunden Panda, som
er med afdelingsleder Anne-Katrine Nørby Sørensen
på arbejde hver dag.

»Selvom de måske er lidt nede, er der flere, som alligevel ser meget frem til, at vi kommer, og gerne vil med
ud at gå tur med Nala. Og Nala elsker at komme her,«
siger Cecilie Jung-Sørensen.

»Jeg snakker med Panda, og fortæller den ting. Jeg
føler, den forstår, at den er min ven. Den kommer også
nogle gange hen til mig, når jeg har det lidt svært,«
siger Line Osbæck Espersen.

Under turene bliver det til en del snakke med de unge
beboere, som åbner op om svære erfaringer. Det gælder især pigerne.

Den tætte relation til hunden medfører, at hun går
til Panda, når hun føler sig urolig. Der har Panda en
beroligende effekt på hende. Panda kan også være en

»Jeg er glad for at kunne støtte op om disse unge
mennesker. Her i Sydhavnen har vi et rummeligt miljø,
hvor vi gerne vil hjælpe hinanden. Efter Corona er jeg
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Shakira og Anne-Katrine Nørby Sørensen med hunden Panda.

sikker på, flere hundeejere gerne vil besøge Ungeenheden Sydhavn,« siger Cecilie Jung-Sørensen.

Medarbejder Andrea Brok er
også på besøg med sin hund
Borka, som er et gadekryds.

For medarbejder på Ungeenheden Sydhavn, Martin
Wagner, er det en entydigt positiv oplevelse, at stedet
får besøg af hunde. Det gør noget ekstra, som man
måske ikke ville opnå uden dyr.

Wagner.
Uden at bruge alt for store ord vil Martin Wagner
mene, at hundebesøg kan have en slags terapeutisk
effekt på beboerne. De få af dem, som til at begynde
med var bange for hunde, er blødt op og har nu et mere
afbalanceret forhold til hundene. Derfor snakker personalet om, at man eventuelt kunne anskaffe dyr, som
kaniner, at have på stedet fast.

»En af pigerne havde en episode, hvor hun var meget
angst. Da satte hun sig og kælede med én af hundene
en times tid, faldt hun helt ned igen. Det skal nok helst
være rolige hunde som Panda og Nala,« siger Martin

Martin Wagner vil helt klart anbefale brugen af besøgshunde på botilbud.
»Det kræver ikke noget ekstra af os medarbejdere, og
beboerne nyder stor gavn af det,« siger han.

En medarbejders observationer
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Jens Lund forskønner sit botilbud

Bænkene som de ser ud før Jens Lund har haft dem under behandling.

Jens Lund, som bor på botilbuddet Granvej, er på eget initiativ gået i gang med at istandsætte botilbuddets gamle bænke.

På botilbuddet Granvej i Bagsværd bor
Jens Lund. Han er på eget initiativ gået i
gang med at istandsætte alle stedets gamle bænke.

at være høvlet, behandlet og med malet stel. Man bemærker pludselig bænkens smukke design.«
Jens Lund har været i gang i en måned eller halvanden med bænkprojektet. Ifølge Jens Lund er de andre
beboere ikke glade for larmen fra høvlemaskinen, han
udtrykker det sådan, at han må »forhandle sig til arbejdstid«. Jens Lund laver aftaler med de andre beboere og får således skabt nogle rammer for arbejdet, som
alle kan være tilfredse med. Både beboere og personale
er meget glade for resultatet.

TEKST: MUSKI MAYA BRÆSTRUP
FOTO: EDDI ØHLENSCHLÆGER

På botilbuddet Granvej har de henved tyve bænke.
Gamle, slidte bænke, som falder i ét med omgivelserne
og langsomt står og forfalder. Men den udvikling har
beboeren på Granvej, Jens Lund, besluttet sig for at
sætte en stopper for. Han høvler bænkene, behandler
dem og maler stellene, så stedets bænke én efter én
kommer til at fremstå helt nye.

»Jeg er pavestolt, det er de gamle håndværkere, jeg
fremhæver og sådan set ikke mig selv. Det er nemt nok
at gøre det, jeg har gjort. Det er mere viljen til at gøre
det. Det er måske ret typisk mig,« siger Jens Lund.

