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4 
VERDENSMUSIK FOR BØRN
I Valby Kulturhus

5 
KONTAKTEN ER FLYTTET
Indvielse på Rønnebo

6 
MØD EN CENTERCHEF
Paul Buhl Jørgensen, Center City

7 
QUIZ
Om Valentins dag

8 
MIN LIVRET
Sven Lassens livret er stegt flæsk

9 
OPSKRIFT
Stegt flæsk med persillesovs

10 
TEMA DEPRESSION ER EN  
FOLKESYGDOM
Omkring hver femte dansker rammes

11 
TEMA FLERE FORMER 
FOR DEPRESSION
Der er elleve former for depression

12 
TEMA JEG TROEDE, JEG 
BLEV SINDSYG
En personlig fortælling om depression

14 
INDBYDELSE TIL 
IDÉUDVIKLING
Om inkluderende fællesskaber

15 
FRINOVA
Program for foråret

16 
TEMA BEHANDLINGS-
FORMER VED DEPRESSION
Flere former for behandling

17 
TEMA ECT
Elektrokonvulsiv terapi

18 
AKTIVITETSKALENDEREN

21 
UD AT TRAVE
Med Team Mod på Livet

22 
TEMA PERSONLIG 
MEDICIN
Mod depression

24 
TEMA HVORNÅR SKAL 
MAN SØGE LÆGE?
Det Akut Opsøgende Psykiatriske Team

25 
TEMA KAN MAN FORE-
BYGGE DEPRESSION?
Medicinsk og psykologisk behandling

26 
TEMA DEPRESSION
Er det samfundets skyld?

28 
STRIKKECAFÉ
På Øbro Bibliotek

29 
NYTÅRSKUR I CENTER 
NORD-VEST

30 
KIM HAR LAVET OVER 1.000 
MÅLTIDER MAD
I Mamma Mia

31 

RECEPTION I MAMMA MIA
Kim har været frivillig i 25år

31 
GRAFIKER SØGES
Til Gloria

32 
NYE VÆRKSTEDER
Hos Team Mod på Livet

33 
MAMMA MIAS KØKKEN-
GRUPPE
Kom og vær med

34 
MIT REFUGIEOPHOLD
Med LAP på jule- og nytårsrefugium

36 
DEPRESSIONSLINJEN
For dig der er ramt af depression

Kære læser

Vi har alle prøvet at være modløse, savne mening 
med livet og have dage hvor det var ekstremt svært 
at komme ud af sengen, hvis det overhovedet lykke-
des. Men hvornår går vi fra at være midlertidigt ramt 
af livet til at have en depression?
Omkring hver femte person i Danmark rammes hvert 
år af depression. Hvem er det typisk der rammes,  
hvis man bliver ramt, hvad kan man så gøre og kan 
man forebygge depression?
Alt det og meget mere håber jeg, at du bliver klogere 
på i dette nummer af Gloria.

Du kan også læse om Center Citys konstituerede 
centerchef Paul Buhl Jørgensen, som er uddannet 
psykolog og kalder sig selv Ballerupdreng.

Og så er du inviteret med både til indvielse af ak-
tivitets- og samværstilbuddet Kontaktens åbning i 
Bystævneparken, og til Mamma Mias reception for 
Kim Madsen, som har været frivillig hos dem i 25 år.

Rigtig god læselyst
Toril K. Vikeså, redaktør

Deadline for indsendelse af materiale til nummeret den 4. marts er fredag den 8. februar

REDAKTIONEN
 
Skribenter
Annemette Kristensen
Anne Reus Christensen
Charlotte Nielsen
Christina Andersen
Gerd R. Hansen
Jane Begtrup
Kristina Danielsen
Kåre Michelsen
Lone E. Thomsen
Pia Johansen

Grafik 
Anders Vælds
Christina Andersen
Joan Joensen

Fotografer
Carsten Rementorp
Joan Joensen 

Redaktør
Toril K. Vikeså 

Ansvarshavende redaktør
Lotte Chili Kristensen

  

 
Har du lyst til at skrive et indlæg til 
Gloria, eller har du spørgsmål eller kom-
mentarer, så send det til Toril K. Vikeså på 
mail: jr4e@kk.dk  
 
Du kan kontakte redaktionen ved at 
skrive til vores fællesmail:  
sofkpcenternvgloria@sof.kk.dk

Eller ved at ringe til redaktionen på tlf.  
20 59 02 94 alle hverdage i tidsrummet 
kl. 10.00-14.00.  Du er også velkom-
men til at lave en aftale om besøg 
hos os på redaktionen på Pinta, 
Skjulhøj Allé 2, 2720, Vanløse. 
 
