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ASPA ÅBNER OP!
I ASPA – AskovFondens Socialpsykiatri udvider vi hele tiden vores aktiviteter, og nu tilbyder
vi mulighed for fysisk fremmøde i både ASPA i Griffenfeldsgade og ASPA på Kapelvej i
overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

LYTLYTMED
MEDDEN
DEN12.11.MARTS
JUNI
N Åår
N
R GGLOl oR IA
r iaS EsNender
DE R R A DIO
radio

Vi tilbyder fællesskab, gruppeaktiviteter og individuelle samtaler efter aftale, som både vil
foregå indenfor i ASPA og udenfor i lokalmiljøet.

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

I ASPA i Griffenfeldsgade åbner vi Ungecaféen op igen hver torsdag, og vi fortsætter
med vores pop-up genbrugsbutik på pladsen ved Griffenfeldsgade/Korsgade. Der er fortsat
mulighed for individuelle samtaler samt at blive skrevet op til gruppeforløb.
Vi giver besked, når køkkenet i Griffenfeldsgade genåbner.
ASPA’s Ungecafé i Griffenfeldsgade åbner op hver torsdag i tidsrummet:
Kl. 12.30 – 14.30 / Kl. 15.00 – 17.00 / Kl. 17.30 – 19.30
Hvis Du har spørgsmål til Ungecaféen så ring på: 30 68 11 88
Hvis Du har spørgsmål til ASPA i Griffenfeldsgade så ring på: 35 30 17 26

I

I ASPA på Kapelvej udvider vi samværs- og aktivitetstilbuddet for fysisk fremmøde:

næste udsendelse af Radio Gloria ser vi blandt andet på,
hvordan synet på sex har ændret igennem historien. Det
gør vi sammen med museumsinspektør på Nationalmuseet, Mette Byriel Thygesen.

Mandag - torsdag:
Kl. 11.00 – 13.00 / Kl. 14.00 – 16.00 / Kl. 17.00 – 19.00
Fredag - Lørdag:
Kl. 12.00 – 14.00 / Kl. 14.30 – 16.30

Vi besøger også Klinik for Kønssygdomme på Bispebjerg
Hospital. Her taler vi med sygeplejerske Britt Nilausen,
som gør os klogere på de mest udbredte kønssygdomme
herhjemme, hvordan man behandler en kønssygdom
samt giver gode råd til at undgå kønssygdomme.

For at sikre retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen har vi kun plads til 7 gæster ad gangen,

Og så har radiomedarbejder Kim en filmanbefaling klar.
Kim har set den danske film, Usynligt Hjerte, fra 2017, som
er instrueret af Laurits Flensted-Jensen.

og derfor er Du nødt til at ringe og tilmelde dig på telefon: 35 30 17 28

Lad os være sammen om at åbne vores fællesskab samtidig med, at vi passer på
hinanden.
Læs mere om ASPA: askovfondenssocialpsykiatri.dk
Følg os på Facebook: AskovFondens Socialpsykiatri - ASPA
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RADIO

Det og meget mere kan du lytte til torsdag d. 11. juni klokken 14.00. Du finder udsendelsen der, hvor du henter dine
podcasts. Her finder du også vores tidligere udsendelser.

GLORI A
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»Den moderne tid«
Vi er her alle sammen, vi tilhører, men det fører ikke til noget. - Én vil noget, og så går vi i gang med at pakke sammen.
Og så tilbage igen en anden dag, vi er der, ja vi er der.
I denne tid er vi alle sammen noget, nogen er mere heldige end andre, indtil det modsatte er bevist.
»Tak Gud fader oppe i himlen, tak fordi du gav os det daglige brød«. - Resten klarede mor og far.
Tak forældre, fordi I gav os det individuelle forspring, som vi nu engang har.
»Er jeg heldig, er jeg uheldig?« - Spørg de andre, hvis de overhovedet gider at svare.
Den moderne form for at leve, er, at vi er handicappede eller ikke handicappede.
»Lange stylter«, højhuse, hurtige flotte biler, der larmer, så vi andre bliver helt misundelige.
Hvis det er livet, så er det et skridt frem og et skridt tilbage, hvor der så til sidst er én, der overgiver sig.
Du hader mig sikkert allerede, fordi jeg skriver lange digte, eller også elsker du mig, fordi jeg er dum nok til at skrive dem.
Vi lytter, ja vi lytter.

Test din viden om sex og erotik
Mens én tænder på at komme i swingerklub eller gå til dildoparty, er der andre, der mere er til romantiske noveller, røde roser og candlelight dinners. Vi har lavet spørgsmål om den gennemsnitlige danskers sexliv, men det er ikke ensbetydende med, at det skal opfattes som det eneste normale. Det er
kun et gennemsnit. Vær med til at nedbryde fordommene og ta’ det let.
Spørgsmål 6
Hvor gamle er piger i gennemsnit i år 2020,
når de får menstruation og hermed bliver
kønsmodne?

Spørgsmål 1
Hvem synger Let’s Talk about Sex
1.
2.
3.

George Michael
Salt-N-Pepa
Madonna

1.
2.
3.

Spørgsmål 2
En kvinde forbrænder cirka 70 kalorier under
sex, men hvad med manden?

Vi kigger, ja vi kigger.
Vi læser, ja vi læser.
Hvorfor går vi?
Er det for at tiltrække andre? Eller er det bare fordi, at vi skal strække ud med vores moderne forlængede »udstyrsfordele«?
Hvis du gav en led person disse værktøjskasser, ville verden blive lidt mere led at leve i, og det bliver den også.
Nogen har mere »lange arme« end andre, vi griber fat, ja vi griber fat:
»Jeg skal nok få bugt med ham, jeg har et opgør at gøre op med ham«. (eller modsat).
»Hvor kunne jeg kaste mig i hans arme, jeg elsker ham«.
Er dette en verden, vi må vænne os til, hvor verden bliver mere og mere »forlænget«?
Vi alle udnytter, om vi så er gode eller onde.

1.
2.
3.

Spørgsmål 7
Hvor ofte tænker en ung fyr typisk på sex?

10 kalorier
70 kalorier
100 kalorier

1.
2.
3.

Spørgsmål 3
Hvad øger sexlysten?
1.
2.
3.

Hvert 7. minut
Hver 7. time
Hver anden dag

Spørgsmål 8
Hvor lang tid tager det for en kvinde at blive
opstemt, hvis hun ser porno og er til porno?

Mørk chokolade og jordbær
Kamillete og mælk
Pizza og cola

1.
2.
3.

Spørgsmål 4
Hvor lang tid tager det typisk et par at nå fra
forspil til klimaks?
1.
2.
3.

10 år
13 år
15 år

Spørgsmål 9
Hvad var det første land i verden, som gjorde
pornografiske tekster lovlige i 1967 og pornografiske billeder lovlige i 1969?

