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 VENSKAB 
Venskaber er meningsulde
 og forebygger ensomhed

Fra side 12
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BØRNE- OG 
SOCIALMINISTERIET 

PÅ BESØG

To medarbejdere var på 
besøg i Kontakten

Side 29

FØRSTE SPADESTIK PÅ 
STUBBERUPGÅRD 

23. maj blev det første spadestik til 
modernisering af Stubberupgård 

taget

Side 10

UNGEHUSET - ET 
POPULÆRT FRISTED PÅ 

NØRREBRO

I Ungehuset er der en uformel og 
rummelig atmosfære

Side 34
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Kære læser
Tænker du nogensinde over hvem dine venner er og 
hvem der vil være der for dig, når det hele brænder 
på?
Venskaber er vigtige for vores trivsel, vi lever lige-
frem længere, hvis vi har venner. Det kan godt lægge 
et pres på en og øge ensomhedsfølelsen, hvis man 
ikke synes, man har nogen, man kan kalde for ven. 
Men der er håb forude.

I vores tema om venskaber fra side 12 kan du både 
læse om, at det er vigtigt at være åben, lyttende og 
at kunne sætte grænser i et venskab. Og så kan du 
kortlægge dit netværk samt læse om to bedste ven-
ners erfaringer.

Den 7. maj holdt vi Glorias 8-års fødselsdag. Det var 
en god fest, med livemusik, lækre kager og mange 
gæster og gaver. Du kan se billeder af festivitassen på  
side 5.

Og så har vi været gennem to valgkampe siden sidst, 
både til Europa-Parlamentet og til Folketinget. Der 
har været holdt debatmøder flere steder og du kan 
læse om to af dem på hhv. side 11 og 23.

Rigtig god læselyst

Toril K. Vikeså
Redaktør

Deadline for indsendelse af materiale til nummeret den 1. juli er fredag den 7. juni
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2700 Kulturdag på Brønshøj Torv
Lørdag den 15. juni klokken 11.00-20.00.
Fri entré Fri entré Fri entré

På scenerne er der alt lige fra dansabel dancehall, en tressertroubadour, 
dygtige Dj’s, uddeling af bydelsprisen og ikke mindst Brønshøjs eget boy-
band.

Navne bliver løbende afsløret. På kulturdagen viser lokale foreninger, 
netværk, klubber, organisationer og forretninger deres aktiviteter frem 
og giver et godt billede af de mange gode kultur- og fritidsaktiviteter, der 
finder sted i Brønshøj-Husum.

Sammen skruer vi op for musikken, underholdningen, debatten, børneun-
derholdningen, fællesspisningen og hyggen, mens vi hylder byens bedste 
bydel.

Lørdag klokken 14.00 optræder Benny Holst Trio. Arrangør: Music House 
Brønshøj i samarbejde med Brønshøj-Husum Lokaludvalg.

Arrangør: Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Kulturhuset Pilegården, Brønshøj 
Bibliotek, Husum Bibliotek og Tingbjerg Bibliotek/Kulturhus.

 

Brønshøj Torv • 2700 Brønshøj

Glorias fødselsdag den 7. maj

Tirsdag den 7. maj fejrede 
Gloria sin 8 års fødselsdag.

I den forbindelse vil vi gerne 
sige tak til alle jer, der mødte 
op og gjorde det til en fanta-
stisk fest.

Tak til Kontakten for de 
lækre kager og tak til Pintas 
husband for dejlig musik og 
sang.

Og ikke mindst tak for de 
flotte gaver.

Mange hilsner fra alle os på 
redaktionen
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VALGFLÆSK
I anledning af Folketingsvalget 5. juni 2019 

inviteres du til at se valg på storskærm 
og spise valgflæskestegssandwich 

sammen med dine naboer og medborgere.

5. juni 2019
kl. 17:00-19:00

Hos
Kontakten

VALGFLÆSK

Folketingsvalg5. juni 2019 Medbring godt humør
Hvor

Rønnebo i Kontaktens Cafe

Bystævneparken 27
2700 Brønshøj

Tidspunkt 17:00 - 19:00

Hvornår 5. juni 2019

Flæskestegsandwich
kaffe og kage. Det er gratis

Menu

TilmeldingDer er begrænsede pladser 

og det foregår efter ‘først-til-mølle-princippet’ 

Skriv til frinova@sof.kk.dk eller ring til 2051 0562 

Hvem
Dig, dine naboer og medborgere

Husk at sætte  i kalenderen

V I D E N S- OG K O M P E T E N C E C E N T E R

Pinsequiz
Så er pinsen over os, men hvad ved du egentlig om pinsen?

Spørgsmål 1 
Hvorfor holder vi pinse? 
1. Vi fejrer, at der er sommer og sol på vej
2. Helligånden kom ned på jorden, og inspire             

rede disciplene til at gå ud og fortælle om         
Jesu omstandelse

3. I gamle dage var der mange mærkedage,                
hvor man hyldede forskellige helgener.  
Det blev for meget for kongen, der beslut  
tede at lægge alle disse dage sammen og                 
kalde det pinse

Spørgsmål 2 
Hvilken højtid kommer først? 
1. Påske
2. Pinse
3. Store Bededag

Spørgsmål 3 
Ordet pinse kommer af det græske ord pentiko-
sti, der betyder 50 og hentyder til, at pinsen 
ligger 50 dage efter påske 
1. Falsk
2. Sandt

Spørgsmål 4 
De første kristne måtte gemme sig for romerne. 
Derfor tegnede de en fisk på det hus, de ville 
mødes i om aftenen 
1. Sandt
2. Falsk

Spørgsmål 5 
Pinse kaldes også for kirkens…
1. Fødselsdag
2. Dåb
3. Konfirmation

 Spørgsmål 6 
Hvornår er det pinse? 
1. Pinsen ligger altid på anden søndag i juni
2. Pinsen ligger syv uger efter påske
3. Det er kun pinse hvert andet år

Spørgsmål 7 
Hvad betyder det, at pinsesolen danser? 
1. Det hentyder til, at der er karneval i pinsen
2. Det hentyder til, at de økologiske køer

kommer på græs i pinsen, og at de danser
af glæde

3. I 1800-tallet opstod der en tradition med,                  
at folk fra de borgerlige miljøer tog ud
i parker og festede hele natten lige ind til          
solen stod op

Spørgsmål 8 
Holder jøderne pinse?  
1. Nej, det er kun en kristen helligdag
2. Ja, jødernes kalder deres pinse shavout

Spørgsmål 9 
Hvornår blev det første pinsekarneval holdt i 
København? 
1. 1979
2. 1982
3. 1985

Spørgsmål 10 
Hvad symboliserer duen i kristendommen 
1. Helligånden
2. Jesus
3. Jomfru Maria

 

Svarene finder du på side 8
V I D E N S- OG K O M P E T E N C E C E N T E R
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»Min livret er Cepelinai« siger 
Thomas Malajevas, det er litauiske 
kartoffelkøddumplings. På dansk kaldes de 
også luftskibe på grund af deres form.

Thomas Malajevas livret er den litauiske 
ret kartoffelkøddumplings, som på dansk 
også kaldes luftskibe.

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

Thomas Malajevas elsker Cepelinai. Han har boet i 
Danmark siden 2001, men kommer oprindeligt fra 
Litauen, som er et af de baltiske lande, der ligger ud til 
Østersøen. Han har en livret fra sit hjemland, der på 
dansk hedder luftskibe. 
Thomas Malajevas fortæller, at retten, som 

hovedsageligt består af kartofler og kød, mætter godt. 
»Feels like home« siger han og mindes sit hjemland 
med denne ret. Både hans mor og mormor lavede 
retten til ham, da han var barn. Han har som voksen 
ikke selv prøvet at lave retten endnu. 

På næste side følger en opskrift, fra en litauisk 
kogebog, som kan bruges. 

Rigtig god fornøjelse og velbekomme!

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

Litauiske kartoffelkøddumplings (Cepelinai)

6 portioner 
Forberedelsestid cirka 1 time

Litauiske kartoffelkøddumplings er kendt som 
zeppeliner eller cepelinai (på grund af deres 
form som luftskibe).

Ingredienser:
Til kødfyldning:
• 500 g hakket stegt svinekød
• 1 finthakket løg
• 1 tsk. salt
• 1/4 tsk. peber
• 1 stort æg

Til dumplings:
• 8 revede kartofler
• 2 store, kogte kartofler
• 1 revet løg
• 1 tsk. salt
• 1.5 dl creme fraiche

Fremgangsmåde:
Lav kødfyldningen
1. I en stor skål blandes svinekød, finthakket        

løg, 1 tsk. salt, peber og æg. Bland godt.                                                                                                                                 

2. Dæk med plastfolie og afkøles, mens du laver                                                                                                                                            
dumplings.

Lav dumplings
3. Tilsæt en dråbe eller to citronsaft

til de revne kartofler, så de ikke bliver    
brune. Placer dem i et bomuldshåndklæde              
og vrid det over en stor skål for at slippe    
af med overskydende vand. Hæld vandet 
fra, men behold kartoffelstivelsen fra 
bunden af skålen.

                                                                                                                                       
                                                                                                                   

                                                                                          
                                                                                                       

       
  

4. Læg de revne kartofler tillbage  i skålen
med  kartoffelstivelsen, tilsæt moste  
kogte kartofler, revet løg og 1 tsk. salt.
Bland godt.

      

5. For at danne zeppelinerne, tag cirka  
1  håndfuld dumplingblanding og klap      
dem flade i håndfladen. Placér en stor   
skefuld eller mere af kødblanding i midten,             
og vip kartoffelblandingen rundt om kødet         
til en halvmåneform, med en smule fugtede                                    
hænder, og luk af til sidst. Fortsæt, indtil 
hele blandingen er brugt.
Kog dumplings

6. Sænk forsigtigt dumplings ned i saltet,  
kogende vand, tilsat 1 spsk. majsstivelse (for                
at forhindre dumplings i at falde fra    
hinanden). Lad koge i 25 minutter.
Serveres med creme fraiche til.
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Det første spadestik 
på Stubberupgård

 

Stubberupgårds Hovedbygning. Gæster ved første spadestik.