Gloria kan hentes som PDF på  
Center Nord-Vests hjemmeside:  
www.centernordvest.kk.dk/ind-
hold/gloria-0

Forsidefoto:  Carsten Rementorp
Modelfoto fra aktivitets- og sam-
værstilbuddet Mamma Mia, 2019.

mailto:jr4e@kk.dk
mailto:sofkpcenternvgloria@sof.kk.dk
http://www.centernordvest.kk.dk/indhold/gloria-0
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Karen Mukupa og bandet Wadudu optræder med musik 
og eventyr i Valby Kulturhus.

Oplev skøn medrivende musik og fantastiske fortællinger, når 
Karen Mukupa og musikerne i Wadudu fortæller eventyr fra de 
varme lande.

Historierne har Karen Mukupa blandt andet hentet fra sin 
barndom i Zambia. Historierne akkompagneres med musik og 
vokal, mens børnene gennem leg, sang og dans tages med på 
en nysgerrig rejse.

Wadudu betyder insekter på Swahili. Bandet består af perkus-
sionist Mark Jackman, keyboard Troels Kjær og korsangerinde 
Teresa Jackman.

Verdensmusik 
F O R  B Ø R N

Torsdag den 14. februar klokken 16.00 – 17.00. 
Entré: 30 kr. + gebyr. Børn og voksne samme pris. 
Koncertbilletter giver adgang til sanseudstillingen, 
der har åbent fra 9.30 – 16.00.

Valby kulturhus: Valgårdsvej 4-8  •  2500 Valby

K O N

T A K

T E N
Torsdag den 7. februar klokken 13.00 - 15.00.
Rønnebo, Bystævneparken 27, 2700 Brønshøj

I anledning af indvielsen af aktivitets- og samværstilbud-
det Kontaktens nye lokaler på Rønnebo inviterer vi til en 
hyggelig eftermiddag.
Kom og se vores nye omgivelser og hils på Kontaktens 
medarbejdere. Der vil være lidt lækkert at spise og drikke 
og du vil kunne nyde de liflige toner fra Pintas husband.

Program:
Kl. 13.00: Åbning af Kontakten og  

præsentation af medarbejderne i  
Kontakten

   
   

Kl. 13.15: Lidt lækkert til ganen

Kl. 14.00: Underholdning ved Pintas husband

Vi glæder os til at se jer.

Vi håber, du vil komme og være med til at gøre 
dagen til en fest

På Gensyn

Lotte Chili Kristensen – leder af Kontakten.
Medarbejderne, Thomas Johansen, Dorthe 
Kristiansen og Jacob Schelde.
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Center Citys konstituerede centerchef er 
uddannet psykolog, har en lang karriere 
i Københavns Kommune og så kalder han 
sig selv for Ballerupdreng.

TEKST: GERD R. HANSEN // FOTO: VIBEKE JØRGENSEN

Paul Buhl Jørgensen er fra årskiftet konstitueret cen-
terchef i et af Københavns Kommunes socialpsykiatri-
ske centre, nemlig Center City, efter Kenneth Gøtterup. 
Center City dækker områderne Roskilde, Sengeløse, 
Borup, Valby, Vesterbro, City og Østerbro.

Som konstitueret centerchef i Center City er det Paul 
Buhl Jørgensens arbejde at varetage opgaverne med 
botilbuddene, aktivitetstilbuddene og § 85 støtte, 
blandt andet hjemmevejledning.