Hvilket projekt er du gået i gang med her?
»Jeg tror, det startede nede i min park. Der stod en
gammel bænk og var rådnet op, og så fik jeg den idé, at
jeg ville restaurere den. Og det har jeg så gjort, de steder, jeg har været – Frederikssund og her på Granvej.
Her er der mange bænke. Først troede de ikke, jeg ville
kunne finde ud af at gøre det,« siger Jens Lund.
Men det kan han tydeligvis. Ulla Sivertsen, der er pædagog på botilbuddet Granvej, udtrykker det således:
»En bænk, der før fremstod slidt, står knivskarp efter

Har dit arbejde med bænkene gjort det anderledes for dig at bo her?
»Ja, rigtig meget. Jeg skal have noget indhold i mit liv.
Det er derfor, jeg altid gør sådan noget her,« siger Jens
Lund.
Hvad er det bedste ved at sætte bænkene i
stand?
Jens Lund griner og peger på journalisten: »Det står jo

26

Sådan ser bænkene ud, når Jens Lund har sat dem i stand.

Hvor har du dine træevner fra?
»Jeg var i mesterlære som tømrer. Det gik ikke så godt,
fordi jeg var ordblind og talblind og havde det svært på
skolen. Jeg blev klar over, at jeg arbejder anderledes i
træ end andre, men jeg fik ret gode karakterer i skolen,
så jeg var også klar over, at jeg kunne godt finde ud af
det,« siger Jens Lund, inden han fortsætter arbejdet.

der, måske…« Han smiler og fortsætter: »Nej, det er, at
der er nogen, der får øje på det. Det er jo gammelt københavnerhåndværk, lavet lige efter krigen. Og prøv at
se, hvis man lige gider give dem et par timer, så bliver
de flotte, ikke?«
Jens Lund laver også andre ting i træ - »alt muligt«
ifølge ham selv. Lige nu er han i gang med at bygge en
stereobænk.
»Jens Lunds træarbejde er af høj kvalitet. Smukt,
kunstnerisk og gennemarbejdet. Og så ligner det ikke
noget, man ellers har set. Bløde, organiske former,«
siger Ulla Sivertsen.
Jens Lund køber helst ikke træ. Det er sjovere med det,
han kan finde rundt omkring, som har sine egne former. For eksempel er en del af stereobænken lavet af
søsterens gamle frugttræ. De steder, træet var råddent,
har Jens Lund selv indsat dyvler.
»Indtil videre har jeg ikke overvejet at sælge nogen af
mine træarbejder. Jeg laver det til mig selv. Men det
kan jo være, jeg begynder at sælge af dem, når jeg får
lavet noget mere,« siger Jens Lund.

Jens Lunds stereobænk, som han har lavet af søsterens
gamle frugttræ.
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Personlig udvikling i gruppeforløb

I gruppeforløbet deler deltagerne deres erfaringer og giver hinanden feedback. Foto: colorbox

Et gruppeforløb er et rehabiliterende forløb, der skal støtte borgere i den københavnske socialpsykiatri i deres recoveryproces. Foto: Christina Andersen

Kropssprog og mimik

Et gruppeforløb er en rigtig god mulighed
for personlig udvikling.

I en bestemt øvelse i forbindelse med assertiv træning
oplevede Mikkel, for første gang, hvilken betydning
ægte øjenkontakt har. Øvelsen gik ud på, at deltagerne
skulle gå rundt mellem hinanden uden at sige noget,
men tænke »jeg er ikke okay – du er ikke okay«. Derefter skulle de tænke »jeg er okay – du er okay« stadig
uden at sige noget. I løbet af øvelsen oplevede Mikkel
dybt i egen krop, hvilken uvurderlig forskel det gør, når
man i mødet med andre mennesker ser dem og anerkender dem og deres eksistens. Han oplevede samtidig
selv at blive anerkendt.

TEKST: CHRISTINA ANDERSEN

Inden for socialpsykiatrien findes der flere gruppeforløb. Der findes forløb for alle på samværs- og
aktivitetstilbuddene samt et gruppeforløb, der hedder
§85-gruppeforløb for borgere med støtte i eget hjem,
og det har Mikkel deltaget i.