5 minutter
25 minutter
125 minutter

Hjernen står stille, men kroppen klarer resten. - Er det en måde at hade eller at elske på, at vi nærmest halvdumme bare
lader verden være i bevægelse, uden at hjernen så meget som udvikler sig, mens knytnæver, krop og bevægelser kommer
til orde?

Spørgsmål 5
De fleste unge mellem 16 – 18 bruger prævention første gang, de har sex

Lad bare verden snurre, for det gør den også.

1.
2.

30 sekunder
5 minutter
25 minutter

Sandt
Falsk

1.

USA

2.

Holland

3.

Danmark

Spørgsmål 10
Hvilke af følgende er ikke en kønssygdom?

Skrevet af Peter Kirk

1.
2.
3.

Hovedpine
Herpes
Hepatitis B

Svarene finder du på side 8
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Lasagne

Min
livret
Danielle Lauridsen elsker Garfields livret, som er lasagne.

Der findes tre slags lasagne – den med
kødsovs, den med fisk – og den vegetariske. Men de kan godt kombineres, Danielle Lauridsen laver sin helt egen version,
som er den med kødsovs tilsat lidt ekstra
grøntsager.

livret,« siger hun. Hvis hun en sjælden gang får lasagne, er det normalt fra det lokale pizzaria.
Der findes tre slags lasagne – den med kødsovs, den
med fisk – og den vegetariske. Danielle Lauridsen laver
engang imellem sin helt egen version, som er den med
kødsovs tilsat lidt ekstra grøntsager. Dertil en salat og
flute.
Det, hun ikke får brugt i lasagnen, fryser hun ned, så
hun kan lave Spaghetti a la Danielle i flere dage bagefter ved blot at koge lidt pasta.

TEKST OG FOTO: JANE E. BEGTRUP

Danielle Lauridsen, bruger af Mamma Mia, ynder at
blive kaldt Danielle Delledulle Lauridsen. Hun elsker
Garfields livret, som jo er lasagne.
»Jeg får det ikke så tit, og det er nok derfor, det er min

TILBEREDNINGSTID:
CA. 1 TIME,
ANTAL PORTIONER: 4 PERS.

FREMGANGSMÅDE:
Tænd ovnen på 200 grader.
Lav kødsaucen:
Svits det finthakkede løg og oksefarsen i halvt
smør/halvt olie. Tilsæt tomatpuré, krydderier og
bouillonvand og rør det godt sammen. Lad det
småkoge ved svag varme i et kvarters tid.

INGREDIENSER
KØDSAUCE
•
2 spsk. olivenolie
•
2 spsk. smør
•
1 stk. løg, stort
•
500 g hakket oksekød
•
1 tsk. salt
•
1 knivspids peber
•
1 tsk. tørret basilikum
•
0,5 tsk. tørret oregano
•
1 dåse tomatpuré
•
1 dåse flåede tomater
•
2 dl Knorrs bouillon

Lav bechamelsaucen:
Smelt smørret i en gryde, som tages af varmen,
mens melet røres i. Sæt gryden tilbage på varmepladen og rør mælken i lidt efter lidt. Kom krydderier og revet ost i. Lad det koge godt igennem
og smag til med salt og hvid peber.
Saml lasagnen:
Smør et ovnfast fad med lidt smør. Læg lasagneplader, kødsauce og bechamelsauce lagvist i
formen. Det øverste lag skal være bechamelsauce.
Drys med rasp og fordel smørklatter hist og her
på lasagnen.
Sæt lasagnen ind i midten af den forvarmede ovn
og bag den i cirka 30 minutter.

BECHAMELSAUCE
•
30 g smør
•
3 spsk. hvedemel
•
0,5 l mælk
•
0,5 tsk. stødt muskatnød
•
1 tsk. salt
•
1 knivspids hvid peber
•
150 g revet mozzarellaost
•
1 pakke lasagneplader
•
3 spsk. rasp og 2 spsk. smør til gratinering

Serveres med en grøn salat.

Velbekomme!

Gloriaquiz svar: 1.-2, 2.-3, 3.-1, 4.-2, 5.-1, 6.-2, 7.-1, 8.-1, 9.-3, 10.-1
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Sex er ikke bare sex…

Sex er sundt
sexolog Christiane Meulengracht. Ellers får man
ikke nogen gavnlig effekt af det. Så hvis man ikke har
lyst, skal man ikke gøre det. Og man behøver ikke at
forklare, hvorfor man ikke har lyst.

»Sex er sundt, men kun når det er rart og dejligt,« siger
Christiane Meulengracht.

Vi har forskellige behov
Det kan være en hjælp at tale om sexlivet med en
sexolog, hvis man har en seksuel dysfunktion som
manglende udløsning, hvis manden ikke kan få
erektion, eller hvis det gør ondt på kvinden, eller
hvis man har oplevet et overgreb.
»Det er altid vigtigt at tale om sex, især hvis sexlivet og seksualiteten er blevet besværlig eller et
problem, og det bliver det nemt, hvis den ene har
større lyst end den anden, men det er ikke udelukkende ved seksuel dysfunktion, at det er vigtigt at
tale om sex,« siger Christiane Meulengracht.

Annamaria Giraldi, professor og overlæge i klinisk sexologi og psykiatri på henholdsvis Københavns Universitet og ved
Rigshospitalets sexologiske klinik, Psykiatrisk Center.

Vi tænker på sex, snakker om sex, og de fleste
af os vil gerne have sex. Annamaria Giraldi,
professor og overlæge i klinisk sexologi og
psykiatri på henholdsvis Københavns Universitet og ved Rigshospitalets sexologiske klinik,
Psykiatrisk Center, giver et rids af begrebet
sex.

Det normale findes ikke, men vi har præferencer.
Folks seksuelle præferencer forbliver meget de samme.
De fleste kan lide samleje eller oralsex og har gennemsnitligt sex et par gange om ugen; den seksuelle
debutalder forbliver omkring 16 år. Og vi vil rigtig
gerne kærligheden og intimiteten – at holde af eller
blive holdt af. »Men man skal passe på med at sige, at
noget seksuelt er normalt eller unormalt,« siger Annamaria Giraldi. »Det, der er vigtigt, er, at man har det
godt med det, man har lyst til, og man ikke gør nogen
fortræd med sin lyst.« Man skal finde ud af, hvad man
kan lide uden at skulle passe til nogen norm; det bliver
man kun ulykkelig af.

TEKST: TINE TANG LYSTBÆK // FOTO: LISBETH HOLTEN

Havde Bill Clinton i sin tid sex med Monica Lewinsky?
Når vi taler om at have sex første gang, mener vi så
kærtegn eller samleje? Alt det, der fylder ens hoved
under en erotisk fantasi, er det også sex? Svaret er, at
ja, der er tale om sex i alle disse tilfælde. Sex er, hvad vi
tænker, føler og gør stimuleret af lyst.

