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Kære læser

Jeg elsker musik, for musik kan sætte en stemning 
som intet andet. Den kan løfte os op, gøre os sørg-
modige, men også stresse os, hvis vi hører noget 
musik, vi ikke bryder os om. I dette nummer har vi 
talt med jazzmusiker og hjerneforsker Peter Vuust 
om musikkens indvirken på vores sind.

Du kan også møde multikunstneren Øssur Johanne-
sen, som mener, at han ikke ville være i live i dag, 
hvis det ikke var for musikken, og Helene Hvid Pørk-
sen, som har deltaget i det første danske musiktera-

peutiske forskningsprojekt målrettet mennesker med 
en skizofrenidiagnose.

Lørdag den 17. august var København fuld af musik, 
fest og regnbuefarver, da Prideparaden kørte gen-
nem byen med sit optog. Du kan se de flotte fotos og 
læse mere på side 11.

Rigtig god læselyst

Toril K. Vikeså, Redaktør

Deadline for indsendelse af materiale til nummeret den 7. oktober er fredag den 6. september                         
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Fremtidsfabrikken fejrer 10-års fødselsdag
Kursister og personale inviterer til festivitas i Ungehus CPH:

Den 6. september åbent hus fra kl. 11.30- 16.00, Hørsholmsgade 20.

Unge sårbare københavnere har gennem de sidste 10 år knoklet for at håndtere psykisk 
sårbarhed i Fremtidsfabrikkens kursusforløb. Det hårde arbejde, succeser og gode sa-
marbejdsrelationer skal fejres til et brag af en fødselsdagsfest. 

Fremtidsfabrikken åbner dørene for alle, der har haft relation til og interesse for Fremtids-
fabrikken. Til fødselsdagen  får I  indblik i vores hverdag, og I kan lytte til personlige pod-
cast-fortællinger og besøge vores forskellige aktiviteter.

 

Program:

  Kl. 11.30  Er der fyret op under grillen

Kl. 12.30  Åbner Tour de Fremtidsfabrikken med podcast og aktiviteter

Kl. 15.00  Er der fødselsdagskage

 

          

          

Med venlig hilsen Fremtidsfabrikken

Velmødt til en festlig og indsigtsfuld dag!
Se programmet for mere info.
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Program 
Fremtidsfabrikkens 10-års fødselsdagsfest 

Den 6. september kl. 11.30- 16.00, Hørsholmsgade 20.

   
  Kl. 11.30  Velkommen - grill & musik i café & gård

Kl. 12.30- 15.30  Åbning af  Tour de Fremtidsfabrikken

  
        
  

  Vi afspiller forskellige personlige fortællinger, som de unge 
selv har produceret.  

  
  Personlige podcast-fortællinger i UV-lokalet på 1.sal
  

  
  

- 
 
 

Kl. 12.45-13.00
- Kl. 13.15-13.30
- Kl. 13.45-14.00

- 
 
 

Kl. 14.15-14.30
- Kl. 14.45-15.00
- Kl. 15.15-15.30

Derudover kan du besøge forskellige lokationer, 
hvor vi byder på introduktion til og dialog om vores aktiviteter.  

  Undervisning i fysisk & psykisk sundhed i Krea-lokalet 
stuen  

  Tirsdagens turdage i caféen 

  Individuel vejledning i samtalerum 1.sal

  Fitness og temasport i salen.

  Kl. 15.00- 16.00  Kage!
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En dag i Streyf med høj 
sol og fantasifuld bålmad

Streyf ligger på Rådvadsvej 69 i Nordvest.

Hygge og jam rundt om bålet. Der spises Guf i bakke.

Pandekagevending i luften.

En onsdag i juni tilbragte aktivitets- og 
samværs-tilbuddene Ottilia, Café Rose og 
Pinta en dag i naturværkstedet Streyf. Det 
blev en hyggelig dag, hvor der blevet lavet 
mad på bål og jammet til den store guld-
medalje på en medbragt guitar.

TEKST: MARIANNE KIRKEGAARD WRIEDT 

FOTO: CARSTEN REMMENTORP

Til frokost blev der lavet »Guf i bakke« på bålet efter 
alle kunstens regler. Det vil sige, at der blev sat forskel-
lige ingredienser op på et bord, og man kunne derfra 
vælge, hvad man ville have i sin frokostbakke. 

Om eftermiddagen gik folk i kast med pandekagelav-
ning på bålet. Nogle blev kastet i luften, og andre stegt 
sprøde. Det var med at have lidt tålmodighed, da bålet 
sang på sit sidste vers.

Ellers blev dagen nydt med at gå ned til søen og fodre 
ænderne, bistadet blev nærstuderet, der blev udvekslet 
gode historier og meget andet.
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DEN INTERNATIONALE DAG FOR DEMOKRATI 
Søndag den 15. september markeres den internationale dag for demokrati verden over. Test dig 
selv i quizzen og find ud af, hvor meget du ved om folkets styre.

Spørgsmål 1
Hvornår kom der demokratisk styre i 
Danmark?
1. 1789
2. 1602
3. 1849

Spørgsmål 2
Hvem styrede før demokratiet?
1. En konge
2. En kejser
3. En ridder

Spørgsmål 3
Hvilket land stammer demokratiet fra?
1. Nordamerika
2. Grækenland
3. Norge

Spørgsmål 4
Hvad fulgte med demokratiet?
1. EF
2. Et Europaudvalg
3. Grundloven

Spørgsmål 5
Hvornår fik kvinder stemmeret i Danmark?
1. 1715
2. 1915
3. 1815

Spørgsmål 6
Hvem afskaffede enevælden til fordel for  
demokratiet i Danmark?
1. Christian den 4.
2. Frederik den 7.
3. Kong Harald

Spørgsmål 7
Hvilken styreform er mest flad?
1. Et diktatur
2. En militær stat
3. En demokratisk stat

Spørgsmål 8
I hvilken af de tre magtformer hører 
Folketinget til?
1. Den lovgivende magt
2. Den udøvende magt
3. Den dømmende magt

Spørgsmål 9
Hvilket land kæmper lige nu med at blive et 
demokratisk land?
1. Finland
2. England
3. Afghanistan

Spørgsmål 10
Grundloven beskriver dine frihedsrettigheder 
som borger. Hvilken af de tre er ikke beskrevet 
i Grundloven?
1. Ytringsfrihed
2. Religionsfrihed
3. Voldsfrihed

Svarene finder du på side 8
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Erik Olsens livret er fyldte peberfrugter. »Man siger, at 
der skal en peberfrugt til per person,« siger han.

Erik Olsen kommer i aktivitets- og samværstil-
buddet Pinta og har nogle gange lavet mad til 
både Pinta og Det Gule Hus. Han videregiver 
hermed sin opskrift på farserede peberfrugter. 

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

Erik Olsens livret er farserede peberfrugter; en ret, han 
har lært at af sin italienske ven, der kom på besøg fra 
Bologna i Norditalien. Det er en klassisk ret fra mid-

 

delhavsområdet, som han nu vil dele med os. Han har 
lavet den mange gange siden dengang, han fik besøg af 
sin ven. Man siger, der skal en peberfrugt til per per-
son, og Erik Olsen har faktisk engang præsteret at lave 
retten til 30 personer, som var inviteret til hans venin-
des 40 års fødselsdagsfest.

Erik Olsen skriver også sange, og på side 10 kan du 
læse sangteksten »en sygehistorie«, som handler om 
Erik Olsens oplevelser i psykiatrien.

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

4 PORTIONER 
FORBEREDELSESTID: CIRKA EN TIME

 
 

• 4 gule peberfrugter

• 300 g hakket oksekød

• 1 løg

• 2-4 spsk. rasp

• 2-4 spsk. revet parmesanost

• 1 æg

• 2 spsk. olivenolie

• ½ tsk. rosmarin

• 2-3 fede hvidløg

• 1 lille bundt persille

• 3 dl kyllingebouillon

• Salt og peber

FREMGANGSMÅDE

Peberfrugterne renses for kerner ved at 
skære toppen af og fjerne kernerne.   

I en stor skål blandes oksekød, finthakket 
løg, rasp, parmesanost, revet hvidløg, æg 
og hakket persille. Drys med salt, peber og 
rosmarin. Vær forsigtig med ikke at overdo-
sere rosmarinen.

Kødfarsen fordeles i de fire peberfrugter og 
friteres (steges let) i en gryde tilsat oliven-
olie. 

Herefter hældes bouillon ved, og de små-
koges i 30-40 minutter ved lav varme. 

Serveres med varme flutes. Brug eventuelt 
lidt bouillonvæde som sovs.  
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EN SYGEHISTORIE
»En sygehistorie« er skrevet af Erik Olsen og handler om hans oplevelse af og i psykiatri-
en. Erik Olsen kommer i aktivitets- og samværstilbuddet Pinta i Vanløse, og sangen blev 
sunget på Pintas Sommerfestival og Markedsdag den 22. juni.