Projektchef Jakon A/S Michael Jensen, tilbudsleder Stubberup-
gård Søs Sabransky, beboerrådsformand Stubberupgård OC, 
socialborgmester Mia Nyegaard og Byggechef Byg København 
Kasper Wulff, 

Det første spadestik blev efterfølgende fejret i et telt i parken. 
Her ses blandt andet Mia Nyegaard, OC, Søs Sabransky og 
Bent Olfert.

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Torsdag den 23. maj blev det første 
spadestik til renovering og modernisering 
samt 14 nye boliger taget på botilbuddet 
Stubberupgård ved Borup på Midtsjæl-
land.

TEKST: SØS SUSANNE SABRANSKY 

FOTO: STUBBERUPGÅRDS FOTOGRUPPE

Stubberupgård er et § 108 botilbud under BCV i SOF 
i Københavns kommune, som er beliggende udenfor 
København cirka fem kilometer fra Borup på Midtsjæl-
land.
Der blev i budget 2018 bevilliget penge til en renover-
ing og modernisering af Stubberupgård.
I dag bor beboerne på værelser og med fælles bad/
toiletter; efter ombygningen vil beboerne få lejlighed-
er med eget bad og køkken. For at kunne bibeholde 
antallet på 44 pladser, er det nødvendigt at bygge 14 
nye boliger. I den anledning blev der taget det første 
spadestik torsdag den 23. maj.

Byggeriet er i gang
Der er allerede lavet byggeplads og sat byggehegn op. 
Gravkøerne ankom til Stubberupgård mandag den 
27. maj og denne del af byggeriet vil tage cirka et år. 
Derefter vil renovering og modernisering af de tre 
eksisterende bygninger gå i gang og forventes færdigt 
august 2021.

Festlig fejring
Festlighederne blev fejret i parken, hvor der var opsat 
et stort festtelt. Her blev der skålet i champagne og 
spist pindemadder. Ved festlighederne deltog blandt 
andet socialborgmester Mia Nyegaard, borger-
centerchef Alberte Bryld Burgaard, byggechef Byg 
København Kasper Wulff, direktør SOF Mikkel Bøje, 
repræsentanter fra det strategiske partnerskab DSP 
Plus ved Jakon A/S med underleverandørerne EKJ 
rådgivende ingeniører, Rørbæk og Møller arkitekter 
ApS, arkitektfirmaet LETH & GORI og Schul landsk-
absarkitekter ApS. Derudover deltog beboere, pårøren-
de, medarbejdere, naboer, repræsentanter fra Køge 
kommune og andre samarbejdspartnere.

EU-valgmøde i Roskilde

Paneldebatten blev til 
en rundbordssnak.

Torsdag den 9. maj var der arrangeret 
EU-valgmøde i Roskilde på botilbuddet 
Boserupvej.

TEKST: ANNE REUS CHRISTENSEN // FOTO: JOAN JOENSEN

Fotograf Joan og jeg tog med toget til Roskilde for at 
dække det annoncerede valgmøde, der var arrangeret af 
Sind i Roskilde og O.C. fra botilbuddet Stubberupgård 
i Borup. Det skulle foregå i festsalen på Botilbuddet 
Boserupvej.

Udenfor skinnede solen, og i salen var der fint dækket 
op med kaffe og kage i store mængder. Men det var ikke 
mange tilhørere, der havde fundet vej derud og halvde-
len af de ti kandidater, der skulle debattere, dukkede 
ikke op. Derfor valgte arrangørerne, at vi skulle sidde 
ved kaffebordet med kandidaterne og have en slags 
»rundbordssnak« i stedet for den annoncerede panelde-
bat. Det gav jo en helt unik mulighed for at spørge om, 
hvad der nu pressede sig på og få klargjort nogle ting.

Kandidaterne
De kandidater der var tilstede var Eva Flyvholm fra 
enhedslisten, Inger Staahl Jensen fra SF, Karina Rohr 
Sørensen fra Folkebevægelsen mod EU, Marianne Vind 
fra Socialdemokratiet og som den eneste »blå« kandidat 
Anders Guldhammer fra Det Konservative Folkeparti. 
Samtlige kandidater var nærværende og tonen var gene-
relt præget at tolerance. Jeg fik den tanke, at kandida-
terne kendte hinanden fra EU-parlamentet og derfor var 
vant til at arbejde sammen på trods af partiskel.

Synspunkterne
Først ridsede hver af de tilstedeværende kandidater op, 
hvad det var, de syntes, var vigtigt i EU.
Eva Flyvholm ville gerne gøre op med budgetloven både 
i EU og Folketinget og i øvrigt var klimaet et af hen-
des vigtigste områder. Inger Staahl gik meget ind for 
klimavenlig transport og mente, at man skulle priori-
tere kollektiv transport fremfor infrastruktur. Desuden 
syntes hun, at man skulle arbejde på at begrænse social 
dumping. Karina Rohr Sørensen var generelt skeptisk 
overfor, hvad de dog laver i Parlamentet og hun syntes 
ikke, vi skulle afgive mere magt til EU end allerhøjst 
nødvendigt. Hun slog et slag for åbenhed i EU og mente 
også, at klimaet var vigtigt. Marianne Vind synes, at 
samfundet skulle hjælpe alle børn.  Hun havde som 
beskæftigelse også arbejdsmiljø i hele EU samt handel. 
Hun mente at lighed i løn (ligestilling) var mere frem-
herskende i EU end i Folketinget. Anders Guldhammer 
fortalte om sit arbejde som »lobbyist« i EU og om hvor-
for han også fandt, det var vigtigt. 

Enighed
Temaerne, der blev drøftet omkring bordet, var for ek-
sempel klimadebatten og migrationspolitik, to “tunge” 
EU-emner. Der var enighed om, at der er en tendens til, 
at de forskellige politiske partier overbyder hinanden 
i klimadebatten, og at det derfor kunne være svært for 
vælgerne at gennemskue hvilket parti, de skulle stemme 
på. Endvidere var der bred enighed om, at det var vigtigt 
at der blev ført en fornuftig og menneskelig migrations-
politik.
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Hvad er et venskab og har du nogen venner?

Hvordan ser mit netværk ud?

• Professionel: Hvem jeg kender, som jeg kun 
snakker med på arbejdspladsen, eller har en profes-
sionel relation til?

    

 

• Aktivitet: Hvem kender jeg, som jeg deler fælles 
interesser med, eller møder i sammenhæng med en 
fælles aktivitet? 

• Venskaber: Hvem kender jeg, som jeg føler, jeg kan 
regne med, være åben overfor og jeg kan bede om 
en hjælpende hånd? 

• Fortroligt: Hvem kender jeg , som jeg holder meget 
af, føler er specielt tæt på mig, og jeg kan være 
fortrolig overfor? 

• Dig selv: Følelser og tanker om dig selv.

 

 

 

  

 

  

 

»Rigtige venner kan ej købes for penge,« 
sang Jodle Birge tilbage i 1980’erne, men 
hvad er rigtige venner og hvordan finder 
du ud af, om du har nogen?

TEKST: TORIL K. VIKESÅ

Der findes venner, bekendte, kærester, kolleger, face-
bookvenner, familie og sikkert mange flere mærkater 
at sætte på folk, du har mødt i dit liv. Men et godt ven-
skab er et varigt forhold, som er frivilligt og gensidigt, 
og så er det kendetegnet ved loyalitet, fortrolighed, 
positive følelser overfor hinanden, respekt og en vis 
grad af overbærenhed.

De samme drømme
Et venskab er kendetegnet ved, at du og en anden bet-
ror jer til hinanden om tanker, ønsker, følelser og for-
hold, som I normalt ikke taler med andre om. Måske 
oplever du, at den anden har de samme drømme og 
fantasier som dig eller er plaget den samme usikkerhed 
og de samme typer konflikter som dig selv. Det kan 
give dig bekræftelse på et forholdsvis dybt plan.

Kortlæg dit netværk
På kurset i socialfærdighedstræning hos Team KAT er 
et af de redskaber, som underviserne Elin Egholm Ros-
sander og Isabelle Lærkes bruger, et netværksoverblik 

(se billedet øverst på siden). Hver deltager skal ind-
placere navne på mennesker, de kender, i de forskellige 
cirkler: fortroligt, venskaber, aktivitet og professionel. 
Indimellem er der nogle kursister, som giver udtryk 
for, at de ikke har noget netværk og ingen, de kan plac-
ere i de inderste cirkler.
»Men når vi sammen går cirklerne efter i sømmene, 
og ser på, hvem de omgås og hvilke bekendtskaber de 
har, så finder de ud af, at de har mennesker omkring 
sig, som er tæt på og som de kan kalde venner; det var 
de bare ikke opmærksomme på før,« siger Elin Egholm 
Rossander.

Team KATs erfaring er, at mange er en del af nogle 
relationer, som de ikke har brugt tid på at definere. 
En nabo, man går tur med en gang i mellem, kan godt 
være en god ven.
Omvendt er der også nogle kursister, der finder ud af, 
at de ikke har så mange tæt på sig, som de troede. 
»Det kan godt gøre dem kede af det, men så får vi en 
snak om, om der er nogen i deres bekendtskabskreds, 
som de gerne vil have tættere på og hvordan de kan 
gribe det an,« siger Isabelle Lærkes.

Du kan læse mere om, hvordan du får venner og selv er 
en god ven på side 15.