Helt privat 
Paul Buhl Jørgensen er 51 år. Han trådte sine barnesko 
i Magleparken i Ballerup og gik på Hedegårdsskolen, 
og kalder derfor sig selv Ballerupdreng.

Paul Buhl Jørgensen blev gift og har fået to drenge i 
dette ægteskab, den ene er i dag 18 år, den anden 22. 
I dag er han fraskilt, bor på Østerbro med det yngste 
delebarn, det andet er flyttet hjemmefra. I sin fritid 
dyrker Paul Buhl Jørgensen tennis og fodbold.

Karrieren 
Paul Buhl Jørgensen er uddannet psykolog fra 
Københavns Universitetet i Njalsgade på Amager. Efter 
uddannelsen arbejdede Paul Buhl Jørgensen som psy-
kolog i Kræftens bekæmpelse og som misbrugsbehand-
ler i Københavns Kommune.

Paul Buhl Jørgensen fortsatte sin karriere i Køben-
havns Kommune, først som misbrugsbehandler på et 
botilbud for unge misbrugstruede i Nansensgade og 

senere i socialpsykiatrien, som ansat i det der dengang 
hed Ringbo og nu hedder Granvej.

I 2012 blev Paul Buhl Jørgensen ansat som vicecen-
terchef i Center City, dog med en afstikker i 2017, hvor 
han blev konstitueret som midlertidig centerchef i 
Center Nørrebro efter Britta Gerd, da hun startede som 
centerchef på Center Amager. Herefter vendte han til-
bage som vicecenterchef i Center City.

Center City 
Da Kenneth Gøtterup for nylig forlod sin stilling som 
centerchef, blev Paul Buhl Jørgensen konstitueret som 
midlertidig centerchef indtil oktober 2019. 

Der er på nuværende tidspunkt ikke ansat en ny 
vicecenterchef, så Paul Buhl Jørgensen skal varetage 
opgaverne både som centerchef og som vicecenterchef.

Paul Buhl Jørgensen synes, at det bedste ved at være 
centerchef er at kunne sætte sit eget præg på opga-
verne og er glad for kontakten med medarbejderne og 
brugerne.

Det mest udfordrende er administrationsopgaverne, 
have styr på økonomien, samt love og regler. 

Det kræver også sit at nå rundt og ud til den store kon-
taktflade, som er i »institutionen Center City« og få 
bundet sløjfer på de mange opgaver, når de er løst.

Paul Buhl Jørgensen er godt klar over, at besparelserne 
har indflydelse på kvaliteten for brugerne. Han nævner 
lukningen af værestederne i Lyrskovgade og Milepælen 
som en serviceforringelse for mange borgere.

Paul Buhl Jørgensen tager gerne imod en invitation til 
et møde med brugere af værestederne og beboerne i 
boenhederne i Center City.

Paul Buhl Jørgensen er fra den 1. januar og frem til 1. 
oktober 2019 konstitueret centerchef for Center City.

Mød Center  
Citys  
konstituerede  
centerchef
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Svarene finder du på side 8

Spørgsmål 1 
Hvad fejrer man på Valentinsdag? 
1. 

 
 

Lønningsdag   
2. Kærlighed 
3. Jesu fødselsdag

Spørgsmål 2 
Hvilken gudinde ærede Romerne, den 14. februar? 
1. 

 
 

Afrodite 
2. Hera 
3. Juno

Spørgsmål 3 
Hvad gjorde romerne, i håb om at de unge men-
nesker ville danne par? 
1. 

 
 

Havde et »kærligheds« lotteri 
2. Sendte breve 
3. Sendte blomster

Spørgsmål 4 
Hvad ville pave Gelasius gøre op med, da han 
erklærede den 14. februar for Skt. Valentinsdag? 
1. 

 
 

Overtro 
2. Hedenske traditioner 
3. Barnløshed

Spørgsmål 5 
For hvad blev den mest populære Valentin hen-
rettet i 269 e.Kr? 
1. 

 
 

At vie folk uden tilladelse  
2. Han ville ikke faste 
3. At være kristen

Spørgsmål 6 
Førnævnte Valentin skrev et brev til fængselsvag-
tens datter. Hvordan underskrev han brevet? 
1. 