Uden sex - hvad så?
Annamaria Giraldi understreger, at de færreste lever
helt uden sex. »Hvis man ikke har sex med andre, har
de fleste sex med sig selv, » siger hun. Man kan godt
føle mindre livskvalitet uden sex, specielt hvis man har
erotiske ønsker, man ikke kan få opfyldt. Det er dog
ikke sådan, at man skal eller kan efterleve sin seksuelle
lyst til hver en tid. »Men det er en god ting at mærke
efter, hvad man har lyst til seksuelt og at prøve at få sin
lyst opfyldt på en rimelig måde,« tilføjer Annamaria
Giraldi. Det er lettere nu, hvor der er kommet større
åbenhed om sex samt mere tolerance for seksuel forskellighed.

En bred definition af sex
De fleste tænker på sex som den fysiske akt og på de
ting, der har med samlejet at gøre. Om man har lyst,
for eksempel. Om man kan få rejsning eller blive fugtig, om man får orgasme. Ifølge professor og overlæge
Annamaria Giraldi er det en fejl at begrænse sin forståelse af sex til den fysiske akt. »Alle de bløde ting er
jo også er sex,« siger hun. »Intimitet, kærlighed, flirt,
kys, berøring, onani. Vi skal huske, at hele kroppen,
inklusive hjernen, er en seksuel zone.« Mennesket har
en identitet som seksuelt væsen, både med et andet
menneske og sig selv.
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Alt er tilladt at tale om, både de frække fantasier,
eller lyst til sex hele tiden. Måske du slet ikke har
særlig megen lyst til at tale om det, det er også
ok. Vi er allesammen forskellige og har forskellige
behov.
»Sex er sundt, men kun når det er rart og dejligt,« siger
sexolog Christiane Meulengracht.

»De fleste par drømmer om at have sex 2-3 gange
om ugen, men det er langt fra alle der får nok
sex,« siger Christiane Meulengracht.

Ifølge sexolog Christiane Meulengracht er
seksualitet en del af vores identitet.

Sex er som en flødeskumskage, men det er de færreste af os, der kan nyde sådan én hver dag. Du
kan også selv lette trykket, hvis behovet opstår,
det behøver man ikke at have en partner for.

TEKST: JANE E. BEGTRUP // FOTO: DAN MØLLER

Som menneske er vi skabt til at blive tiltrukket af
hinanden, og det ligger i vores DNA. Begge parter
bliver opstemt, men hvis den ene ikke har lyst,
som regel kvinden, så skal hun ikke lade sig presse af hverken manden eller samfundet.

Kram udløser også nydelseshormoner
Den fysiske kontakt med et andet menneske gælder ikke kun sex. Det kan også være anden form
for fysisk kontakt. Et kram, der varer 20 sekunder
eller længere, udløser også nydelseshormoner
som oxytocin.
Ligesom moder og barn er knyttet til hinanden,
har alle mennesker behov for at føle sig knyttet til
et andet menneske og være i tæt fysisk kontakt.
Gode kram, kys, lange samtaler og at grine sammen udløser disse hormoner. Det giver følelsen
af at høre til, hvilket er et grundlæggende menneskeligt behov ligesom mad og drikke.

Sex har en gavnlig effekt på os
Sex er sundt for dig både emotionelt og fysisk. Du
forbrænder en masse kalorier, og det øger blodcirkulationen ikke kun til kønsdelene, men også til
hele kroppen, når hjertet kommer på overarbejde.
Det er kun fantasien, der sætter grænserne, selvom det jo ikke er alle fantasier, der skal udleves.
»Sex skal være frivilligt og en nydelse,« siger
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Sex, psykisk sårbarhed
og psykofarmaka
kommer man i farezonen for at opleve nedsat lyst.
Sex starter og stopper i hjernen
»Lysten sidder i vores hjerne, drevet af blandt andet
kønshormoner,« siger Annamaria Giraldi, professor og
overlæge i klinisk sexologi og psykiatri på henholdsvis
Københavns Universitet og ved Rigshospitalets sexologiske klinik, Psykiatrisk Center. »Det er vigtigt, når vi
taler om psykisk sårbarhed,« fortsætter hun, »for den
sidder også i hjernen, og den både påvirker og bliver
påvirket af lysten.« Hjernen kan lukke ned for lysten
på grund af de ændringer i signalstoffer, man kan have
som psykisk sårbar. Det kan være ændringer i dopamin, serotonin, oxytocin og noradrenalin.
Når sex bliver svært
Udover de biologiske årsager er der også andre faktorer, som kan skabe rod i sexlivet. Ens psykiske sårbarhed kan gøre, at man synes, det er vanskeligt at møde
en partner, flirte eller score. Eller man kan have svært
ved at være tæt på et andet menneske, for eksempel
hvis man har en psykoselidelse eller personlighedsforstyrrelser. Har man en spiseforstyrrelse, kan et negativt kropsbillede indvirke på sexlysten. Og tvangstanker om eksempelvis bakterier eller renlighed kan gøre
sex til en ubehagelig oplevelse.

Annamaria Giraldi, professor og overlæge i klinisk sexologi
og psykiatri.

Alle kan opleve at have udsving i lysten
til sex, men psykisk sårbare oplever øget
risiko for seksuelle problemer. Tager man
tillige psykofarmaka, er man ekstra udsat for nedsat erotisk lyst som en uheldig
bivirkning. Heldigvis er der ting, man kan
gøre.

Psykofarmaka som seksuel bremseklods
Uheldigvis er det sådan, at den medicingruppe, man
bruger i psykiatrien, er den, der har de fleste negative,
seksuelle bivirkninger, specifikt ældre, antipsykotiske
midler og rene SSRI-præparater. »De går ind og virker
på dopamin, serotonin, noradrenalin; lige præcis de
stoffer, der er vigtige for seksualiteten. Derfor hæmmer
de seksualiteten,« siger Annamaria Giraldi. Resultatet
er nedsat lyst, rejsnings- eller fugtighedsproblemer
samt svækkede orgasmer. I tilgift kan den vægtøgning,
nogle medikamenter medfører, nedsætte lysten til sex.
Man kan dog godt finde psykofarmaka, der ikke har
så mange seksuelle bivirkninger. Det er altid en balance
mellem god effekt, bivirkninger og pris. »Hvis man har et
seksuelt problem, man mener er forårsaget af medicin, skal
man tale med sin behandler og ikke blot selv stoppe med at
tage den, » understreger Annamaria Giraldi.