Venner er vigtige for vores psyke og trivsel

Venner forebygger ensomhed og kan være 
en hjælp i forbindelse med kriser. Psyko-
log og lektor ved Aarhus Universitet Ditte 
Alexandra Winther-Lindquist har forsket i 
venskaber og fortæller her om, hvorfor de 
er værdifulde for os.

TEKST: ANNE REUS CHRISTENSEN

Venner er meningen med livet. I et venskab får vi 
bekræftelse og kan dele vores indre univers af tanker, 
følelser og fantasier. Hvis man oplever sine tanker som 
skamfulde, kan det at dele dem med andre dæmpe 
angst, skyldfølelse og ensomhed.

Meningen med livet
Venskabet er en dyd ifølge den græske filosof Aristote-
les.»Det er det der giver livet mening. Det er gennem 
vores venner at vi lærer at give og modtage,« siger psy-
kolog Ditte Alexandra Winther-Lindqvist med henvis-
ning til Aristoteles.
Antallet af venner er derimod ikke vigtigt, men om du 
kan regne med dine venner.
FB har udfordret venskabet, men der er reelt ikke nogen 
tendens til, at vi får flere venner nu end før. Det er 
stadig familierelationer, der er de mest solide i nutidens 
samfund. Men der er en tendens til, at venskaber får 
større betydning, også som livsvarige relationer.

Venner og familie
Venskaber behøver ikke nødvendigvis at være opbyg-
gelige. Det kan dog vare lang tid før vi erkender, at et 

venskab ikke er godt for os, og vi derfor forsøger at gøre 
op med det. »Uanset om de er gavnlige for os eller ej, er 
der en tendens til, at vi holder fast i de venskaber, der 
opstod tidligt i livet, som for eksempel i barndommen og 
ungdommen,« siger Ditte Alexandra Winther-Lindqvist. 
Vi er som regel mere kritiske med de venskaber, vi ind-
går i i voksenalderen.
»Der kan således være store svigt i venskabet, før man 
spørger sig selv, om man rent faktisk føler sig opbygget i 
relationen. Alligevel kan det være bedre med venner end 
ingen venner, fordi det giver tryghed at være i de samme 
relationer, som vi kender i forvejen – og det kræver 
overskud at opdyrke nye venskaber«, siger Ditte Alexan-
dra Winther-Lindqvist.
Det vil sige, at venner er med til at give med- og mod-
spil, som forebygger ensomhed og venner kan være en 
hjælp i forbindelse med kriser. Venner er dermed vigtige 
for vores almene trivsel og kan forebygge tidlig død.

Kriser i venskabet
Kriser forstyrrer generelt et venskab, for eksempel 
hvis den ene part er psykisk syg og sårbar og mangler 
overskud i en periode, eller i forbindelse med sorg. 
»Hvis der ikke er en rummelighed hos den anden part, 
kan venskabet komme i krise,« siger Ditte Alexandra 
Winther-Lindqvist.
Noget af det mest kritiske overfor venskabet er en 
konflikt som jalousi, eller når der er misundelse mellem 
parterne. Vedligeholdelse er vigtigt for, at et venskab 
skal vare. Gensidighed og det, at man tør tale om tinge-
ne, er også vigtige.
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Veninder gennem ni år 

Veninderne Merete Sørensen og Pernille 
Andersen har mange fælles holdninger til 
alt fra kærlighed til tøjstil. De bakker hin-
anden op både på gode og dårlige dage, 
hvor de er meget sammen både på job og 
i privaten. De to er glade og stolte over at 
have været veninder så længe

TEKST: JANE E. BEGTRUP

Merete Sørensen og Pernille Andersen startede som 
kollegaer og er nu bedste venner. De har kendt hinan-
den i ni år og det hele startede i aktivitets- og samværs- 
tilbuddet Carlshuse, som har til huse i Søborg på Carl 
Blochs Allé. Her skulle Merete Sørensen lære Pernille 
Andersen op i køkkenet. De klikkede bare fra første 
dag de mødtes. De udviklede et godt samarbejde og har 
lært hinanden at kende på godt og ondt siden den dag. 
Nu behøver de bare at kigge på hinanden, så kan de  
komme til at få et grineflip. De har det sjovt sammen 
og kan grine af mange af de samme ting.

De ringer dagligt sammen
De er enige om mange ting. Forskelligheder glattes ud 
ved at snakke om det. De møder hinanden med accept 
og med forståelse, hvis der skulle opstå problemer. 
Men de er enige om stort set alt, og deres venskab styr-
ker dem hver især.
Merete Sørensen og Pernille Andersen ringer dagligt 
sammen og bruger hinanden, hvis der er noget at være 
i tvivl om. Det kan være alt fra farven på en bluse til 
spørgsmål om kærlighed eller bare en snak om mænd. 
De står altid til rådighed for hinanden med gode råd 
eller bare en skulder at græde på. Herudover er den 

daglige kontakt i Carlshuse med til at holde deres ven-
skab i live.

Hjælper også hinanden med praktiske ting
De ses to til tre gange om ugen i Carlshuse og privat to 
til tre gange om måneden til for eksempel koncerter 
eller noget andet sjovt. De to kvinder kender også hin-
andens familier og venner, og hjælper hinanden med 
praktiske ting. Det kan for eksempel være, at der skal 
samles et møbel fra Ikea.
Merete Sørensen og Pernille Andersen er meget om-
hyggelige med at holde tæt og ved begge to, at det, der 
bliver sagt mellem dem, kommer ikke videre. På den 
måde kan deres venskab  noget, som andre venskaber 
ikke kan.

Deler både sorger og glæder
Generelt hygger de bare, når de er sammen og tager på 
shopping eller ud og spise. De skændes aldrig og kan 
allerhøjest blive uenige om, hvad der smager bedst! 
Men hvis den ene lider en eller anden form for ne-
derlag, så ved hun, hvor hun kan hente trøst. De kan 
nemlig regne med hinanden uanset, hvordan det går. 
Det kræver en fælles indsats at være så tætte.
De deler både sorger og glæder og har lært at melde ud, 
hvis de ikke har overskud. Merete Sørensen forklarer, 
at hvis den ene snerrer af den anden, så bliver der også 
sagt undskyld. For hvis man ikke melder ud, kan den 
anden måske komme til at tage det personligt. 
Måske vi andre kunne lære noget af deres stærke ven-
skab og prøve at være lidt mere sammen med venner-
ne.

 

 

 

 

Venskaber og sociale færdigheder

Isabelle Guillois Lærkes og Elin 
Egholm Rossanderfra Team 
KAT fortæller om venskaber.

Det kræver flere ting af dig, hvis du vil 
have nye venner. Du skal være modig og 
være i besiddelse af en del sociale færdig-
heder. Du skal for eksempel være åben, 
venlig og lyttende. Færdighederne kan 
trænes og udvikles igennem hele livet.

TEKST: CHRISTINA ANDERSEN // FOTO: JOAN JOENSEN

Venskab er en vigtig ting i livet og det kræver en del so-
ciale færdigheder at få venner. Først og fremmest skal 
du være modig, turde tage chancer og kunne rumme 
afvisninger.

Vær modig
Det er altid en chance at tage kontakt til en fremmed 
og forsøge at lære personen at kende og derfor skal du 
være parat til at kunne blive afvist. »Bliver du afvist er 
det helt ok at blive ked af det, det skal ikke forhindre 
dig i at forsøge igen; måske ikke lige med det samme, 
men når du er klar igen,« siger Isabelle Guillois Lærkes 
fra Team KAT. Opbyggende tanker er vigtige. Især når 
man skal udfordre sig selv. Hvis man kun tænker ne-
gativt er det svært at turde udfordre sig selv, men hvis 
man tænker positivt, bliver det hele meget lettere.

Giv og tag
For at blive accepteret af andre er det vigtigt blandt 
andet at være venlig, lyttende, åben og nysgerrig. Altså 

man skal være bevidst om sine sociale færdigheder og 
gøre brug af dem.

»For at få venner skal man også huske på, at man ind-
går i et venskab. Det betyder, at man skiftes til at tage 
initiativ, så der kommer en vis balance i relationen, » 
siger Elin Egholm Rossander fra Team KAT. I et ven-
skab giver og tager begge parter og begge parter skal 
kunne lytte og tale på skift ellers kan venskabet nemt 
blive ulige og dermed utilfredsstillende.

Træn dine sociale færdigheder
Det er ikke alle, der har lige nemt ved at få venner og 
det skyldes i høj grad, at de sociale færdigheder har 
været understimulerede. Færdighederne kan heldigvis 
trænes igennem hele livet. Både på kursus og ude i det 
virkelige liv.

Sociale færdigheder udspiller sig i det sociale rum og 
det giver derfor god mening at træne dem på et kursus 
sammen med andre.

Team KAT underviser i sociale færdigheder og her kan 
du i en gruppe træne sammen med andre.

Læs mere på hjemmesiden: centernordvest.kk.dk/arti-
kel/kat-kommunalt-aktivitetstilbud

http://centernordvest.kk.dk/arti-kel/kat-kommunalt-aktivitetstilbud
http://centernordvest.kk.dk/arti-kel/kat-kommunalt-aktivitetstilbud
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Det er vigtigt at kunne sætte
grænser i venskaber

 
 

 

  

 

 

 

 

  

 

Når man indgår i et venskab, er det vig-
tigt at kunne sætte grænser. Det er vigtigt, 
fordi det er den måde, man passer på sig 
selv i relationen.

TEKST: CHRISTINA ANDERSEN

For at passe på sig selv, respektere sig selv og have et 
godt og ligeværdigt venskab, er det godt at være be-
vidst om sine grænser. I et venskab forventes det må-
ske, at man vil gøre alt for hinanden, men det er ikke 
sikkert, at begge parter er klar til det, og så må man 
markere sine grænser. »Grænserne skal markeres med 
en tydelighed og venlighed og man skal ikke tage det 
personligt, når en ven sætter grænser«, siger Isabelle 
Guillois Lærkes fra Team KAT. Man skal altid huske at 
have sine grænser med ind i hvilken som helst relation, 
man går ind i. »Man er jo ikke grænseløs i sine venska-
ber«, siger Isabelle Guillois Lærkes.