 
 

Kærlig hilsen 
2. De bedste ønsker 
3. Din Valentin

Spørgsmål 7 
Hvorfor fjernede den katolske kirke Skt. Valen-
tins dag fra kalenderen? 
1. 

 
 

Forvirring over hvilken Valentin 
2. For mange blomster 
3. For megen kærlighed

Spørgsmål 8 
Hvor mange ved navn Valentin, blev gjort til 
martyrer og senere til helgener? 
1. 

 
 

Mindst 50 
2. Mindst 100  
3. Mindst 150

Spørgsmål 9 
Hvilken blomst symboliserer kærlighed? 
1. 

 
 

En rød tulipan 
2. En rød forglem mig ej 
3. En rød rose

Spørgsmål 10 
Ud over blomster, hvad er ellers en populær 
gave at give på  Valentinsdag? 
1. 

 
 

Værktøj  
2. Chokolade 
3. Gavekort

Valentinsdag 
Blomster og chokolade gives til højre og venstre, og kærligheden spirer. Men der er stadig tvivl 
om, hvem Valentin egentligt var. Det er den mest populære teori, samt lidt historie og mytolo-
gi, som denne måneds quiz er baseret på.
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Gloriaquiz svar: 1.-2, 2.-3,  3.-1,  4.-2,  5.-1,  6.-3,  7.-1,  8.-1,  9.-3,  10.-2

Svend Lassens livret er stegt flæsk med 
persillesauce.

TEKST: JANE BEGTRUP // FOTO: CARSTEN REMENTORP

Svend Lassen har været hyppig gæst i den nu lukkede 
Café Vigør i Kulturhuset på Tomsgårdsvej 35 i Nord-
vest og elskede deres mad. Han har dog en ret, som 
han specielt godt kan lide. Det er stegt flæsk med per-
sillesauce, som han også har fået flere gange i caféen. 
»De lavede god garniture og salat her i caféen,« siger 
han og tilføjer, at han prøver at opnå et sundere liv og 

vil gøre noget ved det i det nye år. Han vil nemlig gerne 
tabe sig.

Svend Lassen er en rigtig livsnyder og kan godt lide 
at gå i naturen og få frisk luft og elsker at male. Og så 
elsker han stegt flæsk med persillesauce, så på næste 
side følger en let opskrift på Danmarks nationalret. 

Svend Lassen udstiller for tiden sine malerier sammen 
med Tanya Fessel i Kulturhuset på Tomsgårdsvej 35 i 
Nordvest. 

Svend Lassens livret er stegt flæsk 
med persillesauce.

Stegt flæsk med persillesauce

4 personer

800 g svinebryst i skiver
Salt
900 g kartofler
40 g smør
2,5 spsk. mel
4-6 dl mælk
1 stort bundt persille
Tænd ovnen på 200 grader (175 grader varmluft)

FLÆSK:
Beklæd en bradepande med bagepapir og sæt 
den midt i ovnen.
Læg flæskeskiverne på en rist og placer risten 
over bradepanden. 
Steg flæsket i 35-40 minutter og vend det  
undervejs.

KARTOFLER:
Kartoflerne kommes i en gryde og vand hældes 
på, så det næsten dækker. Kartoflerne bringes 
i kog og der tilsættes 1-2 tsk. salt. Skru ned for 
varmen og lad kartoflerne koge, til de er møre. 
Stik i dem med en spids kniv. Glider de af kniven 
uden besvær, er de færdigkogte.

SAUCE:
Smelt smørret i en gryde ved svag varme. Tilsæt 
mel og pisk det sammen til det er en glat masse. 
Fjern gryden fra varmen imens. Sæt gryden 
tilbage på varmen og tilsæt mælken lidt ad 
gangen, mens du pisker i saucen. Kog saucen i 
5-7 minutter ved middel varme, mens du pisker 
engang imellem. 
Fjern de grove stængler fra persillen og skyl den 
grundigt. Persillen hakkes fint og tilsættes den 
færdige sauce. Smag til med salt og peber.