TEKST: TINE TANG LYSTBÆK // FOTO: LISBETH HOLTEN

Om man har en kæreste eller ej, er det trist at konstatere, at ens krop mister behovet for sex, med alt, hvad
det indebærer af nærhed, omsorg, berøring, bekræftelse, flirt, kys og kærlighed. Lad gå, at det en gang i mellem sker, men ingen ønsker sig det som en hyppig eller
måske konstant tilstand. Ikke desto mindre kan dette
være resultatet, hvis man er én af de psykisk sårbare
danskere, som dagligt må indtage psykofarmaka. Da
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»Det er den spontane sexlyst, som psykofarmaka lukker ned for,« siger
Annamaria Giraldi.

Den gyldne vej til at genvinde sexlysten

lukker ned for,« siger Annamaria Giraldi. »

Annamaria Giraldi har en håndfuld gode idéer til at få
lysten til sex tilbage. Udover muligheden for at skifte
til et andet præparat, kan man også forsøge sig med at
tage medicinen på et tidligere tidspunkt af dagen. Man
kan aftale med sin behandler, at man går ned i dosis
eller med mellemrum undlader at indtage medicinen
en dag eller to for at skabe den bedste grobund for sex.
Derudover råder hun til, at man prøver at skabe et
miljø for erotik med intimitet, romantik, og sensualitet. »Det er den spontane sexlyst, som psykofarmaka

Men man kan tit selv skabe en stemning ved at gå i
gang med kys, kærtegn og kærlighed.« I det hele taget
kan man udforske, hvad der stimulerer lysten hos den
enkelte, måske via massage, fantasi samt erotisk litteratur eller ditto film. Alle kneb gælder for at få sexlivet
til at fungere sammen med psykofarmaka. En velfungerende seksualitet kan medvirke til et bedre velbefindende. Så det er bare med at komme i gang.
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GLO

Mit sexliv

Aktivitetskalender for Københavns
Kommunes socialpsykiatri.
RIA
Gælder for juni måned

I Glorias aktivitetskalender kan du se aktiviteter fra et udpluk af botilbud og aktivitets- og
samværstilbud i Københavns Kommune. Der er alt fra motion til guitarundervisning og
mindfulness til spilcafé samt en masse andre aktivitetstilbud.
Alle aktiviteter er gratis, hvis ikke andet er anført.
»Jeg har lidt ud af at tilfredsstille mig selv indimellem,« fortæller Hus Forbi-sælger Rene Nikolaj
Skovgård.

Hus Forbi-sælger René Nikolaj Skovgård
har udfordringer med at opretholde et
tilfredsstillende sexliv.

bruger min tid som Hus Forbi-sælger.«

Mit savn
»Nu har jeg fået Abilify i syv år, så der synes jeg ikke,
jeg har fået så meget ud af sex, men det er bestemt et
savn. Jeg føler, at medicinen gør, at jeg har mistet min
seksuelle præstationsevne, og det er jo et stort savn.
Jeg har lidt ud af at tilfredsstille mig selv indimellem,«
siger René Nikolaj Skovgård.
»Jeg er dog frustreret over, at jeg godt kan tilfredsstille
mig selv, men ikke en kvinde,« tilføjer han.
»Det er de smukkeste kvinder, jeg har været sammen
med, og det savner jeg! Jo, jeg er en mand, der godt
kan lide frodige kvinder med store bryster.«

TEKST: ANNE REUS CHRISTENSEN
FOTO: LASSE BORGGREN

»Jeg får at vide, at jeg ikke har følelser på grund af
min psykiske sygdom, og det har jeg så bare alligevel,
men Abilify gør at jeg ikke kan få rejsning,« siger René
Nikolaj Skovgård.
»Derfor vil jeg bare gerne »ligge i ske« med min partner og have det hyggeligt, for så kan det være at “den”
kommer op at stå, for jeg får Viagra ved siden af. Så jeg
har mine udfordringer med at få det til at fungere på
en fornuftig måde,« siger han.
Det næste René Nikolaj Skovgård har på programmet,
er at stoppe med at ryge.
»For det er jo heller ikke godt,« siger han.

Min fremtid

OBS
Hver fredag klokken 12 sender Gloria sin nyhedsudsendelse på facebooksiden: Gloria Nyhedsblad. Her får du blandt andet en oversigt over den kommende uges aktiviteter i Københavns Kommune socialpsykiatri.

Lige til at tage ud
og hænge op.

René Nikolaj Skovgård er meget frustreret over ikke at
kunne tilfredsstille en kvinde, så hvis han kan undgå
medicin fremover, eller få noget andet, synes han at
det må være det bedste.
»Det, der sker nu, er, at jeg skal have en ny psykiater,
og så kan det være, at jeg skal over på noget andet
medicin, og så må vi se, hvad der sker,« siger Rene
Nikolaj Skovgård.

Hvor ofte jeg dyrker sex
»Hvert sekund tænker jeg på sex! Selv når jeg ikke har
en kvinde ved min side, tænker jeg på sex. Jeg dyrker
dog kun sex måske en gang om måneden, som det er
nu,« siger René Nikolaj Skovgård.
»Lige i øjeblikket har jeg ikke en fast partner, men
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Pinta

Café Rose

ASPA

Adresser og åbningstider

Mandag
10.00-11.00: Gågruppe
11.00-12.00: Yoga
13.00-15.00: Samvær
14.00-15.30: Tegning

Torsdag
09.30-09.45: Morgengymnastik i gården
10.00-12.00: Madlavning
10.30-11.30: Dagens nyheder
14.00-15.00: Brugermøde

ASPA Kapelvej 55

Tirsdag
Lukket

Fredag
09.30-09.45: Morgengymnastik i gården
10.30-11.30: Musik
14.00-15.00: Kage og planlægning af
din weekend

Tirsdag
10.00-11.30: IT-kursus, ASPA Kapelvej,
(tilmelding kræves)
10.30-14.00: Assertionstræning, ASPA
Griffenfeldsgade 35
10.45-12.30: Kulturgruppe, ASPA Kapelvej,
Kræver tilmelding
11.30-13.00: IT-kursus, ASPA Kapelvej,
(tilmelding kræves)
12.30-15.00: Vejen til styrket selvværd for
unge, ASPA Griffenfeldsgade 35

Onsdag
10.00-11.00: Gågruppe
11.00-12.00 Samvær
12.30-14.15 Samvær
14.15-15.00: Pintamøde online

Kompasset
Mandag
12.00-13.00: Gåtur med Peer2peer
13.00-14.00: Yoga
13.00-15.00: De grønne fingre

Torsdag
10.00-11.00: Gågruppe
11.00-12.00: Krop og sind
13.00-14.00: Social byhave

Tirsdag
12.30-14.30: Sundhed for dig
(åbent for tilmelding)
14.00-15.00: Sund snak

Fredag
10.00-10.45: Gågruppe
11.00-12.00: Yoga
13.00-13.45: Fællessang 1
14.00-14.45: Fællessang 2

Onsdag
10.00-13.00: Træværksted på
Tinker Tank
12.00-13.00: Gåtur med Peer2peer
14.00-15.00: Yoga