Tekst: Erik Olsen på melodien af Benny Andersen til Svantes lykkelige dag           
                                             

Man sir at jeg er gal
jeg skal ind på hospital
jeg har nu været der før
man tror at jeg er skør
Politiet er ikke det værste vi har
Og om lidt er bilen klar

En læge tog mig i forhør
Skrev at jeg var kugleskør
Jeg gjorde modstand med magt
Så jeg blev tvangsindlagt
Læger er ikke det værste vi har
Og om lidt er papiret klar

Jeg fik en sygeseng
Hvor de lagde mig i spænd
Jeg blev lagt ned med en strop
Før de fyldte sprøjten op
Sprøjter er ikke det værste vi har
Og om lidt er numsen klar

Jeg savned kærlighed
lægen gav mig ren besked
Du får et skud Leponex
Så er du fri for sex
Sex er noet af det værste vi har
Driften i dig vi tar

                                                            Jeg fik en pillekur
den vil gøre mig mindre sur
jeg ku’ knapt se mit ur
fik mig en vinterlur
Søvnen er ikke det værste vi har
og glemslen er nu så rar

Så fik jeg Trilafon
hvis du sku spør fra noen
jeg blev så englefrom
fik mig en kæmpevom
Piller er ikke det værste vi har
og om lidt er sagen klar

Jeg vågnede op en dag
sae jeg ville rejse sag
De sae ”Har du ikk fåt nok”!
Vi gir elektrochok
Strømmen er ikke det værste vi har
og om lidt er hjernen klar

Jeg falder snart til ro
stiller mine sidste sko
lægen han lægger mig ned
snart får jeg endelig fred
Døden er ikke det værste vi har
og om lidt er kisten klar
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Copenhagen Pride, noget 
vi godt kan være stolte af

Med alle regnbuens farver malede Copenhagen Pride byen rød, orange, gul, grøn, blå og lilla. 180 grupper har hver de-
res vogn, som de kørte i paraden i. Heriblandt en masse organisationer, virksomheder, partier, fagforeninger og politikere 
som Frank Jensen, som er Københavns overborgmester. Nederst til højre ses Marianne Færch som er en af de frivillige 
fra Københavns Kommune.

Copenhagen Pride varer en uge og kul-
minerer i en parade med op mod 30.000 
deltagere og 200.000 tilskuere. Paraden 
starter ved Frederiksberg Rådhus og 
fortsætter 3,3 km til Københavns Rådhus-
plads.

TEKST: JANE BEGTRUP // FOTO: CARSTEN REMENTORP

Copenhagen Pride er sponsoreret af ni grupper, blandt 
andet Netto og Københavns Kommune. Med høj musik 
og festglade mennesker er stemningen helt i top. Man-
ge har iført sig alle regnbuens farver, og drag queens 
kommer klædt i store flotte udsmykninger.

Marianne Færch er frivillig i Københavns Kommune 
og er med i Københavns Kommunes vogn. Hun er 

kommet for at støtte op om LGBT-miljøet, som står for 
Lesbian, Gay, Bisexual og Transgender.
Ligesom de tusindvis af andre danskere til stede, er 
hun med for at hylde mangfoldigheden.

»Det er vigtigt at være stolt af den man er,« siger hun.

På Københavns rådhusplads er der koncerter med nav-
ne som Tina Dickow og Birthe Kjær blandt de allermest 
kendte. Der er lagt op til debatter og workshops, og 
tilskuerne kan købe en masse merchandise til støtte for 
LGBT. Denne ikke-dømmende kultur er noget, der er 
kommet for at blive.

»Det varmer helt ind i efteråret, at der plads til alle, og 
at det også kan være rart at være homo,« siger Marian-
ne Færch.
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Musik på hjernen

»Det kan påvirke vores hjerne på mange forskellige 
måder at beskæftige os med musik, både i anatomien 
og følelsesmæssigt,« siger Peter Vuust.
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Jazzmusiker og hjerneforsker Peter 
Vuust, professor ved Aarhus Universitet 
og Det Jyske Musikkonservatorium, samt 
leder af grundforskningcenteret Music 
in the Brain, fortæller i denne artikel om, 
hvordan musik påvirker vores hjerne via 
følelserne.

TEKST: ANNE REUS CHRISTENSEN

Du hører et bestemt stykke musik i radioen, og plud-
seligt kan du genkalde dig følelsen af sorg over din 
barndoms kat, som blev kørt over.

Musik påvirker din hjerne
Først og fremmest er musik for mange mennesker 
forbundet med følelser og emotioner.
»Vi kan få forskellige følelser, når vi lytter til eller spil-
ler musik,« siger Peter Vuust.
Musik påvirker det limbiske system i hjernen. Mu-
sik frembringer nydelse via dopaminsystemet, men 
påvirker også adrenalinniveauet; det kan ses på vores 
pupiller, der udvider sig, når vi går på dansegulvet.
Vi mennesker har dog også mulighed for en mere 
nøgtern tilgang til musik, idet vi har mulighed for at 
evaluere vores følelser. Vi kan lege med musikken og 
bruge den bevidst.

»Nogle vælger for eksempel at høre musik, der får dem 
i bedre humør, når de er triste, og dermed bruger de 
musik som selvmedicinering,« siger Peter Vuust. 
Vi bruger også musik til at komme i stemning før en 
fest, og når vi skal slappe af.

Det sociale aspekt
Peter Vuust forklarer, at det er kulturelt og individuelt 
betinget, hvilken musik vi kan lide, og vi kan bedre lide 
ting, vi kan genkende. Musikvalget er også sociologisk 
betinget, idet det er med til at bekræfte gruppetilhørs-
forhold og social status. Eksempelvis kan vi vælge 
musik, der gør oprør mod vores forældre, og dermed 
markere vores tilhørsforhold til en bestemt ungdoms-
gruppe. Man hører måske nogle gange klassisk musik 
for at skilte med sit tilhørsforhold til en bestemt social 
gruppering. Nogle gange kan vi dog ikke forklare, hvad 
det er ved musikken, vi godt kan lide.
»Vi kan genkende følelser i musikken og føler et fælles-
skab ved, at vi ikke er den eneste med disse følelser,« 
siger Peter Vuust.

Musik som lindring
Ifølge Peter Vuust kan musik bedre depression efter et 
slagtilfælde. Musik kan ikke erstatte behandling eller 
helbrede psykisk sygdom, men kan alligevel lindre 
og måske ligefrem mindske symptomerne på psykisk 
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sygdom. Mange bruger musik på denne måde, til at 
bryde med eksempelvis isolationstendens eller meget 
negative tanker.

Hvis man ikke bryder sig om musik 
Det er meget individuelt, om man kan lide at høre 
musik eller ej.
Hvis man får det dårligt af at høre musik, kan det være 
fordi, man går og tumler med noget i tankerne, og så 
kan det være enerverende at lytte til musik. 
»Nogen fungerer bedst med baggrundsmusik, mens 
andre bliver distraheret af det,« siger Peter Vuust. 
  
Når man spiller musik  
Der er stor forskel på musikerhjerner og ikke-musiker-
hjerner. Noget tyder på, at musikerhjerner allerede fra 
fødslen er anderledes end ikke musikerhjerner, men 
under alle omstændigheder sker der en udvikling i ana-
tomien, når man spiller musik. Det kræver nemlig helt 
andre kompetencer at spille musik end at lytte til musik. 

Udfordr din musiksmag
Alt efter, hvad du har brug for, skal du lytte til det, du 
kan genkende, og som du føler dig tryg ved, men ind 
imellem kan man godt udfordre sin musiksmag. Det 

kan være givtigt at høre noget, andre har anbefalet. 
»Der findes nærmest uudtømmelige kilder af forskellig 
musik, og der er sikkert også noget, du kan lide,« siger 
Peter Vuust.  

Peter Vuust.
Scan QR-koden for at se Peter Vuusts foredrag på 
Youtube »Why do we have music«.
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Hvad betyder musik for dig?

Karinka Traoré fra Sydhavnen
Hvad betyder musik for dig? 

Glæde
Hvad er din yndlingsmusik? 

Bob Marleys Reggae
Hvad ville du gøre, hvis du 

blev døv? 
Så ville jeg føle mig fattig

John Frede Hansen fra 
Hus Forbi:

Hvad betyder musik for dig? 
Musik gør mig glad og positiv
Hvad er din yndlingsmusik? 

Tysk og spansk musik
Hvad ville du gøre, hvis du blev døv? 
Nyde vejret og naturen mere, og se 

musik på tegnsprog

Kim Jensen fra Café Rose:
Hvad betyder musik for dig? 

Alt
Hvad er din yndlingsmusik? 

AC/DC
Hvad ville du gøre, hvis du 

blev døv? 
Kede mig
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En færøsk musiker i Danmark

            

Musikken betyder meget for Øssur 
Johannesen, som her sidder med sin 
guitar foran et af hans mange malerier.

Øssur Johannesen byder velkommen i sit 
hjem for at fortælle om, hvad kunst og 
musik betyder for ham.

TEKST: LASSE BORGGREN // FOTO: JOAN JOENSEN

I Øssur Johannesens hjem er der både klaver, guitar, 
en afrikansk tromme, farver, pensler og billeder, han 
selv har malet. Øssur Johannesen fortæller smilende 
og levende om sin kunst. På YouTube kan man finde 
hans musik, der er dyb, stemningsfuld og melankolsk.