Rammer for gruppen
Mikkel fortæller, at rammerne i gruppen blev sat med
fokus på det fremadrettede som for eksempel, hvor vil
vi hen, og hvad ønsker vi.
»Der blev ikke talt om sygdom og begrænsninger på
holdet, hvilket var meget positivt. At rammerne blev
sat, som de gjorde, og deltagerne turde dele deres
erfaringer, gjorde holdet berigende, inspirerende og
opløftende,« siger Mikkel.

Frygten for frygten
Undervejs i forløbet arbejder deltagerne med ambivalens. For Mikkel handlede det om at finde ud af, hvorfor han gang på gang gik på grund, og ikke lykkedes
med det, han måtte gøre.
»Jeg fandt ud af, at det var så dybt begravet, at det var
frygten for frygten at skulle gennemleve det imaginære
ubehag, der muligvis var forbundet med at begynde at
tage hånd om det, jeg måtte gøre, for at komme videre
med mit indsatsområde,« fortæller Mikkel.
Da han havde fundet ud af, hvad det handlede om,
kunne han begynde at lave mål i gruppen og afprøve
dem.
»Gruppen er rigtig god at dele erfaringer fra afprøvningen af målene med. Hvad virker og hvad virker
ikke. Det har vist sig særdeles værdifuldt at få feedback

Gruppen mødes en gang om ugen og starter med en
runde, hvor hver deltager skal fortælle tre positive ting
fra ugens løb. Gruppelederne deltager også i runden,
og det gør forløbet troværdigt og skaber et fællesskab i
gruppen. Selvom gruppelederne også deler deres egne
erfaringer, formår de at være professionelle.
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fra gruppen. Vi retter sammen målene til, og derefter
prøver jeg det aftalte af, og så ser vi på resultatet. Vi er
aldrig alene om at sætte vores mål,« siger Mikkel.

•

Mikkel ville ikke være uden forløbet. Det har givet ham
meget mere, end han kunne forestille sig, det ville. For
eksempel bruger han nu dét at sætte mål på det, han
skal i dagligdagen.
»Hjemmevejlederen kan støtte mig et par timer en
gang om ugen, men hvad med resten af døgnet og
ugen. Kurset har givet mig redskaber til at komme
videre selv, og på nuværende tidspunkt arbejder vi
med at indarbejde daglige rutiner i min hverdag,« siger
Mikkel.

•

•

•

Gruppeforløbet
For at deltage i gruppeforløbet skal du til en forsamtale
hos gruppelederne for at afstemme forventninger og
finde ud af om forløbet er noget for dig.
På gruppeforløbet arbejder deltagerne med deres
indsatsmål, som er beskrevet i forbindelse med en
VUM-samtale. Forløbet er sammensat på en sådan
måde, at der arbejdes med forskellige temaer i løbet
af de 24 uger, og temaerne kan strække sig over flere
gange. Der er øvelser til hvert tema.
Der arbejdes med følgende temaer:
•
•

med SMARTE mål. Målene skal være Specifikke,
Målbare, Attraktive, Tidsbestemte og Evaluerbare
Afklaring af ambivalens. Her arbejdes med at
få hundrede procent afklaring ved en forandring.
For eksempel at rydde op i sin lejlighed.
Netværk og relationer. Dette tema handler
om at få skabt fokus på deltagernes relationer og
netværk, som rummer ressourcer og kan bidrage
positivt til deltagernes udvikling.
Identitet. Hvordan kan man skabe nye forståelser
og konklusioner om sin egen identitet og lære at
håndtere den nye identitet på en anden måde
Selvværd. Deltagerne skal identificere tanker,
følelser og måder at opleve sig selv på og blandt
andet finde deres egne styrker.

Det er stadig muligt at komme på forløbet, da der er
løbende optagelse og forsamtaler, så hvis du er interesseret, kan du kontakte underviser Cecilie Ramskov
Dreiøe på 27 10 02 86 for at høre mere og evt. komme
til en forsamtale.
§85-gruppeforløbene er for borgere der er visiterede til støtte i egen bolig. Gruppeforløbene foregår i
Københavns Kommunes aktivitets- og samværstilbuds lokaler.