Tillid gør stærk
Gensidig tillid er også rigtig vigtig i et venskab. Jo mere 

tillid, man har til hinanden, jo bedre kan venskabet 
blive og jo bedre venskabet er, des nemmere bliver det 
at sætte grænser.
I nære venskaber deler man personlige ting og det kræ-
ver tillid og åbenhed at gøre det.»Har man den tillid 
og åbenhed, kan man knytte nære bånd og få et godt, 
længerevarende venskab«, siger Elin Egholm Rossan-
der fra Team KAT

Hold igen med sårbare emner
Selvom man kan have brug for at fortælle sin personlig 
historie tidligt i et venskab, er det ikke altid en god idé 
at fortælle den med det samme. Det kræver en del tillid 
at åbne sig op og det er heller ikke sikkert, at mod-
parten er klar til at høre ens personlige historie med 
det samme. Hvis man åbner op for hurtigt, kan man 
komme til at føle sig blottet skamfuld og mere sårbar. 
På den anden side kan det være, at begge parter gerne 
tidligt vil ind på deres personlige historie og at det føles 
helt naturligt. Det er dog stadig vigtigt at føle efter og 
respektere sine egne og den andens grænser.

7 steder hvor du kan få nye venner

Hvis du gerne vil have nye venner, kan det 
som en start være godt at have noget til 
fælles. Noget man kan lave sammen eller 
bare tale om. Venner er vigtige og gode 
at have, så kast dig ud i at få nye venner 
eller bare én god ven, hvis du føler dig 
ensom. Herunder følger forslag til, hvor 
du kan møde nye mennesker, der har de 
samme interesser og værdier i livet som 
dig og som måske er vennepotentiale for 
dig.

TEKST: CHRISTINA ANDERSEN

Boblberg
Via Boblberg kan du oprette en bobl og søge venner til 
alt muligt. Sport, håndarbejde, gåtur eller måske en 
rejse. Det er gratis at oprette sig på Boblberg.dk og der 
findes også en Boblberg app, du kan bruge.

AOF-Makker
Er du interesseret i et aftenskolehold igennem AOF og 
er lidt nervøs over at starte alene på et nyt hold, kan 
du få tildelt en makker, som også går på samme hold. 
Makkerskabet defineres af jer begge, alt efter hvad der 
er behov for. På Frinovas hjemmeside frinova.kk.dk/
artikel/aftenskolemakker kan du læse mere om AOF-
makker.

Din boligforening
Hvis din boligforening afholder diverse arrangementer, 
har du mulighed for at møde nogle af dine naboer. Du 
kan jo altid dukke op til generalforsamlingen og se, om 
der er nogle potentielle venner.

Idrætsforeninger
Der findes et hav af idrætsforeninger, hvor man kan 
være fælles om en sportsgren.
Du kan for eksempel gå i DGI-byen dgi.dk eller bruge 
Grøndal multicenter grondalmulticenter.kk.dk

Frivilligt arbejde
Frivilligt arbejde er en god måde at få mere indhold i 
sit liv på. Når du deltager i frivilligt arbejde, kommer 
du samtidig til at møde mange nye mennesker, som du 
kan danne venskaber med.
På hjemmesiden frivilligjob.dk kan du finde mange 
forskellige former for frivilligjob.

Højskole
Hvis du har nemmere ved at finde venner over en læn-
gere, intensiv periode, er højskole måske noget for dig. 
Her kan du bo på skolen og på den måde dele dagligda-
gen med andre, hvilket kan gøre det lettere at komme i 
kontakt med dem.
På hjemmesiden hojskolerne.dk/hoejskoler kan du 
læse om forskellige folkehøjskoler.

Kirker
Selvom man ikke er særlig religiøs, kan man sagtens 
gå i kirke. Der finder en masse arrangementer sted 
i de forskellige kirker. Du kan for eksempel læse om 
Grundtvigs kirke og dens arrangementer på hjemme-
siden grundtvigskirke.dk om Absalon kirke, som nu 
hedder Folkehuset Absalon på absaloncph.dk

http://Boblberg.dk
http://frinova.kk.dk/artikel/aftenskolemakker
http://frinova.kk.dk/artikel/aftenskolemakker
http://dgi.dk
http://grondalmulticenter.kk.dk
http://frivilligjob.dk
http://hojskolerne.dk/hoejskoler
http://grundtvigskirke.dk
http://absaloncph.dk
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SFT - SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING
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 august eller september.

Inden kursusstart vil der være en forventningssamtale.

Kontakt Team KAT for nærmere 
information på telefon 

Isabelle  30 58 03 00 
eller 

Elin  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 • T
MEDARBEJDER  |  PEER  |  FRIVILLIG 

Aktivitetskalender for den 03.06.19 til den 01.07.19

Motion, krop og bevægelse
Mandag:
10.30-11.00: Gågruppe, Kontakten
10.15-10.45: Morgengymnastik, Kompasset
10.30-11.30: Gåtur, Ottilia
11.00-12.00: Løbeklub , Kompasset
11.00-12.00: Gåtur, Pinta
12.00-14.00: Individuel træning, Kompasset
13.00-14.00: Gåtur på  Bispebjerg Kirkegård, Team KAT
14.30-15.30: Svømning, Ottilia

Tirsdag:
10.15-10.45: Morgengymnastik , Kompasset
10.45-11.30 Cirkeltræning, Kompasset
12.10-13.30: Kropsbevidsthed, Mamma Mia, Nabo Skolen
13.00-14.00: Gåtur, Ottilia
15.00-17.00: Bordtennis , Kompasset

Onsdag:
10.30-11.30: Gåtur, Ottilia
12.00-12.45: Gågruppe, Mamma Mia
15.00-16.30: Individuel træning, Kompasset
15.00-16.20: Tai Chi, Frinova

Torsdag:
10.15-10.45: Morgengymnastik, Kompasset
10.30-11.30: Gåtur, Ottilia
10.30-11.30: Krop og sind, Pinta
10.45-11.30: Cirkeltræning, Kompasset
11.00-12.00: Løbeklub, Kompasset
14.00-15.30: Badmintion/tennis, Ottilia

Fredag:
10.15-10.45: Morgengymnastik, Kompasset
10.00-11.30: Individuel træning. Kompasset
10.30-11.30: Gåtur, Ottilia

Kalenderen er lige til at 
tage ud og hænge op.

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

 
 

 
  

Krop, sind og psyke
Mandag:
13.00-14.45: Erfaringsgruppe for stemmehørere, 
Team KAT, Tomsgårdsvej 35
15.00-16.00: NADA, Team KAT, Tomsgårdsvej 35
13.00-14.00: NADA, Pinta
14.00-15.00: Yoga, Kompassest

Tirsdag:
10.30- 12.00: Erfaringsgruppe om angst, Team 
KAT, 
Tomsgårdsvej 35
14.00-15.00 Velværegruppe (lige uger), Mamma 
Mia
14.30-16.00: NADA, Kompasset

Onsdag:
13.00-14.00: Mindfulness, Kompasset
Fra kl. 13.30 : Nada, Kontakten

Torsdag:
10.30-11.15: Yoga-erfaringsgruppe, Pinta
10.30-12.30: Selvværdskursus, Team KAT, 
Tomsgårdsvej 35
14.30-16.00: NADA, Kompasset
15.00-16.00: NADA, Team KAT, Tomsgårdsvej 35

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

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

 
 

    
 

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

Tirsdag:
13.00-15.00: Sundhed for dig, Kompasset 
(åben for tilmelding)

Torsdag:
10.00-14.00: Sundhedstjek (book tid), Kompasset

Fredag:
13.00-15.00: Sundhed for dig, Kompasset
(åben for tilmelding)
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Aktivitetskalender for den 03.06.19 til den 01.07.19

 

 

 

 

Kreative sysler 
Mandag: 
13.00-15.00: Malegruppe, Pinta
14.00-16.00: Kreativt værksted/deko.gr., Kompasset 
16.00-18.45: Kreativ skrivning, Mamma Mia, Nabo 
Skolen 

Tirsdag:  
09.30-14.30: Syning i ulige uger, Thorupgården 
12.30-18.30: Åbent kreativt værksted, Ottilia
16.00-18.00: Tegning og krea, Pinta 

Onsdag: 
10.00-13.00: Åbent kreativt værksted, Ottilia 
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
13.00-14.00: Tegning, Ottilia
16.00-17.40: Foto, Mamma Mia, Nabo Skolen
18.00-20.45: Zero waste, syprojekt, Frinova

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

Bliv klogere 
Tirsdag: 
11.00-14.00: Projektværksted, Smedetoften 14, Frinova
13.45-15.25: IT undervisning, Mamma Mia, Nabo Skolen
14.00-15.00: It, Ottilia 
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: Skriveværksted, den anden fredag i måneden,    
Team Mod på Livet

                                                                                                                                     

Aktivitetskalender for den 03.06.19 til den 01.07.19

Adresser

Frinova
Tomsgårdsvej 35,
2400 København NV
Tlf.: 30 58 02 73

Tema Mod på Livet 
(TMpL)
Svendborggade 3
2100 København Ø
Tlf.: 30 58 02 73/
30 57 97 67

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

Åbningstider
Man- tors: 9-15
fre: 9.00-12.00

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

Åbningstider
Man: 9.30-16.00
Tirs: 12.00-19.00 
Ons: 9.30-14.00 + brugerå-
bent 14.00-16.00
Tors: 9.30-16.00
Fre: 9.30-15.00
Lør: lukket
Søn: (2. + 4. søndag i hver 
måned) 13.00-16.00

Team KAT
Tomsgårdsvej 35
2200 København NV
Tlf.: 30 58 03 96
Tlf.: 30 58 03 00

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

Åbningstider
Man: 9.30-16.00
tirs: 10.00-16.30
ons 12.00-16.00:
tors: 9.30-16.00
fre: 10.00-15.00
Se Kompassets facebook-
side for ændringer

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

Åbningstider:
Man og fr:e 9.30-15.00
Tirs og ons: 9.30-15.30
Tors 10.00-19.30

Cirka hver anden ons-
dag 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:
11-20
Weekender og
helligdage:
11-17

Brætspil/sang og musik 
Mandag: 
13.30-15.00: Kor, Thorupgården
14.00-15.00: Musik, Ottilia
13.00-15.00: Brætspil, Pinta 

Tirsdag:
13.00-14.00: Musik og sang, Kontakten

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

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

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

Diverse
Tirsdag: 
12.30-14.00: Peer to Peer, Kompasset 
13.15-14.00: Driftsmøde, Thorupgården

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:
10.00-12.00 AST-jobformidling, Pinta 
13.30-15.30: Fredagshygge, Thorupgården

 

 

      

Madlavning/fællesspisning. 
Mandag:
17.00-19.00: Fællesspisning den første mandag i måne-
den, 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:
17.30-19.00: Madgruppe, Thorupgården

Torsdag:
14.00-15.30: Kagebagning, Ottilia

Fredag:  
09.00-10.00: Fælles morgenmad, Thorupgården

OBS!