Svært at leve af musikken
Øssur Johannesen begyndte at spille musik som 14-
årig og er i dag 48 år.

»Jeg spiller og øver hver dag,« siger han. Øssur 
Johannesen har lavet musik med blandt andre musi-
kerne Karsten Vogel og Hans Karl Hansen. Han har 25 
cd-udgivelser bag sig, som han har indspillet solo eller 
med andre musikere.
Øssur Johannesen foretrækker at spille improvisati-
onsmusik, men komponerer også gerne. Det er dog 
ikke let at leve af musikken.
 »Det er svært at leve af musik, især når man ikke har 
en manager,« siger Øssur Johannesen.
Hvis han skulle beskæftige sig med noget andet end 
musik, skulle det stadig være noget kreativt.
»Så ville jeg vælge for eksempel arkitektur eller noget 
med film,« siger Øssur Johannesen.

Musik og psykiatri
Øssur Johannesen fortæller, at han er maniodepressiv, 
og at han har taget skade af alkohol, hash og andre 
hårdere stoffer, men at han stoppede med at tage det 
for fire år siden.
Øssur Johannesen understreger, at musikken betyder 
så meget for ham, at den har været med til at redde 
hans liv.
»Uden musikken havde jeg begået selvmord for mange 
år siden,« siger han. Det at spille og komponere musik 
er noget, han vil gøre resten af livet.
Øssur Johannesen mener, at musik, naturen, healing 
og meditation burde have mere plads i psykiatrien 
fremfor medicin. Han har prøvet at være indlagt på 
flere psykiatriske afdelinger, men havde det bedst på 
Sct. Hans i Roskilde. »Sct. Hans i Roskilde var det 
bedste sted for mig, for der kunne jeg arbejde med min 
kunst,« siger Øssur Johannesen.

Hvis du vil se Øssur Johannesens kunst, så scan 
QR-koden.
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En tur i musiklokalet på Netværkstedet 
Thorvaldsen, hvor Morten Grønvad (th.) er 
ansat som producer.

Musikken spiller på Frederiksberg
På Netværkstedet Thorvaldsen kan du 
komme ind fra gaden og lave din egen 
musik.

TEKST: TINE TANG LYSTBÆK 

 FOTO: CARSTEN REMENTORP

Det er ikke alle steder, musik er så central en del af 
vejen til recovery som på Netværkstedet Thorvaldsen, 
et brugerstyret aktivitetssted for psykisk sårbare. På 
deres adresse på Thorvaldsensvej 60 tilbydes en vifte 
af muligheder indenfor musikkens verden. Hvad enten 
man er grøn amatør eller har nogen erfaring med mu-
sik, kan man benytte stedets faciliteter, blot man bliver 
medlem. Et medlemskab koster 300 kroner om året.

Musikalske muligheder
Thorvaldsen har et øvelokale med diverse instrumen-
ter, som enkelt kan bookes via en kalender på døren. 
Man kan også tilmelde sig undervisning i at spille for 
eksempel guitar, trommer, keyboard og saxofon. Har 
man lyst til at indspille sin musik, findes tillige Thor-
valdsens studie Rooster Music med tilknyttede tekni-
kere til at hjælpe. Endelig er der chance for at kunne 
tage sin musik på koncert.

Yderligere tilbud
Selvom musikken er central på Netværkstedet Thor-
valdsen, har stedet andre aktiviteter for brugerne. Der 
laves radio på den ikke-kommercielle radiostation Ra-
dioti, oprettet i 1993 af og for mennesker med psykoso-
ciale lidelser. Man driver græsrodsforlaget forlaget

 

Netværkstedet Thorvaldsen holder til på Thorvaldsens-
vej 60 på Frederiksberg.

Amalie, som udgiver tekster om emner indenfor psy-
kiatrien. Billedkunstworkshop og IT-undervisning er 
også på programmet.

Læs mere på Thorvaldsen.dk, ring på 35356647 eller 
drop ind på Thorvaldsensvej 60 stuen til venstre, 1871 
Frederiksberg C.

Netværkstedet Thorvaldsen

• 

 

 
 

er et socialpsykiatrisk tilbud uafhængigt af social- 
og sundhedssektoren

• har ikke tilknyttet pædagogisk eller terapeutisk 
personale

• er 100 procent styret af brugerne
• er røg-, alkohol- og narkotikafrit

http://Thorvaldsen.dk
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Musikterapi undersøges som 
behandling af skizofrenidiagnosticerede

 

Det er første gang i Danmark, 
man systematisk undersøger, 
om musikterapi kan hjælpe 
mennesker med en skizofreni-
diagnose.  

Dansk forskningsprojekt undersøger, om 
musikterapi kan afhjælpe negative symp-
tomer som isolationstendens hos menne-
sker med en skizofrenidiagnose.

TEKST: ANNE REUS CHRISTENSEN // FOTO: COLOURBOX

Inge Nygaard Pedersen, Lektor, PhD. på Aalborg Uni-
versitet, er leder af et forskningsprojekt, som lige nu 
er ved at undersøge, om musikterapi kan have gavnlig 
effekt for mennesker med en skizofrenidiagnose. 
»I lande, vi normalt sammenligner os med, finder man 
mange steder musikterapi skrevet ind som en del af 
behandlingen for skizofreni, og der er mange uden-
landske projekter, der tyder på, at det har en gavnlig 
effekt,« siger Inge Nygaard Pedersen.
Det er første gang i Danmark, man systematisk under-
søger, om musikterapi kan hjælpe denne målgruppe.

Derfor dette projekt og sådan udføres det
»Flertallet af de patienter, der i de sidste 30 år har væ-
ret henvist til musikterapi indenfor psykiatrien, er 
skizofrenipatienter; derfor er det også denne patient 

Musikterapi 
De musikalske aktiviteter tilrettelægges efter be-
handlingens formål. Aktiviteterne kan være: Im-
provisationsmusik med stemme og instrumenter, 
brug af komponeret musik, sange, sammenspil 
indenfor forskellige genrer, musiklytning, af-
spænding m.m. 
Musikterapi kan foregå individuelt eller i grup-
pe. Klienten behøver ikke at have musikalske 
færdigheder. Kilde: danskmusikterapi.dk

gruppe, vi i første omgang undersøger,« fortæller Inge 
Nygaard Pedersen. Man har valgt at koncentrere sig 
om musikterapis virkning på de negative symptomer, 
såsom apati og isolationstendens.

Ifølge Inge Nygaard Pedersen virker musikterapi ikke 
altid, og virkningen er ikke ens for alle, men meget 
tyder på, at det ofte kan få mennesker, der har svært 
ved at udtrykke sig, til at fungere sammen med andre 
mennesker.

http://danskmusikterapi.dk
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»Mange patienter siger, at når de lytter til musik, for-
svinder de negative tanker og tankemylderet. De kan 
udtrykke sig, og være tilstede med andre, på en helt 
anden måde med musik end uden. Det er svært at for-
blive isoleret, hvis man lytter til eller spiller musik,« 
siger Inge Nygaard Pedersen.  

Musikterapi handler om at finde ud af, hvad den en-
kelte patient har brug for, og musikterapeuterne har 
en hel værktøjskasse med ting, de kan foretage sig 
sammen med patienten. Inge Nygaard Pedersen vil dog 
ikke sige præcis, hvad man laver i forskningsprojektet, 
da hun risikerer at afsløre for mange detaljer, og det 
kan påvirke forskningen. 

»Det vigtigste er, at der er en god alliance mellem pa-
tient og musikterapeut, så de kan finde ud af, hvad der 
skal gøres,« siger Inge Nygaard Pedersen.  

Resultaterne og fremtiden 
De sidste patienter er rekrutterede, men der er ikke 
resultater af forskningsprojektet, før det bliver afsluttet 
til marts næste år. 
»Forskningsprojektet er begrænset til region Nordjyl-
land og region Hovedstaden. De patienter, der har væ-

ret igennem forskningsprojektet, har givet meget posi-
tive tilbagemeldinger,« siger Inge Nygaard Pedersen. 
Hvis musikterapi skal tages med i Sundhedsstyrelsens 
kliniske retningslinjer for standardbehandlingen af 
skizofrenipatienter, kræves det, at forskningsprojektet, 
viser, at der er en gavnlig effekt. 

»Vi er spændte på, om vi kan bevise, at musikterapi 
påvirker de negative symptomer ved skizofreni,« siger 
Inge Nygaard Pedersen. 

Du kan læse mere om musikterapi på www.danskmu
sikterapi.dk

-
 eller scanne qr-koden med din smartphone 

for at finde en musikterapeut i København.

Frinova efterår 2019
Frinovas efterårsprogram tilbyder kurser, hvor du 
blandt andet kan udvikle dine idéer til store eller små 
projekter. Bliv klogere på brugerrådsarbejde, eller 
deltag i et bredt udvalg af aftenskolekurser. 
 
PROJEKTVÆRKSTED - drop-in kursus, hvor du 
får hjælp til udvikling af projekter, fondsansøgninger, 
foreningsarbejde og andet. Du kan også kigge forbi, 
hvis du er nysgerrig på at møde folk fra eksisterende 
projekter, som fx Spinderens Byhave. Det er hver tirs-
dag fra kl. 11-14 på Smedetoften 12, 2400 Kbh. NV. 
 