Gruppekultur. Fælles normer og regler for gruppen etableres
At arbejde med mål. Her arbejdes for eksempel

Mikkel er ikke deltagerens rigtige navn. Redaktionen er
bekendt med deltagerens fulde navn.
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Håb i Psykiatriens midler gavner
Rullende bio-graf indkøbt for penge
fra Håb i Psykiatrien. Biografen bliver
brugt ofte.

Rullende bio-graf indkøbt for penge
fra Håb i Psykiatrien. Biografen bliver
brugt ofte.
Peter Bjørn Franceschi og Rikke Hoff foran
Psykiatrisk Center Amager.
Peter Bjørn Franceschi og Rikke Hoff foran Psykiatrisk Center Amager.

Når man er indlagt på en psykiatrisk
afdeling, hvad enten den er lukket eller
åben, kan dagene gå hen og blive trivielle
uden særlig meget glæde og håb. Det vil
foreningen Håb i Psykiatrien lave om på
ved at dele midler ud, de selv har søgt.

Rikke Hoff, som er musikterapeut og frivillig koordinator, fortæller, at hun har købt en elguitar og en guitarforstærker for nogle af pengene. Derudover er der
blevet købt et kamerastativ, en dvd-afspiller, to højttalere og en widescreen til deres projektor, så nu har de
en rullende biograf.

TEKST OG FOTO: CHRISTINA ANDERSEN

Danseworkshop
Der har også været en danse-workshop over to gange.
»Det har givet mig rigtig meget at komme og danse.
Jeg glemmer, at jeg er syg, og at jeg er på en psykiatrisk afdeling. Der er mere fokus på mennesket end på
sygdom, når jeg kommer til en aktivitet,« siger Gitte,
som er indlagt på centret.
Gitte har selv danset i 10 år, og dansen er, ifølge Gitte,
en rigtig god PN-medicin. Hun kan også se på sine
medpatienter, at de er glade for at danse.

På Psykiatrisk Center Amager har de flere gange fået
midler fra foreningen Håb i Psykiatrien til aktiviteter,
de ellers ikke ville have haft råd til.

Håb i Psykiatrien på Psykiatrisk Center Amager
Peter Bjørn Franceschi, som er billedkunstner i aktivitetsteamet på Psykiatrisk Center Amager, fortæller at
første gang, de stiftede bekendtskab med Håb i psykiatrien var, da Lotte Frost, som står for foreningen Håb i
Psykiatrien, forrige sommer kom forbi med en operasanger og tilbød at operasangeren kunne komme og
synge for dem. Det sagde de ja tak til. Siden dengang
har Psykiatrisk Center Amagers aktivitetsteam søgt
midler hos Håb i Psykiatrien fem gange, og de har fået
midlerne hver gang.

Rullende biograf spreder glæde
Peer, som også er indlagt på Psykiatrisk Center Amager, fortæller, at han har haft stor glæde af projektoren.
»Med Peters hjælp har jeg set mange serier,« siger
Peer.
Peter Bjørn Franceschi fandt en masse serier frem, og
det er dem Peer har set en masse af.
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Både forstærker og el-guitar er indkøbt for penge fra
Håb i Psykiatrien.

Rikke Hoff med den indkøbte el-guitar.

»Når jeg ser film, er jeg i filmen og væk fra afdelingen,«
fortæller Peer. Peer finder også film til de andre medpatienter, og de taler også om de film, de har set.

Løbende ansøgninger om midler
I Håb i Psykiatrien kan man løbende søge om penge.
Der er ingen ansøgningsfrister. Peter Bjørn Franceschi
fortæller, at han er i gang med en ny ansøgning til Håb
i Psykiatrien.
»Pengene skal bruges til at få trykt et farvelægningshæfte bestående af tegninger lavet af patienter på
afdelingen. Det giver et ekstra perspektiv, at tegningerne er forankrede på stedet og lavet af mennesker, som
er gået igennem nogle af de samme ting som dem, der
skal bruge dem,« siger Peter Bjørn Franceschi.