Café Rose
Mandag
09.30-09.45: Morgengymnastik i gården
10.30-11.30: Dagens nyheder
13.00-15.00: Gåtur i Valbyparken

Torsdag
10.00-13.00: Fra jord til bord
11.00-12.00: Løbeklub
14.00-15.00: Stormøde

Tirsdag
12.30-16.00: Fælllesskab og it-hjælp

Fredag
12.30-14.30: Sundhed for dig
(åbent for tilmelding)

Onsdag
09.30-09.45: Morgengymnastik i gården
10.00-12.00: Madlavning
10.30-11.30: Dagens nyheder
14.00-16.00: Tegning/maling
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2200 København N
Åbent, anonymt samværstilbud
Tlf: 35 30 17 28
Åbningstider:
Man-tors: 13.30-21.00
Fre: 13.30-17.00
Lør og søn: 12.00-17.00

ASPA Kapelvej 55

2200 København N
Struktureret samværstilbud
(kræver tilmelding)
Tlf: 35 30 17 32

Onsdag
10.00-11.30: IT-kursus, ASPA Kapelvej,
(tilmelding kræves)
10.30-14.00: Assertionstræning,
opstart den 3. juni
11.00-13.00: Samtalegruppe
11.30-13.00: IT-kursus, ASPA Kapelvej
(tilmelding kræves)

Åbningstider:
Man-fra: 09.30-13.30
Telefontid:
Mellem 09.00-11.30 og
13.00-14.30
Alle, der vil komme i ASPA, skal ringe og melde
sig til en medarbejder.

Torsdag
10.00-12.30: Gruppeforløb om stærke
følelser, ASPA Griffenfeldsgade 35
12.30-19.30: Ungecafé
13.00-15.00: Skak-gruppe, ASPA Kapelvej

Pinta

Fredag
12.30-14.30: Motion, Flyttet til Hans Tavsens
Park
(Yderligere information kan fås hos Louise
på tlf. 30 68 11 88)

Adresser og åbningstider
Kompasset

Skjulhøj Allé 2
2720 Vanløse
Tlf.: 38 79 90 86
Åbningstider:
Man, Ons og Tors:
09.30- 16.15
Tirs: Lukket
Fre: 09.45-15.45

Café Rose

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

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

Åbningstider:
Man: 09.30-21.00
tirs: 9.30-21.00
ons: 12.00-16.30:
tors: 09.30-16.30
fre: 09.30-15.30

Åbningstider:
Man og ons: 09.30-16.00
tirs: 12.00-16.45
Tors: 09.45-16.00
Fre: 09.45-15.45
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Seksualitet og mental sundhed hænger sammen

Gratis online arrangement om Projekt Sexus
Onsdag den 10. juni kl. 16.30-17.45

Christian Graugaard er læge
og sexologiprofessser ved
Aalborg Universitet.

I verdens største befolkningsundersøgelse som undersøger samspillet mellem livsstil, trivsel, sundhed og seksualitet,
svarede 50 procent at »at kysse« er særdeles vigtigt for dem.

Det er gratis at deltage, men tilmelding påkrævet. Tilmeld dig holdnummer: 2011-690 på www.fuau.dk
sexliv det seneste år, heraf var hver fjerde mand og
hver tredje kvinde. I netop den gruppe viste undersøgelsen også, at mange lever med angst, depression,
ensomhed, selvskade og selvmordstanker. Rapporten
skildrer derfor også en sammenhæng mellem psykisk
sårbarhed og seksuelle udfordringer, og lider man
samtidig af en fysisk sygdom, er problemet endnu mere
markant. Her angiver over halvdelen af de adspurgte
mænd og kvinder, at sexlivet ikke fungerer.

TEKST: JONAS JYDE PEDERSEN

Mere end 62.000 danskere i alderen 15-89 år besvarede i 2017-2019 et spørgeskema med hundredvis af
spørgsmål om krop, køn, seksualitet og sundhed. Svarene danner grundlag for rapporten ”Sex i Danmark”,
som udkom i 2019. Undersøgelsen viser, at der er en
tæt sammenhæng mellem vores mentale trivsel og
vores seksualliv. Blandt andet fortæller 73 procent af
kvinder og 88 procent af mænd, at det er vigtigt, meget
vigtigt eller særdeles vigtigt at have et godt sexliv. Så
det er næsten 9 ud af 10 danskere, som sætter det at
have et godt sexliv højt på listen.

Seksualitet er mange ting
Men der er håb at hente. Rigtig mange af danskerne
beskriver, hvordan der kan være mange måder at være
seksuel på, og de kan alle være vigtige for ens mentale
og fysiske velvære.
57 procent af de adspurgte svarede »at give eller få
kram« er særdeles vigtigt
50 procent svarede »at kysse« er særdeles vigtigt
40 procent svarede »at ligge tæt sammen« er særdeles
vigtigt
38 procent svarede »at holde i hånd« er særdeles
vigtigt
39 procent svarede »at give eller få kærtegn med tøj
på« er særdeles vigtigt
45 procent svarede »at give eller få kærtegn uden tøj
på« er særdeles vigtigt.

Den 750 sider lange rapport præsenterer mange spændende data om danskernes seksualitet, blandt andet
hvordan sex er vigtigt for vores mentale sundhed, men
også at sex kan være mange forskellige ting. Sex er
ifølge danskerne ikke bare penetreringssex, men mange forskellige former for intimitet og nærhed med sin
sexpartner, som alle er vigtige for ens sexliv og mentale
sundhed.

Vi ser altså at mange danskere udforsker forskellige
former for intimitet med deres sexpartnere, og at de
ser dem alle som en vigtig del af deres sexliv, og dermed en vigtig del af deres psykiske velvære.

Ikke alle har et godt sexliv
Samtidig er der også mange af danskerne, som ikke
synes, de har et godt sexliv. For eksempel svarede 30
procent, at de har haft et dårligt eller ikke eksisterende
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Hvis du er nysgerrig på, hvordan dagens danskere forholder sig til sex, så lyt med når Christian Graugaard, læge
og sexologiprofessor ved Aalborg Universitet, i denne livestream gør os klogere på Projekt SEXUS’ vigtigste fund
og perspektiver. Projektet er verdens mest omfattende befolkningsundersøgelse af seksuelle holdninger, lyster og
erfaringer. Undersøgelsen omfatter mere end 60.000 danskere i aldersgruppen 15-89 år, og den blev gennemført
af Aalborg Universitet og Statens Serum Institut.

Streamingen foregår via programmet Microsoft Teams. Når du har tilmeldt dig arrangementet modtager du et link
til streamingen pr. mail og SMS kort før afviklingstidspunktet.

GLO

Der er en sammenhæng mellem seksualitet og mental sundhed, viser resultaterne
af verdens største befolkningsundersøgelse om emnet: Projekt SEXUS.