AOF-kurser – der kommer forskellige hold blandt 
andet Tai Chi, Wordpress og Sovsekursus.  Efterårets 
program er endnu ikke helt på plads. Hold øje med 

vores hjemmeside, hvis du er nysgerrig, eller ‘like’ os 
på Facebook, så får du information, så snart vi har 
holdene på plads. 
 
Læs mere her:
frinova.kk.dk og

facebook.com/Frinova-Videns-Kompeten-
cecenter 

 eller scan QR-koden med din smartphone

                        

 

http://facebook.com/Frinova-Videns-Kompetencecenter
http://frinova.kk.dk og
http://www.danskmusikterapi.dk
http://www.danskmusikterapi.dk
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Verdens 
mentale sundhedsdag 

Torsdag den 10-10

 

 
 Hyggelig cykeltur på verdens Mentale Sundhedsdag, 

inkl. frokost og foredrag om eftermiddagen 

I anledning af verdens mentale sundhedsdag  og projektet 100 
km for mental sundhed, inviterer Kompasset og 
idrætsforeningen Kæmperne til en hyggelig cykeltur, frokost og 
foredrag.  

Program for dagen: 
Kl. 11 Cykeltur på Fælleden

Kl. 12.30 Frokost, græskarsuppe med 
brød

Kl. 14 Foredrag

Cindy  Lund Nielsen, der arbejder som 
recovery-mentor i Region H Psykiatri på 
Amager, holder et foredrag med fokus på 
sin egen sygdom og recovery

 

 

 

 

Tilmelding:

I caféen i Kompasset eller 
på tlf. 30 69 25 94

Pris
Det er gratis at deltage

Sted:
Kompasset
Sundbygårdsvej 1, 
2300 KBH. S

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

Idrætsforeningen Kæmperne 
tlf. 30 69 25 94 
E-mail: info@ifk98.dk  
Hjemmeside: www.ifk98.dk 
 

 

 

 
 

 
 

 

mailto:info@ifk98.dk
http://www.ifk98.dk
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Aktivitetskalender for den 02.09.19 til den 07.10.19
AKTIVITETERNE ER FOR ALLE KØBENHAVNS BORGERE

Motion, krop og bevægelse
Mandag:
10.00-10.30: Stolegymnastik, Kompasset
10.30-11.00: Gågruppe, Kontakten
10.30-11.30: Gåtur, Ottilia
11.00-12.00: Løbeklub , Kompasset
11.00-12.00: Gåtur, Pinta
13.00-14.00: Gåtur på  Bispebjerg Kirkegård, Team KAT
14.30-15.30: Svømning, Ottilia

Tirsdag:
10.00-10.30: Stolegymnastik , Kompasset
12.10-13.30: Kropsbevidsthed, Mamma Mia, Nabo Skolen
13.00-14.00: Gåtur, Ottilia
14.00-16.00: Tennis, Otillia
15.00-17.00: Bordtennis , Kompasset

Onsdag:
10.30-11.30: Gåtur, Ottilia
12.00-12.45: Gågruppe, Mamma Mia
14.00-15.00: Open gym, Kompasset

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

Fredag:
10.00-10.30: Stolegymnastik, Kompasset
10.00-12.00: Open gym, Kompasset
10.30-11.30: Gåtur, Ottilia

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Krop, sind og psyke
Mandag: 
15.00-16.00: NADA, Team KAT, Tomsgårdsvej 35
13.00-14.00: NADA, Pinta .
14.00-15.00: Yoga, Kompassest
14.00-16.00: NADA, Kompasset

Tirsdag:
10.30- 12.00: Erfaringsgruppe om angst, Team KAT,
Tomsgårdsvej 35
13.30-15-30: Selvværdskursus, Team KAT, Ottillia
14.00-15.00: Velværegruppe (lige uger), Mamma Mia
19.00-20.00: Stillerum, Kompasset

Onsdag:
Fra kl. 13.30 : Nada, Kontakten
14.00-15.00: Yoga, Kompasset
14.00-16.00: NADA, Kompasset

Torsdag:
10.00-14.00: Nada efter aftale, Kompasset
10.30-11.15: Yoga-erfaringsgruppe, Pinta
10.30-12.30: Selvværdskursus, Team KAT, 
Tomsgårdsvej 35
15.00-16.00: NADA, Team KAT, Tomsgårdsvej 35

Fredag:
10.00-11.30: NADA, Kompasset
11.00-12.00: NADA, Pinta
12.30-15.00: Makeup-værksted, den første fredag i måne-
den, Team Mod på Livet

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                            
   

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

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

På Thorupgården er der Nada og motion hver dag. 
Ring og aftal tid på tlf. 82562246. 

Torsdag er primært turdag på Thorupgården. Ring for 
nærmere info eller se opslag på Thorupgården.

I september er det muligt at få guitarundervisning                             
på Thorupgården. Ring på Tlf.: 82 56 22 46 og få en                      
tid hos Dino

                                                                                                  
                                                                                                

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

Tirsdag: 
12.30-14.30: Sundhed for dig, Kompasset (tilmelding kræves)
14.30-15.30: Sund snak, Kompasset

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

Fredag:  
12.30-14.30: Sundhed for dig, Kompasset (tilmelding kræves) 
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Kreative sysler
Mandag:
16.00-18.00: Kreativt værksted, Kompasset
16.00-18.45: Kreativ skrivning, Mamma Mia, Nabo 
Skolen

Tirsdag:
09.30-12.00: Kreativ værksted (maling med akryl) 
Boserupvej
09.30-14.30: Syning i ulige uger, Thorupgården
12.30-18.30: Åbent kreativt værksted, Ottilia

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

Torsdag: 
10.00-15.00: Åbent kreativt værksted, Ottilia
13.00-15.00: Kreativt værksted, Kompasset
13.00-14.00: Tegning, Ottilia
16.00-17.40: Foto, Mamma Mia, Nabo Skolen

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

 
 

 

 

 

 
 

 
 

                    

Adresser
Frinova
Sunbygårdsvej 1
2300 København S
Tlf.: 30 58 02 73

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

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

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

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

Åbningstider
Man- tors: 09.00-15.00
fre: 09.00-12.00

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

Åbningstider
Man: 09.30-16.00
Tirs: 12.00-19.00
Ons: 09.30-16.00
Tors:0 9.30-16.00
Fre: 09.30-16.00

Thorupgården
Thorupsgade 8
2200 København N
Tlf.: 82 56 22 46

Åbningstider i Caféen:
Man: 08.30-16.00
Tirs: 08.30-16.00
Ons: 13.00-21.00
Tors: 08.30-16.00
Fre: 09.00-15.00

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

Åbningstider
Man: 09.45 - 15.45
Tirs: 12.45 -19.45
Ons, Tors og Fre:
9.45 - 15.45

 

 
 

 

     

           

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

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

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

Åbningstider:
Man og fre: 09.30-15.00
Tirs og ons: 09.30-15.30
Tors 10.00-19.30

Cirka hver anden 
onsdag åbnes kl 12.30

 

 

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

  
 

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

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

                                           
                      

                 
                           

                                                       

                                    
                  

                
                      

 

Aktivitetskalender for den 02.09.19 til den 07.10.19
AKTIVITETERNE ER FOR ALLE KØBENHAVNS BORGERE
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Brætspil/sang og musik
Mandag:
13.30-15.00: Kor, Thorupgården
13.00-15.00: Brætspil, Pinta

Tirsdag:
13.00-14.00: Musik og sang, Kontakten
14.00-15.00 Medicinpædagogisk dialogspil i ulige uger,
Kompasset

Torsdag:
11.00-12.40: Guitar, Mamma Mia, Nabo Skolen
13.00-15.00: Brætspil, Pinta
13.00-14.00: Musik og sang, Kontakten
13.00-14.40: Sang, Mamma Mia, Nabo Skolen
13.30-14.30: Brætspil i lige uger, Thorupgården

Onsdag:
10.00-11.00: Spillebule, Kontakten
13.00-14.00: Spillebule, Kontakten

Fredag:
10.30-11.00: Medicinpædagogisk dialogspil, Kompasset
12.30-15.00: Spilcafé, den tredie fredag i måneden, TMpL
14.00-15.00: Fællessang, Pinta
14.00-16.00 Gaming, Mamma Mia

 
 

 

  
 

 

  

 

 
 

Madlavning/fællesspisning.
Mandag:
17.00-19.00: Fællesspisning den første mandag i måneden, 
Kontakten

Tirsdag:
14.00-15.00: Boller, Ottilia
16.10-18.45: Madlavning, Mamma Mia, Nabo Skolen
16.00-19.00: Fælles madlavning og spisning, Pinta

Onsdag:
13.00-15.00: Onsdagsboller, Team Mod på Livet
17.30-19.00: Madgruppe, Thorupgården

Torsdag:
14.00-15.30: Kagebagning, Ottilia

Fredag:
09.00-10.00: Fælles morgenmad, Thorupgården

 

 

 

  

Lige til at tage ud 
og hænge op.