Håb i Psykiatrien er en forening, hvor man som
indlagt, pårørende eller medarbejder på en psykiatrisk afdeling kan ansøge om penge til forskellige
aktiviteter til den aktuelle psykiatriske afdeling.
Se mere om foreningen på deres hjemmeside:
haabipsykiatrien.dk

Rullende biograf indkøbt for penge fra Håb i Psykiatrien. Biografen bliver brugt ofte.
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Hvordan står det til 2020?
»Den rationelle
tænkende del
af hjernen fylder
ikke ret meget i
forhold til resten
af hjernen,« siger
Chris MacDonald
og viser os et diagram af en meget
lille rytter på en
stor hest,« skriver
Jane E. Begtrup,
som har været
til foredrag med
Chris MacDonald.

Chris MacDonald har arbejdet med forskning på Københavns Universitetet og holder oplæg rundt omkring i vores lille land,
som han er flyttet til fra USA. Han laver
sjov med danskerne, alternativ behandling og psykoterapi. Vi griner ikke af ham,
men af os selv når vi går til hans foredrag.

Chris MacDonald holdt foredrag i DGI-Byen den 16.
september 2020. Han er uddannet biolog og mener, at
vi mennesker har svært ved at tilpasse os det moderne
liv. Vores store udfordring, siger han, er at tilpasse os
teknologien. Vi risikerer at stå af på grund af den hurtige forandring, der er sket de sidste 50 år. Enten er der
for meget af noget, for lidt af noget andet, eller også er
det bare for nyt.

Den moderne teknologi kan ikke erstatte menneskelig
kontakt. MOO, et udtryk, Chris MacDonald bruger,

elvom du nok har erfaring, kan du jo ikke
vide, hvordan andre mennesker oplever

T

ak for dit spørgsmål. Jeg tror, at det er ét,

stimulering, så mit allerbedste råd er ganske

som mange stiller sig – også når sexpart-

enkelt at spørge, hvad han kan lide. Og gå til
det - ikke som en opgave du skal løse - men

neren er en kvinde.

J

eg ved ikke, hvor meget erfaring du har,
eller hvad du gør for at ”få ham til at kom-

me”. Eller om du føler, at du har fået kritik

mere en udforskning med nysgerrighed om,
hvad der mon sker, når du gnider dér, sutter
hér, stryger hér osv.

en forventning om, at han skal komme under

V

samleje og penetration. Eller noget helt andet.

ken nogle dage tåle nogle ordentlige ryk og

af din måde at stimulere ham. Måske har du

A

llerførst vil jeg gerne adressere den
myte, at det er din opgave at få din

ores kønsorganer – også penis – varierer
i følsomhed. På samme mand kan pik-

god klemmen, andre dage foretrækker han en
mere blid tilgang.

lyde af velbehag eller hans krops reaktioner.

mejagt”, jo mindre nærvær har vi, og så bliver

Og spørg, hvad der ophidser ham. Rigtig

det hele til sidst mekanisk og ikke den sensu-

mange synes, det er akavet, for det kan være

elle sammensmeltning, der gør det til meget

pinligt at tale om – eller vi føler, at vi ”burde”

Når opgaven skal løses

mere end gensidig betjening.

have styr på det.

Det kan være svært at komme igennem dagen, når der
er lavet beregninger på, at vi faktisk ser meget pessimistisk på det hele. Vi ser indimellem glasset som
halvtomt. Det er helt normalt, og det ligger i vores
gener at se på en udfordring som dobbelt så svær, som
den er. Vores kapacitet til at overkomme noget ligger
i lige dele energi, relationer og komptencer. Med disse
tre ting er vi i stand til at producere adrenalin, som
frigives i hjernen, så vi kan løse alle opgaver. Adrenalin
bliver hurtigt brændt af, og så falder vi til ro igen.

D

F

Teksten er et udtryk for Jane Begtrups egne oplevelser, efter hun
var til foredrag med Chris MacDonald.
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S

Kære Louise,

stede i nuet. Jo mere vi gør sex til en ”orgas-

Men er opgaven for svær, bliver der også frigivet
kortisol, og det tager kroppen lang tid at brænde det
af igen. Så bliver vi stressede og er ikke i stand til at
samarbejde eller koncentrere os om opgaven. Kortisol
giver heller ikke nogen god søvn, men det gør melatonin og mørke. Så sluk for skærmen, inden du skal sove.
Hemmeligheden ved god søvn er ro før sengetid og at
gå i seng på nogenlunde samme tid hver dag. Især den
sidste del af vores søvn forbereder os på vores sociale
relationer og kreative udfordringer.