Tilmelding kræves

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.
Du kan skrive til os 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.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Annoncering
Send os en 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.
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Her kan du få uforpligtende sex

Sex er vigtig for vores psykiske velbefinende, og i dag
kan du finde det mange forskellige steder.
Der findes forskellige apps, hvor man kan møde potentielle sexpartnere.

Ikke alle har lyst til eller er parat til at
indgå i et seriøst forhold. Måske kan man
ikke finde den rigtige, men derfor kan
man godt have brug for den intime del og
sex, og det findes der flere løsninger på.

ler leder efter en ældre mand eller kvinde kan du finde
det her.
Priser kan du se på siden, når du har oprettet en profil.
Maturesforfuck.com
Liderligmodnes
Her kan unge mænd finde modne kvinder og modne
kvinder unge mænd. Der er mulighed for live-chat på
deres hjemmeside liderligmodnes.dk

TEKST: CHRISTINA ANDERSEN

Som single i dagens Danmark er der forskellige måder,
hvorpå man kan få sex. Der findes en del forskellige
datingsider og datingapps, men hvis du kun vil have
seksuelle forhold, findes der swingerklubber, forskellige sexapps og sexsider, hvor du kan oprette dig gratis.
Dog koster det næsten altid noget at skrive med de
andre medlemmer på sexsiderne og i apps´ne. Nedenstående er et udpluk af de sider samt swingerklubber,
der findes.

Casual lounge
Her kan du, når du har oprettet en profil, blandt andet
vælge, hvilken form for sex, du er interesseret i. Du kan
også vælge, om du vil på date og hvilken form for date,
det skal være. For eksempel gå ud og spise eller tage en
kop kaffe.
Det koster noget at skrive med andre, men du kan
prøve den gratis.
Opret en profil på mobile.thecasuallounge.dk

MaturesForFuck
Du kan oprette dig gratis, men skal betale, hvis du skal
have adgang til alle funktioner som for eksempel at
skrive med andre. På siden kan du lede efter forskellige
seksualiteter. Så er du homoseksuel, heteroseksuel el-

Scor.dk
På scor dk kan du, når du opretter en profil, blandt
andet vælge din sexorientering. Du kan oprette en
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Cityswingers 1 og 2
Cityswingers 1 ligger på Amager og er en swingerklub.
Cityswingers 2 ligger på Vesterbro og er en stripklub.

gratis profil, men for at bruge sidens funktioner skal du
betale. Scor.dk
Grindr
Grindr er en engelsk datingapp for homoseksuelle. Du
kan både finde venner, kærester og sex i appen.
Grindr.com

Cityswingers 1 er både for par og singler, og klubben
har nogle regler, som kaldes de 12 bud, som selvfølgelig skal overholdes for at skabe et trygt miljø. Det er
også muligt at få en rundvisning i klubben med tøj på,
så man kan se, hvad det er, før man kaster sig ud i det.

Swingerklubber
I swingerklubber kan man komme både som par, alene
eller med venner. Det er en erotisk klub, hvor du kan
dyrke sex. Diskretionen er i højsæde, og du kan benytte
dig af et kælenavn, hvis du vil. Du kan møde mange forskellige mennesker, ung som gammel og tyk som tynd.
Hvis du vil vide mere om at komme på swingerklub
første gang, kan du læse om det på denne hjemmeside
missgrey.dk/foerste-gang-paa-swingerklub

For at bruge alle funktioner på deres hjemmeside skal
man have en brugerprofil. På deres hjemmeside kan
man se priser og regler og meget andet. Der er for eksempel en podcast, du kan lytte til. Besøg hjemmesiden
swingeren.dk
Swingergården
Swingergården ligger i Slagelse og for at få fuld adgang
til deres hjemmeside swingergaarden.dk, skal man
være guldmedlem. Priserne kan du se på deres hjemmeside.

Ny swingerklub i Vanløse
Adam og Eva swingerklubben, som lå i Vanløse, er
lukket, men der er åbnet en ny swingerklub i samme
lokaler med navnet Secret Swingers. Den nye klub skal
være et stabilt samlingssted for nye og tidligere besøgende af Adam og Eva.
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Erotisk legetøj
Fjernstyret buttplug til stimulering af anus.
Foto: Paradiss

Fjernstyret penisring med klitorisstimulator.
Foto: Paradiss

Appstyret vibrator æg til stimulering af vagina eller
anus. Foto: Paradiss

Fleshlight til mænd. Til penetrering, med fjernstyring af vibration. Foto: Paradiss

Butikken Lust har også et stort udvalg af bøger med erotiske historier.

Dildovibrator til simulering
af klitoris og penetrering af
vagina samtidig.

Magic wand til kropsmassage og stimulering af
erotiske zoner.

Lille vibrator til stimulering
af klitoris.

Sex kan muligvis godt gå hen og blive lidt
trivielt, hvis man har den samme partner
længe og man ikke tilfører noget nyt. Her
kan blandt andet sexlegetøj komme ind i
billedet.

Diskret indgang til butikken
Lust, Mikkel Bryggersgade
3A, Kbh. K.

ne zoner på kroppen.
Til mænd findes der også diverse anatomisk udformede kropsdele i silikone til brug ved onani. Både med og
uden vibration.
Hvis du vil prøve noget lidt anderledes end en almindelig dildo eller vibrator, findes der også elektrovibratorer og andre ting, som afgiver en lille smule jævnstrøm, når de bruges. Det er nok en god idé at finde ud
af, hvor meget strøm, der udledes under brug, før man
bruger den.

TEKST: CHRISTINA ANDERSEN // FOTO: JOAN JOENSEN

Der findes en masse forskelligt legetøj til voksne. Både
til mænd, kvinder og par med forskellige sexorienteringer. Der findes elektronisk legetøj og ikke elektronisk
legetøj.

Der findes et hav af sexlegetøj, så den bedste måde at
finde noget på, er at bruge internettet og nogle af alle
de sexshops, der er online eller, hvis man har mod på
det, besøge en fysisk sexbutik. I en butik er det også
muligt at blive guidet til at finde det, man gerne vil
bruge og få råd og vejledning.

Du kan blandt andet købe diverse g-punktsvibratorer,
stimulatorer til forskellige erogene zoner på kroppen
samt buttplugs og forskellige dildoer og anordninger til
mænd. Der findes sågar appstyrede vibratorer i diverse
udformninger. Blandt andet en app-styret penisring.
En penisring sørger for, at manden kan have erektion
i længere tid. Derudover kan du også købe sugeanordninger (sugekopper blandt andet) til forskellige eroge-

Hvis det er første gang, du bruger sexlegetøj, kan det
være rart at sætte nogle gode rammer op. For eksempel
stearinlys, dæmpet belysning, læse lidt erotisk littera-
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tur med mere for at komme i stemning.
Nedenstående er et udpluk af online sexbutikker og
fysiske butikker.