Diverse
Tirsdag:
12.30-14.00: Peer to Peer, Kompasset
13.00-filmen slutter: Biograf på storskærm, lige uger, 
Boserupvej
13.15-14.00: Driftsmøde, Thorupgården
13.30-14.30: Hørt og set, Kompasset, (tilmelding kræves)
14.00-15.00: Pintamøde, Pinta

Onsdag:
12.30-14.00: Peer to peer, kompasset
13.00-14.00 Brugermøde, Mamma Mia
14.00-15.00: Filosofisk salon, Pinta
18.30-21.00: Film, Thorupgården

Torsdag:
12.30-14.00: Peer to peer, Kompasset

Fredag:
13.30-15.30: Fredagshygge, Thorupgården

 

 

 

Bliv klogere
Tirsdag:
11.00-14.00: Projektværksted, Smedetoften 14, Frinova
13.45-15.25: IT undervisning, Mamma Mia, Nabo Skolen
14.30-16.00: Jobrådgivning i lige uger, Kompasset
15.40-17.20: IT undervisning, Mamma Mia, Nabo Skolen

Onsdag:
12.00-14.00: Kostvejledning, Kompasset
13.00-14.00: Guitarundervisning, Pinta
13.00-14.00: It-hjælp, Thorupgården

Torsdag:
13.00-15.00: PC hjælp, Pinta

Fredag:
12.30-15.00: Skriveværkted, den anden fredag i måneden,    
Team Mod på Livet

 
 

 
 

 
                                                                                                                                     

Aktivitetskalender for den 02.09.19 til den 07.10.19
AKTIVITETERNE ER FOR ALLE KØBENHAVNS BORGERE



 

  

 

 

 

 

  

 
 

  

  

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Her kan du få mere musik ind i dit liv 

Musik betyder rigtig meget for mange 
mennesker, og der findes mange former 
for musik og mange måder at få det ind i 
sit liv på. Her får du en oversigt over for-
skellige måder at få musik ind i dit liv på. 

TEKST: CHRISTINA ANDERSEN 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Streamingtjenester 
Er en måde, hvorpå man kan lytte til musik online. 

• Spotify 
Det findes i en gratis version med reklame, og 
den giver kun mulighed for at lytte online. Du 
kan også betale 99 kr. om måneden, hvilket giver 
mulighed for at blandt andet at downloade musik 
og slippe for reklame. Studerende kan få 50% 
rabat.
Familier kan få en premium-version for 149 kr. 
pr. måned, og det gælder for op til 5 personer. 
Se mere på spotify.com/dk

• Tidal (tidal.com), Deezer (deezer.com/da), Go-
ogleplay music (play.google.com/store/music) 
er alle streamingtjenester, som koster 99 kr. pr. 
måned.

• Youtube. På youtube kan du gratis søge blandt en 
masse musiknumre og musikvideoer samt afspil-
le dem. Med youtube premium, som koster 119 
kr. pr. måned, kan du blandt andet downloade 
musikvideoer og bruge youtube uden reklamer 
samt se originale youtube-serier og film. Du kan 
få studierabat og familierabat.

Gratis musik på nettet

• Myspace.com
Verdens største hjemmeside med musik fra 1,5 
mio. bands. Ikke alt musik kan downloades, men 
meget kan. myspace.com/discover/songs
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Gratis musik i København
Byhaven er Pumpehusets udendørsplads med gratis 
koncerter, mad og bar.

Se mere for musikgenrer og program her: 
byhavenkbh.dk

• Café Skjolds Plads tilbyder ofte gratis koncerter. 
cafeenskjoldsplads.dk

• Café Blågårdsapotek tilbyder også gratis musik. 
Hver mandag er der jazz-jam fra kl. 20 til kl. 23 
Se mere på deres hjemmeside kroteket.dk

Har du selv lyst til at synge, er det muligt i samværs- 
og aktivitetstilbuddene Pinta og Kontakten, og du kan 
også synge gospel forskellige steder.

Fællessang
Der er fællessang i Pinta på Skjulhøj Allé 2, 2720 
Vanløse hver fredag kl. 14, og i kontakten i Bystævne-
parken 27, 2700 Brønshøj er der musik og sang hver 
tirsdag og torsdag fra kl. 13-14.

Gospelsang
Har du lyst til at synge gospel, kan du prøve det gratis 
nogle gange i Nørrebro Gospelkor, som holder til i 
Ansgar Kirke, som ligger på Mågevej 33 i Nordvest-
kvarteret. Det koster 800 kr. pr. halvå,r og sæsonen 
er fra januar til juni og august til december. Du kan 
se mere på hjemmesiden www.vanløsegospelkor.dk/
vanlse-gospelkor

I Copenhagen Gospel Choir, som holder til i Timo-
theuskirken i Valby, kan du synge gratis de første 
tre gange af sæsonen. Sæsonen starter i henholdsvis 
august og januar. Seneste sæsonstart var torsdag den 
29. august. Hvis du gerne vil fortsætte efter de første 
tre korøvelser, koster det 610 kr. pr. halvårssæson at 
deltage. Se mere info på hjemmesiden butenko.dk/
copenhagen-gospel-choir

http://spotify.com/dk
http://tidal.com
http://deezer.com/da
http://play.google.com/store/music
http://Myspace.com
http://myspace.com/discover/songs
http://byhavenkbh.dk
http://cafeenskjoldsplads.dk
http://kroteket.dk
http://www.vanl�segospelkor.dk/vanlse-gospelkor
http://www.vanl�segospelkor.dk/vanlse-gospelkor
http://butenko.dk/copenhagen-gospel-choir
http://butenko.dk/copenhagen-gospel-choir


Folkeklubbens forsanger er 
inspireret af psykiatrien 

Kjartan Arngrim er vokset op i og omkring psykiatri-
en og lader sig inspirere af sine barndomsminder, 
når han skriver Folkeklubbens sangtekster.

 

 

 

 

Forsanger i Folkeklubben Kjartan Arn-
grim voksede op på psykiatrisk hospital i 
Risskov ved Aarhus og henter i dag inspi-
ration derfra til sit liv som sangskriver og 
musiker.

TEKST:  ANNE  REUS  CHRISTENSEN  //  FOTO:  JOAN  JOENSEN

Kjartan Arngrim voksede op i og omkring psykiatrisk 
hospital ved Risskov i Aarhus, fordi begge hans foræl-
dre arbejdede som psykiatere der. Han har fra barns-
ben været vant til at færdes med mange forskellige 
mennesker og syntes, psykiatrien var et trygt sted at 
være, fordi der var brede rammer for det normale og 
plads til alle. I dag er hans mange minder fra barndom-
men en stor inspirationskilde, når han skriver sange og 
musik.

I gang med musikken
De første 24 år af hans liv havde Kjartan Arngrim ikke 
beskæftiget sig med musik; det var ikke noget, han 
tænkte på som aktuelt at beskæftige sig med.
»Man tænker heller ikke på at tage til månen,« siger 
han.
Der manglede dog en musikalsk dimension i hans liv, 
og han købte derfor en guitar, som han var fast beslut-
tet på at lære at spille på. Han øvede i seks-otte timer 
dagligt, men fandt på den måde ud af, at han ikke 

 

 

 

 

 

 

syntes, han var specielt dygtig. I stedet besluttede han 
at skrive musik og sange.
»Jeg gik fra at være en, der så på, til at være en, der 
deltog, og det var en dejlig bevægelse at gøre,« siger 
Kjartan Arngrim.

Det irrationelle
Kjartan Arngrim synes, det irrationelle er interessant, 
for det er det, man husker, men man skal heller ikke 
romantisere psykisk sygdom eller tabuisere det. 
»Man skal turde tale åbent om tingene, ikke være 
skræmt og tænke over det irrationelle punkt i sig selv, 
for vi kan alle komme i kontakt med psykiatrien,« 
mener han.
Flere gange er Kjartan Arngrim vendt tilbage til psykia-
trien, hvis han har følt sig uinspireret. Som en kilde til 
inspiration. For ham var det lidt kedeligt at opdage, at 
verden udenfor ikke altid var ligesom det, der var hans 
barndomsverden; med vide grænser for, hvad der er 
normalt.
I Kjartan Arngrims optik er det interessant at skrive 
tekster om det irrationelle, fordi vi som oftest opfører 
os rationelt.
»Der, hvor man ikke helt er herre over det, er det vir-
keligt interessant,« siger Kjartan Arngrim. Sange kan 
rumme det irrationelle og det ekstremt smertefulde, 
for eksempel, og kan modsige sig selv på en positiv åde.
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Inspiration til andre
Det er Kjartans håb, at folk kan lide hans tekster og 
relaterer dem til sit eget liv. Han vil gerne have, at 
sangene kan sætte nogen tanker i gang hos andre, og 
ser det som en tenniskamp, hvor han skyder en sang 
afsted, som andre så kan respondere på.
Kjartan oplevede, at nogen troede, han opfordrede til 
selvmord med sangen »Sort tulipan«, men intet kunne 
ligge ham fjernere end sådan en opfordring. Han un-
derstreger, at man skal tage livet alvorligt.
»Tag de store emner op. Og nedbryd tabuer. Kald en 
spade for en spade,« siger Kjartan Arngrim. Og tilføjer, 
at mange har sagt, de var glade for, at han tog emnet 
selvmord op.
Kjartan Arngrim anser ikke sig selv for at være sam-
fundsrevser eller provokatør; han føler sig mere som 
en del af samfundet end på kant med det. Han vil helst 
ændre samfundet indefra.
»Jeg tror, sange kan ændre mere, end jeg kan som 
menneske,« siger han.