Den rationelle tænkende del af hjernen fylder ikke ret
meget, og Chris MacDonald viser os et diagram af en
meget lille rytter på en stor hest. Rytteren skal forstille
at være frontallapperne, den del af hjernen, som står
for det rationelle. Derfor har vi svært ved at styre os,
når vi eksempelvis går på tankstationen og skal overvinde alle de fristelser, vi bydes på, som vi jo ved, er
usunde.

dine egne forventninger til dig selv – og din(e)
sexpartnere.

Hilsen Louise

Charlotte Englund. Født 1966. Uddannet seksualvejleder, specialist
i sexologisk rådgivning og psykiatrisk ergoterapeut. Arbejder som
sexologisk konsulent med rådgivning, undervisning og foredrag for
borgere, foreninger, kommuner,
medarbejdere m.m. Og derudover
uddannelsesleder på Seksualvejlederuddannelsen.

klinik, ville jeg absolut bede dig undersøge

D

Husk hvile

Vi har svært ved at styre os

Jeg kan ikke få mine mandlige sexpartnere
til at komme. Hvad gør jeg galt?

er din opgave at nyde seancen. At være til

og som står for »mennesker omkring os«. Ifølge Chris
MacDonald har vi mistet evnen til at omgås hinanden
på en ordentlig måde. Vi nærmest undgår hinanden, og
det er ikke godt. Vi føler os ensomme som mennesker
og har svært ved at forholde os til hinanden.

TEKST: JANE E. BEGTRUP // FOTO: COLOURBOX

Glorias sex- og parforholdsbrevkasse

sexpartner til at komme. Det er det ikke. Det

ine og hans forventninger kommer også
i spil. Har du en forventning til, hvor

mærksom på hans reaktioner – hans

aktum er, at det har vi ikke. Vi aner jo
ikke, hvordan det føles at være i en an-

hurtigt han bør komme, eller at det bør være

dens krop, og hvordan den person stimuleres

under samleje, ved et håndjob eller ved oral-

og oplever kropslige sanser.

sex? Jeg læser jo, at du har en forventning om,

D

at det er dit ansvar – og at du formentlig også
føler, at du fejler, når han så ikke kommer.
Lad mig forvisse dig om, at det gør du IKKE.
Brug det hellere som læring – som leg og sjov.
Christiane Meulengracht. Født
1970. Uddannet parterapeut, familieterapeut og sexolog med base
i Nordsjælland. Holder foredrag,
afvikler online-forløb og har podcasten Kærlighed med Vilje med
Christiane Meulengracht. Forfatter
til bogen Kærlighed med Vilje –
sådan fornyer du nærværet, lysten
og intimiteten. Skriver jævnligt for
blandt andet eb.dk, woman.dk,
Sjællandske Medier og deltager
som ekspert i P4.

et bedste, du kan gøre, er at være op-

Sex skal være sjovt – ikke fyldt med pligter og
at vi skal have hinanden til at komme.

D

u må heller ikke give op, hvis erektionen daler. Det kan være helt normalt –

og afhænger af den enkelte. Man kan sagtens
både have skøn sex og få udløsning, selvom
erektionen kommer og går under akten. Du
skal stadig vide, at det er altså ikke dit ansvar
– hverken hans erektion eller hans udløsning.

ét med forventningerne til, hvordan en

Det er og bliver hans eget ansvar.

sex-akt bør foregå, hvem der kommer,

meget mere ind end vi tror. Der er ikke en

U

rigtig måde at have sex på, så længe vi ikke

De bedste hilsner

hvornår og hvad der er ”rigtigt” spiller ofte

laver overgreb på andre og gør dem ondt. Når
forventningerne er høje, bliver den potentielle

dforsk, leg og tal om, hvad hinanden
ophidses af. God fornøjelse :-)

Christiane

skuffelse det samme. Sad du foran mig i min
”Hvis Brevkassen ikke får nok spørgsmål, finder redaktionen selv på spørgsmål eller tager udgangspunkt i sexologernes erfaring med
typiske dilemmaer. Skriv – gerne anonymt – til redaktionen: gloria@kk.dk”
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Botilbuddet Holme fejrede 70-års jubilæum

sidste måneder.

sin egen bolig.
Kim Damm Olesen, som bor på botilbuddet, er godt
tilfreds med sin bolig.