Alle aktiviteter er gratis, hvis ikke andet er anført.

Holdene på Mamma Mias Nabo Skole kræver 
tilmelding 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.

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

Åbningstider i Caféen:
Man: 8.30-16.00
Tirs: 8.30-16.00
Ons: 13.00-21.00
Tors: 8.30-16.00
Fre: 9.00-15.00

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

Åbningstider
Man: 9.45 - 15.45
Tirs: 12.45 -19.45
Ons, Tors og Fre:
9.45 - 15.45
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COPENHAGEN CARNIVAL
på Rådhuspladsen

I en farveeksplosion af magi, gøgl og glitter byder Foreningen 
Copenhagen Carnival dig velkommen til Karneval på 

Rådhuspladsen i København den 8. juni.

KOM OG DANS MED
DEN 8. JUNI 2019

”Gaden er scenen, og du er gøgle-
ren, når Copenhagen Carnival 

indtager byen og fortryller gamle 
som unge med glade 

sambarytmer, sceneshows, 
danseundervisning i samba, latin 
og salsa mv. Derudover byder vi 
på trommeundervisning, masser 

af workshops for børn, parader og 
meget mere.”

 

 
 

 

Program 

Kl. 12.00-14.00 Børnekarneval
Kl. 14.00-14.30 DJ
Kl. 14.40-15.10 Xambah
Kl. 15.20-15.50 Vai Dance & Art
Kl. 16.00-16.30 Brighton School of samba
Kl. 16.40-17.10 Estilo Faixa
Kl. 17.20-17.50 Carioca
Kl. 18.00-18.30 Abanda
Kl. 18.40-19.10 Kuro Mapu
Kl. 19.20-19.50 Toscana
Kl. 20.00-20.30 Mariposa
Kl. 20.40-21.10 Aquarela
Kl. 21.20-21.50 Sereia Do Mar
Kl. 22.00-22.30 Tamborzudas + Showgirls
Kl. 22.40-23.10 Batedeira
Kl. 23.20-23.50 DJ
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Debatmøde på Granvej

Så bliver der debateret politik. Der blev også spurgt fra salen.

Socialdemokratiet, SF og Venstre stillede op med én deltager hver.

Da Granvej holdt deres politiske debat-
møde den 28. maj var fokus på socialpoli-
tik, sundhed og præstationssamfundet.

TEKST: MARC ESPERSEN // FOTO: MAJA

I anledningen af folketingsvalget inviterede botil-
buddet Granvej på en omgang politisk debat, hvor 
Socialdemokratiet, SF og Venstre stillede op med én 
deltager hver. Det Konservative Folkeparti var også 
inviteret, men var nødsaget til at melde afbud grundet 
for meget travlhed. Panelet bestod derfor af Kasper 
Kjær, folketingskandidat for Socialdemokratiet; Vivi 

Nør, folketingskandidat for SF; og August Stengaard, 
medlem af forretningsudvalget for Vestres Ungdom. 
Tonen foregik i god ro og orden og handlede i særde-
leshed om socialpolitik, sundhed og præstationssam-
fundet. Men lejligheden bød sig også til spørgsmål fra 
salen.
Arrangementet fandt sted tirsdag den 28. maj – det vil 
sige blot én dag før, beboerne fik mulighed for at afgive 
deres stemme på tilbuddet. Det kan vi takke kommu-
nen for, da de venligt stiller med tilforordnede, der 
tilbyder beboerne at brevstemme og dermed sikre at vi 
sammen kan fejre demokratiet.

http://cphcarnival.dk
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1øø KM FOR MENTAL SUNDHED

CYKEL MED PÅ
AMAGER
100 km for mental sundhed 
er cykelture på 10 km 
for dig, som værdsætter 
snakkene, smilene og de 
gode oplevelser på cyklen.

Turene foregår i roligt 
tempo, hvor alle kan 
være med og hyggen 
og trafikssikkerheden 
er i højsædet. Turene er 
arrangeret af IF Kæmperne 
af 1998.

Tilmelding er ikke 
nødvendig - du møder bare 
op.
Deltagelse er gratis, sker på 
eget ansvar og cykelhjelm 
anbefales.

 

 

  

 

HVOR CYKLER VI FRA?
Vi cykler fra Kompasset 
- Center Amager, 
Sundbygårdsvej 1, 2300 
København S

HVORNÅR CYKLER VI?
Vi cykler hver torsdag, første 
gang den 6. juni. 

Vi mødes kl. 13.00 (kom 
gerne 5 min. før) 
 

KONTAKT

Trine Juul Rasmussen
Tlf. 3069 2594
E-mail: trine@ifk98.dk

VIND FLOTTE 
LODTRÆKNINGSPRÆMIER!

Hvis du cykler med på 10 ture 
har du chancen for at vinde 
lækre lodtrækningspræmier. Se 
mere på 
www.100formentalsundhed.dk

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND

  
 

 

 

 

 

 

 

Omboldfest 
på 
Rådhuspladsen

 
 

Sundholm FC fik 
en flot 8. plads i 
A-rækken.

Der var god plads på Rådhuspladsen til de to fod-
boldbaner, tilskuerne, spillerne og massageteltet. Der blev kæmpet bravt.

Sundholm United kæmpede flot. Tilskuerne heppede alt hvad de kunne på holdene.

De Åbne Københavnske Mesterskaber i 
OMBOLD blev torsdag den 16. maj holdt 
på Rådhuspladsen i København.

TEKST: TORIL K. VIKESÅ // FOTO: CARSTEN REMENTORP

Der var pakket med fodboldspillere, kampgejst og god 
stemning torsdag den 16. maj, da nonprofit organi-
sationen OMBOLD afholdt De åbne Københavnske 
Mesterskaber i OMBOLD på Rådhuspladsen

Fodboldhold kom fra hele landet
Solen skinnede fra en skyfri himmel, da Kultur- og 
Fritids borgmester Franciska Rosenkilde åbnede ar-
rangementet og de første hold gik på banen.

Der var kommet hold fra hele landet, men det var 
Basserne fra København, der løb med sejren i A-ræk-
ken; i B-rækken var det Erhvervsskolen af 2011 (Kbh.) 
og i C-rækken var det Lioba/soltoppen (Frb.) 
Socialborgmester Mia Nyegaard overrakte medaljer til 
de glade vindere.

OMBOLD
OMBOLD har siden 2003 udviklet et fodboldkoncept, 
der specifikt er målrettet samfundsgrupper, der ikke 
naturligt opsøger almindelige idrætsforeninger. 
Under mottoet »fodbold, fællesskab, forandring« 
mødes de og deltager i fysisk aktivitet med ønsket om 
at være en del af et positivt socialt fællesskab. Du kan 
læse mere på ombold.dk

mailto:trine@ifk98.dk
http://www.100formentalsundhed.dk
http://ombold.dk
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Mennesker mødes og kultur opstår 
Sommeraktiviteter i Naturværkstedet Streyf

 

Du har nu mulighed for at nyde nogle sommerdage og hyg-
gelige sommeraktiviteter sammen med andre. 

Arrangementet er gratis 
og alle er velkomne. 

 
 

 

 

Team KAT åbner Streyf: 

Tirsdag 11., 18. og 25. juni  samt onsdag 3., 10. og 17. juli 

Alle dage fra klokken 10.00-15.00 

 

Team KAT åbner huset. Alle er velkomne til at deltage en eller flere dage. Og hvis du 
til og med vil stå for en aktivitet en eller flere af dagene, er du velkommen.
 
Selv om man står i spidsen for en aktivitet/dag, så hjælpes vi alle sammen ad med at 
få det hele til at fungere. 

I Streyf ligger der redskaber til forskellige former for aktiviteter, som for eksempel 
inden- og udendørsspil, krea, bålmad og udforskning af naturen.  

Tilmelding:
Kontakt Isabelle:
hb76@kk.dk tlf. 30 58 03 00 eller
Elin: lg42@kk.dk tlf. 30 58 03 96 
for mere information og tilmelding.

 

 

Sommerhilsner fra Carsten, 
Isabelle og Elin

 
 

  

 

 

 

 

Streyf
Rådvadsvej 69
2400 Kbh. NV

Naturværkstedet Streyf og Utterslev Mose 
lægger op til et væld af aktivitetsmuligheder 
og naturoplevelser. Ved selve huset kan 
man eksempelvis sidde på træterrassen el-
ler bålpladsen og bearbejde ting fra mosen. 
Og bliver det for koldt, kan man trække 
indenfor i aktivitetsrummet med ovenlys. 
Naturværkstedet har desuden køkkenfacili-
teter og pejs.