At vove springet
Kjartan Arngrim mødte engang en patient, der kom 
op af vandet, og sagde til ham, at han skulle springe i, 
fordi »det er godt for det, der er oppe i dit hoved.« 

 

 

 

 

 

 

 

Det blev til et omkvæd i sangen Danmarksfilm.

Det var et stort spring at træde i karakter som sangskri-
ver og musiker. Kjartan Arngrim har dog kun været glad 
for det. Det var også et irrationelt spring. Han havde al-
drig drømt om, at han kunne være med til at lave musik, 
men det blev det til, og inspirationen til at træde væk 
fra det trygge og velkendte fik han også af sine mange 
oplevelser med det irrationelle i psykiatrien.

»Det var ikke givet, at det ville gå godt, men det gjorde 
det, og til marts næste år skal vi spille i K.B. Hallen. 
Det er meget nervepirrende,« slutter Kjartan Arngrim 
med et smil.

Scan QR-koden for at se musikvideoen »Dan-
marksfilm« eller gå ind på youtube.
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Kom og vær med – alle er velkomne

Aktivitet- og samværstilbuddet Kontakten har booket Naturværkstedet Streyf mandag 
den 9. september fra klokken 10-14. Det er gratis at deltage, og alle er velkomne til at 
komme og være med.
Vi sørger for at have dej med til snobrød og arrangerer en skattejagt samt udendørslege.

Hør nærmere hos Thomas på tlf.: 30 58 01 19.
Cafeen i Kontakten holder lukket denne dag.

Vh fra aktivitet- og samværstilbuddet Kontakten, 
Bystævneparken 27 (Rønnebo), Brønshøj

Naturværkstedet Streyf, Rådvadsvej 69, Kbh. NV.

Gratis  arrangement 



 

   

 

 
   

     
   

    
  

  
       

     

       
  

        
      

 

 

  
  
  

  
    
  
  
   
  

      

  

  
 

   
 

 

GRUPPEFORLØB 

STÆRKE  FØLELSER 
Vi deler erfaringer om, hvordan vi bliver bedre til at rumme og håndtere, når følelser, 
psykiske tilstande, temperament og lidenskab bliver så smertefulde, at det føles som om, 
at man er ved at gå i stykker.

De fleste der er ramt på psyken, har oplevet intense og ubærlige følelser og tilstande, 
som f.eks. vrede, panikangst, smerte, sorg, håbløshed, voldsomme konflikter i 
parforhold eller vedvarende skyld-følelser. Det kan oven i disse svære tilstande også 
føles skamfuldt - eller som et nederlag - at vise omverden, at man ikke er i stand til at 
håndtere sine følelser på egen hånd eller ”komme videre”.

Derfor tilbyder vi et gruppeforløb, hvor vi kan være åbne og trygge ved at dele vores 
erfaringer uden at blive vurderet eller korrigeret af andre. Gruppeforløbet er gratis.

HVORNÅR: Det løber over 8 gange. Vi starter op torsdag d. 19. september kl. 10 – 12.30 
og slutter d. 7. november 2019. Vi forventer, at du så vidt som muligt har mulighed for 
at deltage alle gangene.

 

 

 

 

HVOR:  Griffenfeldsgade 35, 2200 Nørrebro 

HVEM: Max 10 deltagere. Samt to gruppeledere 
ansat i Askovfondens Socialpsykiatri, Adam Lavrsen 
og Lene Kristiansen, som har flere års erfaringer med 
at have grupper for psykisk sårbare. 

PROGRAM Hver torsdag kl. 10  –  12.30:
19.september Introduktion og  præsentation
26. september Angst, frygt,  panik-angst, døds-angst, sygdoms-angst…
3. oktober Vrede, aggression,  had, hidsigt te mperament…
10. oktober Kærlighed, passion, forelskelse,  begær…
17. oktober Skyld, skam, dårlig samvittighed, forkertheds-følelse…
24.  oktober Håbløshed, tomhed,  depression, mistet livslyst…
31. oktober At  føle sig forfulgt,  føle sig som offer, at have mistillid  til andre…
7. november Afrunding og kom godt videre…

  
  
  

  
  
  
  
  
  

TILMELDING: Er du interesseret, kan du kontakte os på telefon: 30 73 58 54. 

Al@askovfonden.dk eller Lene.kristiansen@askovfonden.dk 
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Hørt og Set 
Et gruppeforløb udviklet af det medicinpædagogiske 

team 
Hørt og Set gruppeforløb er en indsats udviklet af det medicinpædagogiske team, som et 
alternativ til den traditionelle psykoedukation. Formålet med gruppeforløbet er at 
deltagerne får mulighed for at tilegne sig ny viden med udgangspunkt i deres egne 
udfordringer, samt dele egne erfaringer og oplevelser med de andre deltagere i gruppen. 

Kom  til informationsmøde i Kompasset den  3. og  d. 10. 
september kl. 13.30 og  hør nærmere om Hørt og Set gruppen

Hvem  kan deltage? 
Deltagerne skal kunne reflektere 
over egen situation, kunne 
udholde at være i en gruppe, 
samt have lyst til at dele ud af 
egne erfaringer og oplevelser i 
forhold til psykisk sygdom. 

Tid og rammer: 
Max 5 deltagere. 8-10 
sessioner af 1 times 
varighed 

 

Aktivitets- og samværstilbuddet  Kompasset/Sundbygårdsvej 1 
2300 København S/tlf.  40 49 32 47/ E -mail:  kompasset@kk.dk 

Foredrag med Peter Øvig Knudsen 
Tirsdag 10-09-2019 kl. 18.30 til 20.30 
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I november 2016 døde Peter Øvig 
Knudsens mor. 

Allerede samme dag besluttede han, at 
han nu ville kunne skrive en bog om sin 
deprimerede mor og om at være barn 
af en psykisk syg. Også bogens titel stod 
lysende klar for ham: Min mor var be-
sat. 

Men noget begyndte at gå i skred i 
ham. For da han læste sin mors psykia-
triske journaler, genkendte han noget i 
sig selv, og et mørke rullede ind over 
ham. To måneder senere måtte han 
indstille arbejdet med bogen med en 
snigende angst for, at moderens de-
pressive dæmon ville besætte ham, og 
at hans døde mor kaldte ham til sig fra 
mørket på den anden side. 

Tilmelding: 

Hold øje med eventet på 
Bedre psykiatris facebook-
side.

 
 

Pris: 

Det er gratis for medlem-
mer. 

 

50 kr., hvis du ikke er med-
lem

 
 

Facebook: https://da-dk.facebook.com/BEDRE.PSYKIATRI/ 

mailto:kompasset@kk.dk
https://da-dk.facebook.com/BEDRE.PSYKIATRI/


 
 

Byggeriet af 14 nye boliger på botilbuddet Stubberupgård 
ved Borup på Midtsjælland skrider frem. Første spadestik 
blev taget den 23. maj i år. Når de nye boliger står klar, går 

renovering og modernisering af de tre eksisterende 
bygninger på Stubberupgård i gang. 
Foto: Stubberupgårds fotoklub bestående af Michael S., Nick, Brian og Keyvan. 
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Du kan få hjælp 
ved psykiske kriser 

Akuttilbuddet

Akuttilbuddet på Nørrebro er et 
bydækkende døgntilbud til dig, som bor i 
egen bolig og oplever en akut psykisk krise.

Akuttilbuddet er sekundært tiltænkt 
pårørende, som kan få vejledning og støtte i 
forhold til krisesituationen.

 

 

 

Samlet målgruppebeskrivelse

• Borgere i Kbh. over 18 år, som har en 
psykisk krise

• Borgere, som bor i eget hjem, eller bolig 
jvf. Servicelovens §107 (uden aften/nat-
dækning)

• Borgere, som ikke har behov for indlæg-
gelse eller tæt skærmning

• Borgere med eller uden en diagnose 
• Sekundært: pårørende, som har brug for 

råd og vejledning
Fokus

Fokus for akuttilbuddet er at skabe tryghed 
for dig, så du så vidt muligt fortsat kan bo i 
din egen bolig.
Derudover er fokus på at skabe mere tryg-
ge overgange i forhold til udskrivning fra 
en psykiatrisk afdeling til eget hjem samt at 
forebygge indlæggelser i psykiatrien. 
Støtten gives på en sådan måde, at vi er 
mindst muligt indgribende i dit liv og hver-
dag - og hele tiden med dét mål for øje, 
at du kan vende tilbage til egen bolig efter 
endt forløb.

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

Medarbejderne

Medarbejderne i akuttilbuddet har stor er-
faring med mennesker med psykisk sårbar-
hed, som har brug for hjælp og støtte.