Orion-erotik
Orion-erotik har både en fysisk butik i Fields og i Rødovre Centrum samt en webshop. Orion-erotik.dk.

Online butikker

Lust
Lust har både en fysisk butik i København K og en
webshop. Den fysiske butik har mest ting til kvinder,
men deres webshop har en masse varieret sexlegetøj til
både mænd og kvinder. Lust.dk

Når du shopper online i en webshop, kan du udover
sexlegetøj ofte også købe lingeri, erotisk litteratur,
glidecreme, massageolie og rengøringsmiddel til sexlegetøj.
•
•
•

mshop.dk
sinful.dk
Sex doll world
Sex doll world har en webshop, hvor du kan købe
eller leje meget livagtige sexdukker. Shoppen har
et nyåbnet showroom i Faaborg. Du kan se mere på
deres hjemmeside sex-doll-world.dk.

Paradiss
Paradiss har både en fysisk butik og en webshop. De
har en butik på Frederiksberg og i Holbæk. Paradiss.dk
Plan e
Plan e har en fysisk butik i Istedgade og en nyåbnet
webshop. Plan-e.dk

Fysiske butikker

Homoware
Homoware er en butik og webshop for bøsser. Deres
fysiske butik ligger i Lars Bjørnsstæde, og du kan se
mere på deres hjemmeside. Homoware.dk

I fysiske butikker kan du købe nogenlunde det samme
som nævnt under online butikker, men her kan du
også få personlig råd og vejledning.
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Lyt til Glorias podcast

I
A
R

Glorias podcast-produktion er i fuld gang og de tre

Er du nysgerrig på DEMOKRATI og vil du have
INDFLYDELSE? – så stil op til det nye Brugerforum

GLO

afsnit, du foreløbig kan lytte til, er:
Vært Tine Tang Lystbæk i
samtale med psykolog og
klinikchef Pia Callesen om
metakognitiv terapi.

Vært Kim Olsen i samtale med
sognepræst i Bellahøj-Utterslev
Sogn Asser Skude om troens
betydning for mennesker med
psykisk sårbarhed.

Vært Tine Tang Lystbæk i samtale
med Asta Olivia Nordenhof, forfatter og årets danske vinder af EU’s
Litteraturpris for sin roman
»Penge på lommen«, der er første
del i et planlagt syvbindsværk om
mordbranden på Scandinavian
Star.

Podcasten udkommer løbende. Du kan finde os under »Glorias Podcast«
på iTunes, Spotify, og hvor du ellers henter dine podcasts.

Center for støtte i egen bolig og aktivitets- og samværstilbud har en vision om at skabe
gode rammer for brugerinddragelse og dialog mellem bruger, medarbejder og ledelse.
Derfor etableres Brugerforum.
I Brugerforum har du mulighed for at få din stemme hørt og sammen med andre brugerrepræsentanter levere skarpe input til Centerrådet og ledelsen.
Formålet med Brugerforum er at styrke den fælles brugerstemme og hermed støtte op
om brugerindflydelse i centeret. Brugerforum består af repræsentanter fra alle centerets
aktivitets- og samværstilbud og hjemmevejledningen.
Brugerforum vælger i alt for alle stederne fem repræsentanter til at repræsentere sig i
Centerrådet. Centerrådets formål er at give råd og anbefalinger til ledelsen og består af
fem brugerrepræsentanter fra Brugerforum, to medarbejderrepræsentanter, to lederrepræsentanter og centerchef Marianne Wenkens.
Du skal ikke have særlige kompetencer for at være med i Brugerforum. Du vil blive undervist i demokrati og rådsarbejde undervejs. Alle bidrager med det de kan.
At være medlem i Brugerforum er frivilligt arbejde.
For mere info: tag fat i din hjemmevejleder eller en medarbejder. Eller kontakt Frinova
på telefon: 2051 0562 eller mail: Frinova@sof.kk.dk

Glorias live videointerview
Hvis du ikke allerede har set vores live videointerviews på Glorias facebookside: Gloria Nyhedsblad, så
gør dig selv den tjeneste og smut ind forbi og se dem. De ligger i ”videoer”.
Du kan se:
•

Kim Olsen fra Gloria interviewe Sebastian Dorset om comedy, depression og hvordan han har forenet
de to.

•

Lasse Borggren fra Gloria interviewer med Mette Schierling om hendes online succes med Kaffegymnastik, som hun har holdt flere gange om ugen igennem hele coronatiden, på Frinovas facebookside.

•

Og i slutningen af maj interviewede Kim Olsen sangerinden og sangskriveren Mathilde Falch om hendes indlæggelse på psykiatrisk afdeling, som teenager, hendes vej til at få det bedre og hvilken indflydelse dette har haft på hendes musik.

I Brugerforum du har mulighed for at få din stemme hørt og sammen med andre brugerrepræsentanter levere
skarpe input til Centerrådet og ledelsen.

Vi vil meget gerne lave et interview med én eller flere unge homoseksuelle, om det at springe ud og i
det hele taget navigere i samfundet. Så hvis du selv eller nogen du kender, vil stille op, kan du skrive til
Gloria@kk.dk
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Henning Jensen

Foto: Camilla Winther
Omslagsgrafik: Ida Balslev-Olesen

Det var, som havde jeg åbnet en
port til døden. Som at være død i
levende live. Som at dø.

Grundtvigskirken er åben igen

En fantastisk bog om depression
skrevet af Henning Jensen

»Gennem glasvæggen« er en ny bog set med patientens øjne.

••••••
ANMELDT AF: JOAN JOENSEN

Henning Jensen har formået at sætte ord på, hvordan det er at være deprimeret. Han har været der selv.
Hos Henning Jensen kom depressionen næsten som et lyn fra en klar himmel.
Han oplevede en dag, at det var, som om han gled igennem en tynd glasvæg ind i en anden verden, men det var
kun så kort, som det tager en blitz at eksponere et billede.
Og tanken »Nu er jeg syg« strejfede ham, for kun kort tid efter at være glemt igen, med det resultat, at han ikke
kom i behandling, mens tid var.
At søge hjælp i tide, så tidligt som muligt, er et vigtigt budskab i bogen.

Nu kan du igen komme i Grundtvigs Kirke.
Hver onsdag kl. 12 kan du komme til musikandagt.
Hver søndag kl. 10 kan du komme til højmesse.

Jeg vil helt klart anbefale denne bog.