Følgeordning fra Birkedommervej 43, 2400 NV.
Vi mødes udenfor og går mod Streyf klokken 9.40

Sund By Walk and Run 

Så bliver der motioneret i Fælledparken på 15. år.

Torsdag den 9. maj trodsede en masse 
mennesker det dårlige vejr og deltog i 
Sund By Walk and Run. Med en ordentlig 
påklædning kan man sagtens deltage i 
motionsløb i Fælledparken.

TEKST: JANE E. BEGTRUP

FOTO: CARSTEN REMENTORP

Sund by Walk and Run kunne fejre 15-års jubilæum 
i år. Det er DAI (Dansk Arbejder Idrætsforbund) og 
IFS (Idræt for Sindet), som står for det årlige løb. Det 
består af en rute, hvor man enten løber eller går 1 km. 
Man bestemmer selv, hvor mange gange man tager 
ruten. For hver gang man tager en runde, får man en 
elastik om armen og til sidst en medalje. Løbet er med 
til at sætte fokus på psykisk sygdom.

Fokus på psykisk sårbarhed
Sund by Walk and Run i Fælledparken er for alle der 
er ramt på psyken på en eller anden måde. Det kan 
være alt fra en let depression til en psykose, og alt midt 
imellem. Så der var både folk fra aktivitets- og sam-
værstilbuddene, botilbuddene og andre interesserede 
med. Mange har mærket, at fysisk aktivitet afhjælper 
psykiske problemstillinger. Sund By Walk and Run er 
med til at øge vores opmærksomhed på dette område.

Glade for at være med
Pladsen i Fælledparken åbnede for offentligheden 
klokken 10.30 og det hele startede klokken 12. Der var 

stillet telte op, hvor man enten kunne få massage eller 
snakke med nogen fra de andre ni foreninger, som også 
var med til at arrangere løbet, udover DAI og IFS. 
Efter enten at havde løbet eller gået så mange om-
gange, man kunne, var der hygge med sandwich og 
frugt. Vi var en samlet lille flok på ni personer som i 
gennemsnittet gik 3,3 km hver, på under en time. En 
af dem, som fik lidt på »kondi-kontoen«, er Martin 
Bentzen. Han fik sig en hyggelig gåtur og en snak un-
der ruten. Han gør det mest for sammenholdets skyld, 
men er ikke i form, som han siger. Han fik rørt krop-
pen lidt, men dyrker ikke motion til daglig. Men Mari-
anne Carlson, som også deltog i løbet, er blevet glad for 
at motionere, og det vil hun fortsætte med. Hun går i 
forvejen en gang om ugen og dyrker gymnastik en gang 
om ugen også. Hun syntes, at det bedste ved dagen var 
at komme lidt ud og få lidt luft. Faktisk siger hun, at 
det hjælper på fødderne, hvis de er hævede. De gik beg-
ge to 1 km, og kommer igen til næste år.

Fede præmier blev uddelt
Sebastian Dorset var konferencier og kom med en 
masse sjove kommentarer. For eksempel da vi stod i kø 
for at få sandwich, sagde han, at det var en »dejlig kø«. 
Der blev til sidst uddelt præmier, som bestod i et  
årskort til Tivoli, et gavekort til Sparta idrætsforenin-
gen og nogle pandelamper, så man kan løbe i mørket, 
hvis det er det, man har lyst til. Alt i alt en god dag på 
trods af det dårlige vejr. En dag med fokus på, at det 
godt kan gavne psyken at få lidt på »kondi-kontoen«.

MEDARBEJDER  |  PEER  |  FRIVILLIG 

mailto:lg42@kk.dk
mailto:hb76@kk.dk
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Kom til 
Sankt Hans aften

 i Karens Hus
Traditionen tro holder vi Sankt Hans 

aften søndag den 23. juni klokken 
19.00 i samarbejde med 
Agendaforeningen og Grøn Hverdag. 
Vi mødes i Karens Hus og Have på 
Bispebjerg Bakke 8. (Bus 6 A ad 
Tagensvej)

 

             Årets 
båltaler er

Jørgen Martinus  
fra Grøn Hverdag

Medbring selv, hvad du vil grille og drikke. Vi synger naturligvis 
Midsommervisen og andre sommersange fra Højskolesang-

bogen.

Indtryk < Modtryk < Udtryk

Foreningen Kulturnet
c/o Karens Hus
Præstelængen 1 A
2400 København NV

 
 

 
Tlf. +45 22 13 87 10
Mail: foreningen.kulturnet@gmail.com
Hjemmside: www.foreningen-kulturnet.dk

 
 

 

            

            

 

 

Børne- og Socialministeriet 
på besøg i Kontakten SET & SKET

Fra venstre og rundt om bordet: Nicki Lidén, Lotte Chili Christensen, Anne Nielsen, Susanne Knudsen, Casper 
Rasmussen, Mie Ingemann Andersen, Dorthe Kristiansen, Lene Østergaard og Erik Olsen.

Torsdag den 23. maj var to medarbejdere 
fra Udsattekontoret i Børne- og Socialmi-
nisteriet på besøg i aktivitets- og samvær-
stilbuddet Kontakten for at blive klogere 
på praksis.

TEKST OG FOTO: TORIL K. VIKESÅ

I slutningen af maj og starten af juni har en større 
gruppe fra Børne- og Socialministeriet været rundt og 
besøge flere steder i Socialpsykiatrien for at få indblik i 
og blive klogere på praksis.

Lene Østergaard og Anne Nielsen fra Udsattekonto-
ret i Børne- og Socialministeriet sidder til daglig og 
arbejder med lovgivning på socialområdet. De betjener 
ministeren og svarer blandt andet på spørgsmål fra 
Folketingets Socialudvalg.
»Vi sidder meget med paragrafferne til daglig og er 
langt fra praksis, derfor er vi på besøg i Kontakten i 
dag for at se, hvordan hverdagen på et aktivitet- og 
samværstilbud egentlig er,«siger Lene Østergaard.

Nytænkning i Socialpsykiatrien
Til tonerne af »Krøller eller ej« fra fællessang i Kon-
taktens store lokale præsenterede leder af aktivitets- 
og samværstilbuddene i center City og Nord-Vest Lotte 
Chili Christensen hverdagen, målgruppen og de nye 

tanker, der tænkes for tiden.
» De gamle væresteder har ændret indhold og i dag 
hedder det aktivitets- og samværstilbud. Brugerne er 
aktive samarbejdspartnere, som selv arrangerer aktivi-
teter,« sagde Lotte Chili Christensen.

Erik Olsen, som kommer i aktivitets- og samværstil-
buddet Pinta i Vanløse, fortalte om de nøgleklubber, 
han sammen med personalet arbejder på at få at få op 
at stå.
»Det er klubber, hvor vi brugere får nøgle til Pinta og 
selv kan holde åbent, for eksempel om aftenen når 
personalet er gået hjem,« siger Erik Olsen.

Peererfaringer
Nicki Lidén og Casper Rasmussen delte ud af deres 
erfaringer som peermedarbejdere. Nicki Lidén fortalte 
om, at han måtte overvinde sin angst, da han startede 
som cafémedarbejder; nu hjælper han en anden, som 
lider af angst.
Casper Rasmussen, som er peermedarbejder i Team 
Mod på Livet, supplerer: »Det er et vendepunkt for 
mange, når de møder en person, som tager dem alvor-
ligt og tror på at de kan. Det tænker jeg meget over i 
mit arbejde som peer.«
Efter tre timer takkede Anne Nielsen og Lene Øster-
gaard for en lærerig eftermiddag på Kontakten.

mailto:foreningen.kulturnet@gmail.com
http://www.foreningen-kulturnet.dk
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Gudstjeneste på Rønnebo

 

Gudstjenesten på Rønnebo foregår 
i hyggelige og  trygge rammer.

Onsdag den 22. maj blev der afholdt den 
månedlige gudstjeneste med nadver på 
botilbuddet Rønnebo i Bystævneparken. 
Efterfølgende var der kaffe og lagkage.

TEKST: ANNE REUS CHRISTENSEN

FOTO: CARSTEN REMENTORP

En anderledes gudstjeneste
Gudstjenesten, der foregik i Kontakten, som har til 
huse i botilbuddet Rønnebo, var lidt anderledes, end 
man ville opleve det i en kirke, fordi der er nogen lidt 
andre forhold at tage hensyn til. For eksempel sad vi 
nærmest i rundkreds, så stemningen var mere intim. 
Vi sad ned under hele gudstjenesten for at tage hensyn 
til dem, der på grund af diverse handicap ikke havde så 
nemt ved at rejse sig. Salmerne var traditionelle og der 
blev sunget godt med. Præsten stod dog op og var ivrigt 
gestikulerende. Der var rum, for at det kunne være 
svært at sidde stille i længere tid, så der blev ikke set 
skævt til, hvis man havde brug for at bevæge sig under 
gudstjenesten. Altervinen var af alkoholfri druesaft og 
blev serveret fra alterkalken i små medicinglas.

Kaffe og kage
Efter Gudstjenesten blev der serveret kaffe og 
lagkage. Det er fast tradition og gratis for deltagerne, 
da det er på kirkens budget og købes ind af præsten.

Hanne Carlsen hjælper til med det praktiske og træder 
til, hvis nogen har brug for et glas vand eller andet 
under ceremonien. Bagefter serverer hun lagkage og 
kaffe. Hanne Carlsen siger med et smil, at hun slår to 
fluer med et smæk, når hun deltager i gudstjenesterne 
på Rønnebo, fordi hun får gjort en god gerning sam-
tidig med, hun får syndsforladelse. »Jeg synes, det er 
vigtigt, at »frelsens budskab« når ud til alle, også dem 
der af forskellige grunde kan have svært ved at finde 
vej til kirken,« siger Hanne Carlsen.