»Alle de store, flotte stuer er blevet malet, og vi har fået
bevilget indkøb af nye møbler og havde glædet os til at
vise det hele frem,« siger Lars Peter Ladefoged Jensen.

Fredag den 20. november fejrede Botilbuddet Holme i Sengeløse 70-års jubilæum for beboere og personale.

Den store jubilæumsfejring er udskudt et halvt års
tid, til den 21. maj 2021, og alle på Botilbuddet Holme
håber, at de til den tid kan gennemføre den planlagte
fest med gæster udefra, musik og besøg af Socialborgmesteren.

TEKST OG FOTO:
BOTILBUDSLEDER LARS PETER LADEFOGED JENSEN,
REDIGERET AF TORIL K. VIKESÅ

Botilbuddet Holme havde i lang tid gået og planlagt
deres 70-års jubilæum, men desværre kom corona-restriktionerne til at spille ind på festen.
»Vi måtte aflyse den planlagte koncert med troubadouren Lune Carlsen, ligesom vi måtte trække
invitationerne tilbage hos pårørende, tidligere beboere
og personale og sågar Københavns Kommunes socialborgmester, Mia Nyegaard, der ellers havde lovet
at komme og holde en tale i anledningen,« siger Lars
Peter Ladefoged Jensen.
Det blev dog alligevel en fantastisk dag med solskinsvejr,
med tale, træplantning, sang, pølse- og burgervogn,

Bjarne Larsen nød en hotdog ved pølsevognen.

Dengang i 1948
I 1948 købte Københavns Kommune, der dengang
også ejede og drev Skt. Hans Hospital i Roskilde,
hovedbygningen til Cathrineberg Gods i Sengeløse for
217.000 kr.
Der var, som der står i referatet af Borgerrepræsentationens møde i 1948, »en følelig mangel på sengepladser
til rolige sindssyge kvindelige patienter«.

Lars Peter Ladefoged Jensen er botilbudsleder på
botilbuddet Holme.

»Det bedste ved at bo her, er at her ro og fred,« siger
han.

Holmes forvandling

Baghur Osoble og Mustafa Rbaba foran pølsevognen.

Holme har gennemgået en lille forvandling i løbet af de

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

GLORIAS KOMMENDE TEMAER
MARTS

JANUAR

Afvisninger
Udkommer
4. januar
Botilbuddet Holme set fra haven.

Det tog et par år at sætte den miserable bygning i
stand, og så kunne 41 patienter, som det hed dengang,
i 1950 flytte ind på Plejehjemmet Holme, og der var
både 4-, 5- og 6-sengsstuer.
Tiderne har ændret sig, og det har sproget også: I dag
bor der 22 personer både, mænd og kvinder. Vi taler
ikke længere om patienter, men om beboere og »plejehjemmet« er nu et »botilbud«. Selvom bygningen måske ikke er helt tidssvarende, har hver enkelt beboer

Kim Damm Olesen foran ballonvæggen klar til at nyde
et stykke af den flotte kagemand.

gigantisk kagebord, ballonvæg og spas for nuværende
beboere og personale.
»Det var helt exceptionelt,« siger Kim Damm Olesen,
som bor på botilbuddet, om jubilæumsfejringen.
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FEBRUAR
Kunst

Seksuelle
overgreb
Udkommer
1. marts

Udkommer
1. februar

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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Julefrokost i Kompasset
med musikalsk underholdning

Onsdag den 16. december
kl. 12-15
Menu:
Grillet nakkekam med julekrydderier.
Serveret med flæskesvær, ovnbagte
rodfrugter, flødesovs og rødkålssalat.
Risalamande med kirsebærsauce
Drikkevarer kan købes i caféen
Vi sørger for, at alle coronarestriktioner bliver
overholdt, så vi deler os i små grupper med
fast bordplan.
Vi glæder os til at se jer.
Tilmelding i caféen eller på tlf. 40 49 32 47
senest fredag den 11. december.

AST Kompasset Sundbygårdsvej 1, 2300 København S.
Tlf. 40 49 32 47 mail: kompasset@sof.kk.dk
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