Henning Jensen er 77 år, har en datter Sarah Gottlieb og er gift med Solbjørg Højfeldt.
Henning Jensen har spillet hovedroller på dansk teaters største scener, og har desuden
været med i en lang række danske spillefilm og kendte tv-serier, blandt andet »Lykke«,
»Forbrydelsen III«, og i 2020 »Når støvet har lagt sig«.
I 2001 stod han offentligt frem og fortalte om sin langvarige depression.
Henning Jensen holder også foredrag og er medlem af Psykiatrifondens præsidium.
Bogen »Gennem glasvæggen« udkom den 5. maj 2020. Den kan også købes som lydbog.
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På Bjerget 14B • 2400 København NV
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Mamma Mia

Forår på Utterslev Torv
Hos Mamma Mia er hyggen rykket udenfor, hvor vi siden april har
benyttet det gode forårsvejr til at holde åbent for servering af kaffe
og te og faste gåture tre gange om ugen.
Aktivitets- & samværstilbud for mennesker med sindslidelser
Mamma Mia stablilserer, stotter og vejleder mennesker med psykiske problemer
fra hele Kobenhavn. Vi er at af Kobenhavns Kommunes ldsle aktivitets- og
samvrstilbud med en tilknyttet skole.
Abent alle arets dage. hverdage kl 11-20, weekend og helligdage 11-17.
Ring til os og aftal en rundvisning pa 38 60 69 43, eller find mere info
pa mmnv.dk

Vores udendørs område er blevet gjort sommerklar med nye plantekasser, hvor blomsterne så småt begynder at pible frem. I vanlig
stil holder vi åbent hver dag, og du kan orientere dig om aktiviteter
og udflugter via vores hjemmeside:
www.mmnv.dk

Mamma Mia - Utterslev Torv. 30, 2400 Kobenhavn
NV
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Hjemløse og udsatte inkluderes i
virtuelle fodboldsfællesskaber

FOTO: OMBOLD

»Vi tager i øjeblikket ud med PlayStations til de indsatser, som har tilmeldt sig,« siger Martin S. Pedersen.
Den første OMBOLD e-fodboldturnering fandt sted
torsdag den 30. april, hvor spillere fra hele landet
deltog, siden har enkeltspillere kunnet tilmelde sig og
spille hver torsdag. Fra juni åbnes der op for turneringer med ligaer fra de sociale indsatser, der tilmelder
sig.
For yderligere info kan du kontakte Martin S. Pedersen,
direktør i OMBOLD på 61 28 11 49, martin@ombold.dk

OMBOLD er Danmarks største aktør inden for det
idrætssociale område. Gennem holdsporten og gadefodbolden opnår deltagerne et socialt fællesskab,
som danner grobund for positiv udvikling i forhold
til personlige kompetencer, sundhed, boligsituation, misbrug, netværk og beskæftigelse.
Ombold engagerer årligt mere end 1200 spillere i
landsdækkende stævner og mesterskaber og fastholder mere end 200 spillere ugentligt i træninger
og turneringer i alle større byer over hele Danmark. Ombold er også ansvarlig for at udtage og
træne det danske hjemløselandshold i fodbold, som
repræsenterer Danmark ved det årlige Homeless
World Cup med deltagelse af 52 nationer.

Ombold udvider med e-fodbold.

OMBOLD og DBU København e-fodbold
har indgået partnerskab, der inkluderer
udsatte og hjemløse i hele Danmark i virtuelle fællesskaber omkring computerfodboldspillet Fifa.
OMBOLD bruger fodbolden og fællesskabet til at skabe
positive livsforandringer hos landets hjemløse og
udsatte borgere og engagerer mere end 1200 spillere i hele landet gennem åbne træninger, asfaltligaer,
stævner og mesterskaber. Disse er lukket ned på grund
af Coronavirussen, hvilket har ramt OMBOLDs udsatte
og hjemløse spillere særlig hårdt, da mange i forvejen
ikke har et stort netværk og samtidig slås med misbrug
og psykiske udfordringer.

Gloria rebus

Kan du løse månedens Gloria rebus?
Løsningen får du i næste blad, sammen med en ny rebus.
Ledetråd: noget med mange knapper.

Løsningen på sidste måneds rebus: vuggevise

GLORIAS KOMMENDE TEMAER
SEPTEMBER

JULI

Selvmord

Søvn

Her kan det virtuelle fællesskab omkring e-fodbolden
være med til at gøre tiden i isolation lidt nemmere for
nogle af OMBOLDs udsatte spillere. Martin S. Pedersen, der er direktør i OMBOLD ser et stort potentiale i
samarbejdet med DBU København e-fodbold.
»Online fodbold kan være en måde at opdyrke et
virtuelt fællesskab, der betyder, at man ikke føler sig
helt så ensom og alene, hvilket er situationen for rigtigt
mange af vores spillere lige nu. Det skal ses som et
supplement og en ekstra aktivitet i vores tilbudsvifte,«
forklarer Martin S. Pedersen.

Udkommer 6. juli

Fakta om DBU København e-fodbold:
I DBU København tror man på, at idrætsforeninger, ved at integrere e-fodbold, kan fastholde både
børn, unge og voksne samt tiltrække nye målgrupper. DBU København støtter op om klubbernes
e-fodboldaktiviteter og er med til at skabe rammerne for klubbernes turneringer og aktiviteter. Dette
gøres både gennem offline e-fodbold turneringer,
og nu også online-fællesskaber

Velliv Foreningen har støttet initiativet, hvilket betyder
at Ombold har mulighed for at uddele PlayStation 4 til
de herberger, botilbud, aktivitets- og samværstilbud,
som vil være en del af OMBOLDs e-fodboldliga.
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AUGUST

Annonceblad

Udkommer
7. september

Udkommer 3. august

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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PEER2PEER

CAFÉ

TRÆNING

Hygge, brætspil og
gode samtaler med
peers (tidligere
brugere af
psykiatrien).

Frisksmurt og
hjemmelavet
mad. God the og
kaffe. Lave priser.

Stort træningsområde
til fri afbenyttelse.
Få hjælp til at lave et
træningsprogram. .
Støtte og samtaler ved
livsstilsændring.

SUNDHED FOR DIG

LØB

Et gruppeforløb med træning
og stærkt socialt fællesskab to
gange ugentligt.

Vi løber på
Amager
Fælled hver
torsdag.

Kender du Kompasset?
Et anonymt aktivitets- og samværstilbud for
psykisk sårbare. Hyggelige omgivelser, søde
brugere og kompetent personale.
TRÆVÆRKSTED

DRIVHUS
OG HAVE

Snart begynder vi
med forspiring. Vi
producerer frugt og
grønt til caféen.

YOGA

Vi reparerer gammelt
og bygger nyt af
genbrugstræ på
værkstedsfællesskabet
TinkerTank.

Mandag er der blid
Yin yoga med Rikke.
Onsdag laver Anne
Hatha yoga med
fokus på
åndedrættet.

AST Kompasset, Sundbygårdsvej 1, 2300 København S.
Tlf: 40 49 32 47 E-mail: kompasset@sof.kk.dk
www.facebook.com/ast.kompasset
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