Deltagerne
Flemming, der møder op hver gang der er gudstje-
neste, sagde med eftertryk, at han kommer, fordi det 
betyder meget for ham. Deltageren Jørn kommer, fordi 
han er troende, og fordi han synes, at han bliver helt 
afslappet af at gå til gudstjeneste. Deltageren Jette var 
enig og tilføjede: »Man får fred i sjælen«.
Alle deltagerne var med til den efterfølgende kaffe-
servering.

Der er gudstjeneste på botilbuddet 
Rønnebo i Bystævneparken 27 fast 
en gang om måneden. Næste gang er 
den 26. juni. Det er præsten fra 
Husum kirke, der afholder gudstje-
nesten sammen med to kirkesangere.

Kom til Sommerfest i 
Kompasset d. 27 juni
I samarbejde med Frivillig Center Amager

Program:
Velkomstdrink og 

popcorn
Kl. 17.45-18.00

Middag
Kl. 18.00

Vi skal have helstegt pattegris, 
pølser og diverse salater.

Kaffe og kage og 
masser af dans 

Kl. 19.30

Festen slutter kl. 21.30

Vi glæder os til at se jer alle 
sammen til sommerhygge og 
lækker sommermad i 
Kompasset.

Der bliver serveret lækker 

alkoholfri velkomstdrink og 
popcorn.

Så skal vi have lækker mad, 
og derefter bliver der 
mulighed for at danse til 
dejlig levende musik.

Tilmeldingsfrist: tirsdag d. 18. juni i Kompasset.

Oplys ved tilmelding om du ønsker vegetarmad eller at der 
tages hensyn til religion.

Pris for festen: 50,- eksklusiv drikkevarer. Der skal betales 
ved tilmelding.

Festen afholdes i Festsalen Sundbygårdsvej 1

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

mailto:kompasset@kk.dk
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At leve med skizofreni 
- foredrag ved Susan Feldtskov

Susan Feldtskov fortæller om at leve med skizofreni.

Susan Feldtskov holdt en times oplæg 
om at have skizofreni. Det blev afholdt 
onsdag den 8. maj 2019 ved Profession-
shøjskolen for unge under uddannelse til 
pædagog. De var meget engagerede og 
stillede ivrigt mange spørgsmål til Susan 
Feldtskov.

TEKST OG FOTO: JANE E. BEGTRUP

Susan Feldtskov arbejder under Sind for at fremme 
forståelse for det at leve med en psykisk sygdom. I hen-
des tilfælde er det skizofreni og hun har fået medicin i 
en lang årrække. Susan Feldtskov bor sammen med sin 
datter og sin mand i et rækkehus på Sjælland.

Lever uden medicin
Susan Feldtskov har været glad for sin medicin i 
perioder med angst, når hun for eksempel kører med 
tog eller bus. Medicinen har ikke fjernet de psykotiske 
symptomer hos hende, men kan undertrykke angst og 
vrede. »Man bliver lagt i koma,« som Susan Feldtskov 
udtrykker det. Efter mange års indtagelse af medicin 
har hun, udenom sin læge, nu lagt det på hylden. Men 
ikke uden at hun har måtte gennemleve en masse 
undertrykte følelser. Denne udfordring har hun taget 
op og tør se sig selv i spejlet igen efter mange år “under 
dynen”.

Har både gode og dårlige dage
Hun har stadigvæk sine gode og sine dårlige dage. 
Dage, hvor hun er apatisk og dage, som er helt ok. 
Hun er fyldt med gå på mod og tager til handling på 
de gode dage. Men Susan Feldtskov plages af synshal-
lucinationer og hørehallucinationer. Hun ser elefanter 
og myrer, bare de bliver nævnt og forklarer det ved, at 
hun mangler et filter, når der bliver talt til hende. Hun 

 

 

 

 

hører stemmer, som taler til hende og som nogle gange 
ikke vil hende det særlig godt. Selvom hun er hårdt 
ramt af hallucinationerne, har hun fundet sine egne 
mestringsstrategier. For eksempel opdager folk ikke, 
at hun taler med sine stemmer, hvis bare hun tager 
telefonen op af lommen. Samtidig lever hun et helt 
normalt liv med “villa, vovse og Volvo”, så mange kan 
ikke mærke på hende, at hun er syg.

Er god til at sige fra
I Susan Feldtskovs familie har de hver deres liv, 
ligesom i så mange andres. Hendes datter og hen-
des heste, hendes mand og hans fodbold og så Susan 
Feldtskov med sine foredrag og arbejde for Sind. »Det 
er ikke andres ansvar end mit eget, at jeg er syg,« siger 
hun. Susan Feldtskov er god til at sige fra og passe på 
sig selv.  Hun beskytter sig selv nogle gange ved apati. 
Men folk skal ikke være bekymret for hende, når hun 
trækker sig. Hun skubber mange ting ind i underbevid-
stheden, og arbejder med at få det bearbejdet. Hendes 
datter ved godt, at når de har shoppet i tre timer efter 
hestegrej, så er Susan Feldtskov brugt og vil gerne 
hjem. Ligesom enhver anden i den situation.

Prøver fortsat at spejle sig i de raske
Hos de pædagogstuderende møder hun mange for-
domme og misforståede hensyn, ligesom hun gør ude i 
samfundet blandt de raske og de normale. »Folk bliver 
måske bange for det, som de ikke forstår,« siger Susan. 
Men hun tager udfordringen op og prøver at krydse 
grænsen fra det syge til det normale. Hun er god til at 
forklare, hvordan det er at leve med skizofreni, som 
hun har gjort hele sit liv. Hun kender ikke til andet, 
men prøver fortsat at spejle sig i de raske. Hun har 
gudskelov humoren med, når hun ikke passer ind i 
denne perfekte verden.

 

 

  
ALTING

LIGNER
HINANDEN

Alting er dystert,
alting er lukket til, 
alting er spøgelser

Giv mig min mund, 
lad mig åbne op

Luk mine øjne,
det bliver alligevel ikke til noget,
med dig og den frie verden

At tale er den frie verden, 
her forstår vi at nedlægge den dystre stemning

Tal til mig, for helvede
Giv mig min søvn, 
lad mig drømme mig fri

Hvorfor er himlens paradis så indskrænket?
Små dystre detaljer, som en del af en mund

Vores øjne er skæve, 
kigger bare ud i luften

Giv mig et signal, for helvede
Fra din mund for at vågne,
inden jeg helt segner hen

Tror vi bare, at himlen er sort? 
Det er den, når vi drømmer bort

Der er ikke tid til at åbne øjne, 
der er ikke tid til at lukke øjne

Vi venter på, at dagslyset skal sænkes bort, 
så vi bliver gode venner med vores søvn og den 
dystre verden

Godnat og sov godt

Skrevet af Peter Kirk
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Ungehuset på Nørrebro er et populært fristed

Der er frokost klokken 12 alle hverdage i 
cafeen, som også er samlingspunkt for akti-
viteter som for eksempel brætspil. 

Ungehuset myldrer af liv og er præget af 
de mange spændende aktiviteter der fore-
går i huset, som også hjælper med at give 
en struktur på hverdagen.

TEKST: ANNE R. CHRISTENSEN

FOTO: CARSTEN REMENTORP

Den 8. maj blev vi fra Gloria vist rundt af medarbej-
deren David Madsen og to brugere af huset Kenneth 
Andersen og Sidsel.
»Lige i dag er her ikke så mange i cafeen, men her ple-
jer at være flere,«siger Sidsel. Og tilføjer med et smil, 
at hvis man har brug for at trække sig, kan man gøre 
det på 1. sal i et rum, de kalder Glasburet, fordi det har 
to vægge af glas.

Et uformelt sted
Der er en uformel og rummelig atmosfære i Ungehuset. 
»Det er et sted, hvor man snakker med hinanden og 
det er naturligt og ok at snakke om selv meget private 
ting, som man måske ikke ville snakke med familien 
om,« fortæller Kenneth Andersen.
»Der snakkes om alt mellem himmel og jord, men det 
er mest lette samtaler og latter, der fylder,« tilføjer 
Sidsel.
Ude i gangen står et bordfodboldspil, som er med til at 
skabe fællesskab og stemning. »Det bliver flittigt brugt 
til interne turneringer,« fortæller Kenneth Andersen.  
Der er ingen formel adskillelse af ledelse og brugere, 
så kontoret på 1. sal er altid åbent og tilgængeligt, hvis 
man har brug for at snakke.

De kreative sysler
I Krearummet bliver der tegnet, syet og malet. Der 
står også en hel række computere, man frit kan bruge. 
»Man kan bruge det her sted til at få gjort det, man 
ikke kan få gjort derhjemme, eller zone ud med et par 
hørebøffer,«siger Kenneth Andersen. »For tiden er der 
et kunstforløb med et lidt terapeutisk tilsnit,« fortæller 
Sidsel. Og så er der et samarbejde med AOF om croqu-
is og selvforsvar.
»Der har også været et fotoprojekt på Assistens Kir-
kegården,« siger David Madsen og viser de flotte fotos 
som er hængt op på en af væggene i Krearummet. 
Der er mulighed for guitarundervisning og man kan 
spille på det elektroniske klaver i Ungehuset. Hvis man 
gerne vil give den fuld gas, så tager de over i musiklo-
kalet sammen på Thorupgården hver torsdag kl. 13-16.

I Ungehusets krearum kan du male.

 

Der er god mulighed for at 
opbygge sine muskler ved 
styrketræningsmaskinerne i 
Ungehuset.