Tilbuddet består af tre former for hjælp:

• En døgnbemandet akuttelefon: 33 17 29 00
• Mulighed for, at du og dine pårørende kan 

få støtte og rådgivning. Det anbefales at 
ringe i forvejen

• Mulighed for, at du kan overnatte i akuttil-
buddet
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AKUTTILBUD FOR PSYKISK SÅRBARE 
Griffenfeldsgade 44, opgang 46, 3. sal 
2200 København N.



 Lovers 
I N T H E N E W W O N D E R F U L world  

  

 

På billedet ser du et nygift par, som er meget forelsket. De står i en hømark i den vidunder-
lige natur, og der er en masse liv omkring dem. Naturen er endelig i balance, og de føler sig 
mere frie end nogensinde.

Billedet er tegnet af Jais Nielsen, 2016.
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Spring for Livet  
Motionsdag for  
alle os over 6 0 !
Spring for Livet dagen Kobenhavn  
12. september 2019 i Nørre broha Lien  
KL 9.30-14.30 (Det er gratis at være med)
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INVITATION 

Har du lyst til at gøre noget godt for dig selv? Hver dag?

Lige nu søger vi deltagere til et nyt forskningsprojekt, hvor vi afprøver et udviklet tilbud – 
Meningsfulde Aktiviteter og Recovery (MA&R)

MA&R er målrettet dig, der gerne vil

➤ Blive bedre til at få øje på de gode aktiviteter i dagligdagen
➤ Have større livskvalitet og – glæde
➤ (Gen)opdage de ting, du glædes ved til daglig

Hør mere om MA&R og hvad forskningsprojektet går ud på hos ph.d. studerende Siv 
Bjørkedal ved Psykiatrisk Center Københavns Forskningsenhed. Du kan enten ringe eller 
mødes til en uforpligtende snak.

Vi begynder MA&R omkring november 2019.

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 
  

Isabelle Guillios Lærkes

Telefonnummer: 30580300
Mail: hb76@kk.dk

Elin Egholm Rossander

Telefonnummer: 30580396 
Mail: Lg42@kk.dk 

 
 

FACTS OM MA&R 

• Foregår i Otillia, Kirsten Walthers vej 6, 2500 Valby

• Forløb over cirka. otte måneder

• Ledes af tre mentorer, to medarbejdere fra team KAT (Isabelle og Elin) og en peer-
støttemedarbejder

• Består i alt af 22 individuelle og fælles sessioner

• Fællessessionerne vil foregå mandag formiddag, mens de individuelle møder foregår efter aftale.

• Et kursusforløb der består af undervisning, øvelser, erfaringsudvekslinger og praktisk afprøvning

• Det er gratis at deltage
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At være rask 

Helhedsfornemmelse og ikke splittelse

Kontinuitet og stabilitet i følelser og tanker

Indre følelsesliv og fantasi

Drømme, når jeg sover og friskhed om morgenen

Fællesskab og at være sammen

Forsvar mod overgreb og snageri

Viljestyrken ”jeg ikke har” og vil have

Positive handlemønstre i forhold til flugt

Selvværdsfølelse og identitet

Glæden ved at kærtegne en partner

At undvære fremmede kemiske stoffer i kroppen

Selvstændig og original tænkning

Kampen mod udstødelse og fremmedgørelse

At gøre noget ud over det sædvanlige jævnligt

En hel fysisk hjerne og krop

Humoristisk sans og videbegærlighed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jürgen Elwert, 17. oktober 2002 
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Kunsten kan lære os at 
åbne vinduet til smilet 

 

 

 

 

Igennem sit arbejde med musik, skuespil 
og coaching viser alsidige kunstner Lotte 
Arnsbjerg andre, hvordan man gennem 
kunsten kan arbejde med sin egen historie 
og personlige traumer. En viden, hun har 
opnået på baggrund af sin rejse og arbejde 
med sig selv.

AF BARBARA THOMSEN // FOTO: MIKKEL ARNFRED

Lotte Arnsbjerg har på egen krop oplevet, hvordan et 
personligt traume kan tynge i livet. Et tilfældigt kunst-
nerisk makkerskab i New York viste vejen til, hvordan 
hun gennem kunstnerisk bearbejdelse af sit eget barn-
domstraume kunne vende negative og livshæmmende 
kræfter - med tilhørende adfærdsmønstre - til en positiv 
og fremadskuende tilgang til livet. I dag viser hun gen-
nem sit arbejde, med blandt andet forestillingen ‘Pigen 
Under Vandet’ og projektet The Art of Transformation, 
andre vejen til, hvordan det i mødet med kunsten og 
dens sanselige, ikke-dømmende udfoldelse og sprog er 
muligt at gøre op med en hæmmende offerrolle og træde 
ind i en mere glædesfyldt og skabende tilværelse. Hun 
vil vise andre, hvordan vi gennem kunsten kan lære at 
åbne vinduet til smilene, der findes i os selv og i livet. 
Noget, som ethvert menneske har ret til, mener Lotte 
Arnsbjerg.

Lottes egen rejse
Som 25-årig opdagede den i dag 54-årige kunstner og 
performance-coach Lotte Arnsbjerg, hvorfor der var 
så mange modsatrettede kræfter i hende. Nogle ville 
skabe, og nogle ville ødelægge. Igen og igen havde hun 
oplevet, at hun selv var indirekte medvirkende til at 
rive alt det ned, som hun havde bygget op. Men hvor-
for? Med en dygtig terapeut fandt Lotte Arnsbjerg frem 
til, at den destruktive uro skyldtes seksuelle overgreb i 
den tidlige barndom. På trods af opdagelsen oplevede 
hun, at samfundet, familie og omgivelser helst skub-
bede sandheden ind under gulvtæppet. Hun har siden 
opdagelsen måtte rive sin virkelighed ud fra under 
gulvtæppet igen, råbe op og lave skuespil om det, 
skrive dagbøger og rejse alene ud i verden. Under en af 
sine rejser i New York i 2013 mødte hun komponisten 
Carman Moore, og sammen skabte de forestillingen 

Lotte Arnsbjerg bruger kunsten til at vise sig selv og 
andre, at der er veje ud af offerrollen. 

‘Girl Of Diamond Mountain’, som blev starten på 
Lotte Arnsbjergs kunstneriske - og samtidigt personli-
ge - arbejde med barndomstraumet. Da forestillingen 
turnerede i USA, oplevede de to kunstnere efter hver 
optræden, at publikum ville fortælle om deres egne 
historier. En erfaring, der med tiden er vokset til den 
selvejende institution The Art of Transformation, hvor 
Lotte Arnsbjerg til daglig er kunstnerisk leder. The Art 
of Transformation arrangerer løbende kunstneriske 
events og cafémøder, med fokus på transformation fra 
offerrolle til styrket liv. Desuden præsenterer de snart 
den danske version af ‘Girl of Diamond Mountain’, 
som har fået titlen ‘Pigen Under Vandet’.

Kunsten kan give os sprog
The Art of Transformation er et nyskabende initiativ, 
som gennem kunstneriske greb skaber sprog for det, 
som kan være så svært at tale om. Hvis vi har været ud-
sat for fx overgreb, mobning eller mentale lidelser, kan 
det være svært at italesætte. Man kan endda gå og tro, 
at man er det eneste menneske i verden, der har det så-
dan. Både fordi traumet kan være tabuiseret, men også 
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-

Sammen udgør Lotte Arnsbjerg og Carman 
Moore en kunstnerisk duo, og de har i fælles -
skab skabt forestillingen ‘Pigen Under Vandet’. 

det ordløse: Hvordan det var, og hvordan det føles at 
leve med arrene og senfølger. Lotte Arnsbjerg er ikke i 
tvivl: Vi må lære at tale om traumerne for at kunne leve 
med dem. »Vi er heldigvis blevet bedre til at erkende, 
når noget er galt,« fortæller hun. »Men vi mangler 
stadig måder og ord til at beskrive de mange proces-
ser, som foregår i et menneske, når et traume er flyttet 
ind.« The Art of Transformation arbejder med at skabe 
dialogiske rum, hvor mennesket tør være uperfekt – og 
sige sandheden højt.

Ønsker at hjælpe andre
“Udover at have hjulpet min egen proces i mål har 
The Art of Transformations forskellige aktiviteter til 
hensigt at hjælpe så mange som muligt ud af livshæm-
mende offerroller,« forklarer Lotte Arnsbjerg. “For at 
komme videre, må vi forsone os med det, der skete«, 
uddyber hun. »For mig betyder det netop at fastslå, at 
et offer for det forfærdelige, ikke ér det forfærdelige, og 
at offerrollen derfor kan slippes«. På den måde under-
streger Lotte Arnsbjerg, at mennesket er meget mere 
end den oplevede historie. »Det er vigtigt for os at 
fastslå, at The Art of Transformation har rod i kunstens 
verden,« fortsætter hun. »Vi har ikke viden eller evne 
til at fjerne et traume. Det er jeg ikke engang sikker på, 
at man kan. Men man kan få et mere afslappet forhold 
til traumet og lære at leve med det. Og måske kan det 
endda lære én noget.« The Art of Transformation er 
desuden indgået i samarbejder med flere organisatio-
ner og fageksperter på området, såsom traumeeksper-
ter og terapeuter, som kan vejlede og støtte The Art of 
Transformation i arbejdet med menneskets væren og 

 

 

psyke. »Således kan vi kunstnere holde os til det, som 
vi er gode til: Nemlig at skabe kunst og rammer for ud-
foldelse og deling,« siger Lotte Arnsbjerg, og uddyber: 
»De seksuelle overgreb, jeg blev udsat for, og senfølger 
heraf, vil altid være en del af mig. Jeg kan tænke meget 
over, hvordan livet ville have været, hvis det ikke var 
sket. Men hvad giver det mig? Det afgørende for at 
kunne leve med et traume er, at sandheden ikke skal 
have mundkurv på, og at den traumeramte får øje på 
det åbne vindue til de stærke ressourcer, som findes 
indeni, og som ingen kan tage fra dig.«

Vil du være med?
Du kan også tage del i The Art of Transformation, 
når dørene åbnes op for Københavner-premieren på 
den danske version af forestillingen ‘Girl of Diamond 
Mountain’, med titlen ‘Pigen Under Vandet’. Forestil-
lingen spiller på Teaterøen d. 12.-15. september, og 
der vil desuden være publikumssamtaler og metode-
værksteder, hvor du kan tage del i dialogen. »Og man 
behøver absolut ikke selv at være kunstner for at kunne 
bruge kunsten som redskab,« fortæller Lotte Arns-
bjerg. »Man kan opleve kunsten og lade den inspirere 
til deling af historier. The Art of Transformation øn-
sker at hjælpe mennesker til at tage de første skridt ud 
af offerrollen. Den traumeramte skal have mulighed for 
at mærke sig selv på helt nye måder og opdage, hvor 
meget andet end smerte, der er. Jeg kalder det at åbne 
vinduet til smilet,« afslutter hun.

Læs mere om kommende arrangementer 
på www.the-art-of-transformation.com
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Vil du med 
til Psykiatri-

topmødet? 

19 
PsykiatriNetværket inviterer 
til det 11. Psykiatritopmøde 
lørdag den 5. oktober 2019. 
Det hele foregår i Imperial 
Biograf, der ligger i det centrale 
København.

Dørene åbner klokken 09.00 -
topmødet starter klokken 09.30 
og slutter kl. 16.30.

Til dette års Psykiatritopmøde 
skal vi sammen sende en klar 
besked til det samfund, vi lever i:

Hvert menneske tæller – 
også os med psykiske 
sårbarheder!

Det er gratis at deltage, men 
skynd dig, det er først til mølle.

Tilmeld dig 
på: www.psy-

kisksaarbar.dk/
tilmelding-til-psyki-

atritopmoede-2019 
Eller scan qr-koden 

til højre med din 
smartphone.
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SFT - SOCIAL FÆRDIGHEDSRRÆNING 
20 ugers gratis kursus i kommunikation og samtale. 

Ønsker du at have mere mod til at 
møde nye mennesker? 

Ønsker du at kunne føle dig bedre 
tilpas i sociale sammenhænge? 

Ønsker du at blive mere bevidst om 
dit eget og andres kropssprog? 

Du kan træne dine sociale færdigheder sammen med andre 
på næste SFT-kursus, der starter i september eller oktober. 

Inden kursusstart vil der være en forventningssamtale. 

Kontakt Team KAT for nærmere
 information på telefon

30 58 03 00 
eller 

30 58 03 96

 

 

Kurset og forventningssamtalen vil 
foregå på 

aktivitets- og samværstilbuddet 
Ottilia 

Kirsten Walthersvej 6 
2500 Valby 

T E A M  K • A • R  
MEDARBEJDER  | PEER | FRIVILLIG 
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Fremtidsfabrikken er til unge, der 
er klar på en forandringsproces 

Ulrik Steentoft og Signe Vester Bager er begge tilknyttet Fremtidsfabrikken på Nørrebro. 

Fremtidsfabrikken er en rehabiliterende 
indsats med fokus på recovery for psykisk 
sårbare unge mellem 18-30 år. Her bliver 
de unge støttet i deres personlige arbejde 
med at komme sig af psykisk sårbarhed, 
så de oplever øget trivsel i hverdagen og 
bliver i stand til at fastholde uddannelse 
og arbejde.

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

Emilie er en ung kvinde på 26 år, som i 2012 kørte fast. 
Hun led af angst, opholdt sig primært derhjemme og 
kunne ikke overskue hvilken uddannelse, hun skul-
le starte på, eller hvad hun ville med sit liv. Efter sit 
forløb på Fremtidsfabrikken har hun valgt at tage en 
fotografuddannelse på NEXT i København.

Fungerer som springbræt
Fremtidsfabrikken henvender sig til københavnere 
mellem 18 og 30 år, som har en psykisk sårbarhed. For 
at starte i 24-ugersforløbet skal man først til en visi-
tationssamtale. Stedet fungerer som et springbræt for 
unge psykisk sårbare; unge, som har været syge i enten 
kortere eller længere tid og måske står til at skulle 
vælge uddannelse.
»Nogle af de unge har ikke haft en velfungerende hver-
dag gennem lang tid og har måske været socialt isole-
rede. De har brug for at genopbygge struktur i hverda-

 

 

 

 

 

gen og at være sammen med andre unge mennesker,« 
siger Ulrik Stentoft, centermedarbejder og vejleder på 
Fremtidsfabrikken.

Emilie fik struktur på hverdagen
Emilie er en af de unge, som har udviklet sig her og 
fundet frem til, hvad hun vil. Hun har fået fast struktur 
på hverdagen igen og et godt socialt samvær med de 
andre unge. Derfor sover hun nu godt om natten, fordi 
hun har noget at stå op til om morgenen. Før kunne 
hun sove mellem 12-13 timer i døgnet, men nu er hun 
nede på syv-otte timer.
Et forløb varer normalt 24 uger, men Emilie, som 
startede i oktober sidste 2018, er blevet forlænget og er 
færdig til august i år.
»Jeg har fået mit forløb forlænget, da de første to-tre 
måneder var svære, og jeg havde meget fravær,«siger 
hun. Hun trives godt her og føler sig som en del af en 
stor familie.

»Det bedste ved Fremtidsfabrikken er det sociale, og at 
jeg har fundet en afklaring på mit uddannelsesforløb 
på Next i København,« siger hun.

Fællesskab i trygge rammer
Udover fællesskab i trygge rammer tilbyder Fremtids-
fabrikken samtaler med en vejleder en gang om ugen. 
»Her er det den unge, der sætter dagsorden,« siger Sig-
ne Vester Bager, som er ansat som pædagog på fjerde 
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år. Målet med vejledningerne er, at den unge får størst 
muligt ejerskab over eget liv ved at kunne håndtere sin 
psykiske sårbarhed.
Fremtidsfabrikken er en del af Ungehus CPH, som 
tilbyder en masse aktiviteter i fællesskab med andre, 
herunder madlavning og fællesspisning, musikaktivite-
ter, krea- og multimedieværksted, spillecafé m.m. 
»Fremtidsfabrikken er for unge, der er klar på en 
forandringsproces. I fremtidsfabrikken får den unge 
nemlig mulighed for at arbejde med og øve sig på for-
skellige strategier til at mestre egen sårbarhed, socia-
litet og stabilitet i et erfaringsudvekslende fællesskab 
med ligesindede unge,« slutter Signe Vester Bager af 
med at sige.
Emilie foretrækker at være anonym; redaktionen er 
bekendt med hendes virkelige navn.

 

 

 

Fremtidsfabrikken 
Hørsholmgade 20 
2200 Nørrebro 

Tlf.: 24 85 70 68 
ungehuscph.kk.dk/fremtidsfabrikken 

Emilie blev afklaret omkring sine fremtids-
drømme på Fremtidsfabrikken og starter 
snart på en fotografuddannelse.

 

 

GLORIAS KOMMENDE TEMAER 

OKTOBER 
Skyld og skam 

NOVEMBER 
Kærlighed 

DECEMBER 
Misbrug 

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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Det vi ikke taler om...
Bivirkninger

Misbrug Stigmatisering Seksualitet 

 

  
   

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

     

 

 

 
 

  

 

 
 

   

  
       

  

 

 

Kom og deltag i temadagen, hvor vi 
sætter fokus på alt det vi ikke taler 
om i hverdagen.

Du kommer til at høre spændende 
oplæg af overlægerne Lene 
Eplov og Annamaria Giraldi om 
recovery og seksualitet.

Derudover vil der være egne 
fortællinger, inspirerende 
workshops og musik. 

Du kommer til at møde:

Én af os, Team mod på livet, 
Recovery skolen, Sundhed for 
dig og URUS

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag den 

03.10.19 
KL.  9-15 i Festsalen 

Sundbygårdsvej 1 

Der vil blive

serveret kaffe, kage og

sandwich

Tilmeld dig på 
mpt@kk.dk  eller på tlf. 
21 70 48 45. Der er 

begrænset antal pladser 
Vi glæder os til at se dig. 

Med venlig hilsen 

Medicinpædagogisk team 

mailto:mpt@kk.dk
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