Kost og motion
Der er frokost klokken 12 alle hverdage i caféen og der 
holdes fællesspisning kl. 16-19 mandag til onsdag, hvor 
man laver mad og spiser med fokus på sund kost. Man 
kan gå til fitness i Fitnessrummet og i “Salen” bliver 
der dyrket cirkeltræning og forskelligt boldspil i fem 
uger ad gangen. Ungehuset samarbejder med IF Kæm-
perne, som træner i lokalerne i weekenderne og står for 
at vedligeholde styrketræningsmaskinerne.
I den dejlige gårdhave har David Madsen startet et 
haveprojekt op med plantekasser og i drivhuset dyrkes 
der tomater og agurker samt chilier. «I dag tager vi ud 
og køber krydderurter og planter,« siger han.

Struktur på hverdagen
»Man kan få noget mere struktur på hverdagen her, 
hvis det er det man har brug for. Ellers er det et frirum, 
hvor alle er i samme båd og man behøver derfor ikke at 
skulle forklare sig,« siger Sidsel 
Det kan være meget individuelt, hvordan man helst vil 
have sin første entre.
»Det kan være overvældende at komme her, hvis man 
ikke er vant til mange mennesker,« siger Kenneth An-
dersen. »Tag en ven med første gang,« foreslår Sidsel.
»Man kan møde mennesker, der er mange forskellige 

steder i deres liv, så der er også nogen, der har det 
svært indimellem. Folk kommer her for at få det bedre 
og som sagt er alle ikke nået lige langt,« siger Sidsel.  
De unge holder selv åbent et par gange om måneden 
med film og hygge.
»Vi laver typisk mad sammen og ser film eller spiller,« 
siger Kenneth Andersen.
»Vi prøver at tilstræbe en balance mellem aktivitet og 
ro med de arrangementer, der foregår her. Vi skal være 
i øjenhøjde med brugerne og prøver forsigtigt at presse 
folk til at kunne mere,« siger David Madsen.

Ungehuset er et tilbud til de 18-30 årige med psykisk 
sårbarhed i Københavns Kommune og har til huse 
på Hørsholmsgade 20 på Nørrebro. Fremtidsfabrik-
ken, som er et 24 ugers kursusforløb, ligger på 1. 
salen i Ungehuset. Man kan visiteres til Fremtids-
fabrikken, hvis man trænger til afklaring og støtte i 
forhold til opstart af uddannelse eller arbejde. 
Læs mere om Ungehuset og Fremtidsfabrikken på 
centernorrebro.kk.dk/artikel/ungehus

http://centernorrebro.kk.dk/artikel/ungehus
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Til Demokratidag Åbningsfest 
Garage Park Nord Vest

 

Livlig debat med Silas Harrebye (RUC), Ida Auken (Radikal 
Venstre), Katarina Ammitzbøll (Konservative) samt Lars Aslan 
Rasmussen (Socialdemokratiet).

En nystiftet organisation ved navn We do 
Democracy inviterede til stor folkefest og 
politisk debat med en bred vifte af politi-
ske debatter og mangfoldige aktiviteter 
fredag den 17. maj (Store Bededag) på den 
gamle ISS-grund på Rentemestervej 53, 
2400 København NV.

TEKST: KÅRE MICHELSEN

FOTO: CARSTEN REMENTORP

En artikel og en invitation fra den nystiftede organisa-
tion We do Democracy i lokalavisen fangede min op-
mærksomhed og interesse, så jeg besluttede at deltage i 
folkefesten og den politiske debat på grund af EU-Par-
laments- og Folketingsvalget, men også fordi det er et 
evigt højaktuelt emne.

Demokrati Garage
En kvinde ved navn Zakia Elvang, en af initiativtager-
ne til dannelsen af We do Democracy, bød publikum 
velkommen og præsenterede os for dagens program.

Publikum blev først taget med på en interessant rund-
visning, hvor Johan Galster, partner i We do Democra-
cy, fortalte om handlingsplanen for grunden. We do 
Democracy har for en 15-årig periode lejet alle de gam-
le autoværkstedsbygninger, som skal istandsættes og 

udlejes til forskellige formål. Blandt andet er tanken, 
at bygningerne ud mod Rentemestervej skal udlejes til 
iværksætterfirmaer, med forretning forrest i lokalet.

Alle de tidligere kontorbygninger skal nedrives, og der 
vil blive opført både leje- og ejerboliger. Der vil endvi-
dere blive mulighed for at eksperimentere med forskel-
lige former for kollektiver.

Digitalt demokrati
Efter rundvisningen kunne dagens spændende pro-
gram begynde. Første tema omhandlede Digitalt 
Demokrati – en ven eller fjende, hvor specialister og 
publikum diskuterede, hvordan digitale medier påvir-
ker vores demokrati, og tal afslører både de bekymren-
de skyggesider og fordele med digitale iværksættere.

Så bød programmet på politisk debat omkring temaet: 
Aktivisme og demokratisk byudvikling. Hvordan ska-
ber vi en by, hvor flere deltager? Hvor trives borgerly-
sten og demokratiet bedst? Det skabte en livlig debat 
mellem de indbudte kommunale politikere: Konstitu-
eret Teknik- og Miljøborgmester Karina Vestergaard 
(Enhedslisten), Kultur- og Fritidsborgmester Franci-
ska Rosenkilde (Alternativet), Politisk ordfører Jonas 
Bjørn Jensen (Socialdemokratiet), Mads Boserup Lau-
ritsen (Tagtomat), Adam Roigart (Byhumle), Bureau 
Detour og Jann Aune (AKF Holding) og Johan Galster 

Byg med Bureau Detours var en 
populær aktivitet.

som ordstyrer og publikum.

Hvorfor går vi til valg?
Så nåede vi frem til emnet valg: Hvorfor valg? Hvorfor 
går vi til valg? Hvad er demokratiske alternativer? Her 
foregik der ligeledes en meget livlig og engageret debat 
mellem politikere og borgere fra Nordvest. De ind-
budte folketingspolitikere var Lars Aslan Rasmussen 
(Socialdemokratiet), Ida Auken (Radikal Venstre), Ka-
tarina Ammitzbøll (Konservative) samt Silas Harrebye 
(RUC).
Fremtiden for EU blev også drøftet. Hvordan bliver 
EU og Europa relevant for os? Til stede var Rasmus 
Nordqvist (Alternativet) og andre EU kandidater, We 
do Democracy og Nyt Europa.

Et væld af aktiviteter
Blandt aktiviteterne i Garage Park NV var der: De-
mokrati Fitness: Træn din empati-muskel. Workshop 
med tagtomat. Rundvisning med Byhumle, rundvis-
ning i Humlehaven og fortælling om humledyrkning. 
Workshop med Gro Selv. Creative Guerilla Pop-Up: 
Træn dit entreprenante mindset og gør dine gode ideer 
til handling. Byg med Bureau Detours, byg dine egne 
møbler. Tøjbyttemarked, snack og snak. Verdensmåls-
spil – med Nyt Europa, som handlede om at spille og 
tale os frem til innovative løsninger på lokale, nationa-
le, europæiske og globale problemstillinger og visioner 

for fremtiden.
I alle pauserne kunne man stille sin sult hos Mor’s 
Madpakker og få en tiltrængt kop varm kaffe hos 
Nordvest Bønnen (byens mobile kaffebar, som drives 
af Team Mod på Livet). Indenfor kunne man købe 
diverse drikkevarer i Garage Bar, hvor der var prøves-
magning af det lokalt fremstillede øl.

Mæt af indtryk
Mættet af alle disse indtryk og input fra debatter og 
aktiviteter var det dejligt bare at læne sig tilbage i sto-
len og lytte til afslappende sydamerikansk folkemusik 
udført af gruppen La Resaca Social (Christian Sievert 
og Miquel Baez (Chile) på guitarer. Dagen sluttede af 
med fællespisning og menu-samtaler ved langborde. 
Som beboer i Nordvest glædede det mig meget, at 
der nu er udarbejdet en fornuftig handlingsplan for 
grunden til gavn for bydelen og dens beboere samt til 
forskønnelse af området.
Demokrati er ikke en selvfølge; det er noget hver en-
kelt borger må kæmpe for.

We do Democracy står bag initiativet til Ga-
rage Park NV og Demokrati Garage, der er 
støttet af Kultur- og Fritidsforvaltningen. 
Læs mere på www.wedodemocracy.dk

http://www.wedodemocracy.dk
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Tænker du over 
hvorfor du tager 
medicin?  

Kom og hør nærmere om hvorfor 
det er vigtigt at kende til sin medi-
cin og behandling, og hvorfor det 
er så vigtigt at få mere indflydelse 
på sin egen behandling. 

  Vi holder oplæg og glæder os til 
en god debat. 

 Hvor: 

Pinta, 

Hvornår: 
Tirsdag de 18 6 kl. 15.15-16.45

Med venlig hilsen 
Stine, Anders og Anne 

Medicinpædagogisk team

Medicin-
pædagogik er 
en tilgang 
som styrker 
borgeren i at 
få et øget 
kendskab til 
egen psykisk 
lidelse og 
behandling, 
samt styrke 
borgeren i at 
få større 
indflydelse 
på egen 
behandling 
og større 
medansvar.

Vi glæder 
os til at tale 
med dig

 

 
  

Så er vi startet på et nyt eventyr og er kommet på Facebook. 
Hvis du har lyst, er du meget velkommen til at ”Synes om” eller 

”følge os” på Gloria - Nyhedsblad på Facebook.

Hilsen og på gensyn

Gloria-Redaktionen

GLORIA ER KOMMET PÅ FACEBOOK

GLORIAS KOMMENDE TEMAER

 

JULI 
Medicin

AUGUST 
Rent annonceblad 
på grund af Glorias 

sommerferie. Så 
Gloria udkommer 

kun i august, 
hvis vi modtager 

annoncemateriale.

SEPTEMBER 
Musik

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

mailto:JR4E@kk.dk
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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

 
 

 

 

 
 

 

 

AKUTTILBUD FOR PSYKISK SÅRBARE
Griffenfeldsgade 44, opgang 46, 3. sal
2200 København N.
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