Det fedtfattige alternativ til ovenstående 
persillesauce:
4 dl minimælk
Lidt kogevand fra kartoflerne
Jævning af 4 spsk majsstivelse og 1 dl minimælk 
rystet sammen
Et stort bundt persille
Bring de 4 dl mælk plus lidt af kogevandet i kog 
i en gryde. Når blandingen koger, tilsættes jæv-
ningen og det hele koger tykt. Tilsæt den skylle-
de, hakkede persille. Smag til med salt og peber.
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Omkring hver femte dansker rammes 
af depression i livet. Mange er ikke klar 
over, at de er ramt, men går til lægen med 
andre ting som manglende appetit, træt-
hed og smerter.

TEKST: TORIL K. VIKESÅ // FOTO: COLOURBOX

Ifølge Sundhedsstyrelsen vil hver femte dansker på 
et tidspunkt i livet få en depression. Mellem 150.000 
og 200.000 danskere har i dag en depression. Cirka 
dobbelt så mange kvinder som mænd rammes. Mange 
er ikke klar over, at de er ramt, men går til lægen på 
grund af træthed, smerter og vægttab.

Hvordan føles en depression?
Depression er kendetegnet ved, at alt føles håbløst og 
uoverkommeligt. Nogle beskriver det som at gå rundt 
i en osteklokke og føle sig træt hele tiden, man er ikke 
rigtigt vågen. For nogen letter det om aftenen lige in-
den man skal til at sove, og så starter det hele forfra da-
gen efter. Mange kender til denne følelse, men når man 
er deprimeret, behøver det ikke at have en ydre årsag. 
Det kan se ud, som om der ikke er forklaring på denne 
følelse af mismod og nedtrykthed.  
Depression kan også gå ud over appetitten, sexlysten, 

søvnmønstret, det sociale liv og arbejdsevnen. Man har 
bare ikke lyst til noget. Man må væbne sig med tålmo-
dighed, hvis lunten bliver kort engang imellem. 

Depressionens årsager
Depression opstår i et samspil mellem medfødt arvelig 
sårbarhed og andre, ofte ydre belastende forhold. Det 
kan være mangelfuld omsorg eller overgreb i barn-
dommen, alvorlig fysisk sygdom, dødsfald blandt de 
nærmeste, livsændringer som flytning, barsel, pensi-
onering eller skilsmisse, konflikter i familien eller på 
arbejdet og langvarig stress.

Hvor længe varer depressionen?
En depression kan vare fra uger til måneder og år, 
men det kommer an på, hvor hurtigt man kommer 
i behandling og hvilken behandling man modtager. 
Langt de fleste kommer sig, når de får stillet den rigtige 
diagnose og kommer i behandling. Hvis man først har 
haft en depression, er der øget sandsynlighed for at få 
flere senere i livet. Langvarig, forebyggende behandling 
kan mindske risikoen for, at man får tilbagefald. Du 
kan læse mere om forebyggelse på side 25. 

Kilder: sst.dk, sundhed.dk, psykiatrifonden.dk

Depression er en folkesygdom

15-25% af alle kvinder og 7-12% 
af alle mænd får en depression i 
løbet af livet.

Der findes flere former for depression.  
Depressioner deles op, ikke kun op i typer, 
men også i sværhedsgrader.

TEKST: JANE BEGTRUP // FOTO: CARSTEN REMENTORP

Depression findes ikke kun i én form. Faktisk findes der 
elleve former, som hver har sin udtryksform og årsag. 

Her er en liste over elleve forskellige typer:
1. Melankoli: Vågner tidligt om morgenen med 

nedsat energi dagen igennem og dårligt hu-
mør. Vægttab kan forekomme som følge af 
manglende appetit.

2. Atypisk depression: Modsat melankoli spiser 
man for meget og sover for meget. Har det 
bedst om morgenen, men bliver typisk mere 
aggressiv end trist.

3. Mandlig depression: Rammer midalderende 
mænd som har alkoholproblematikker.  Fru-
stration og voldelig adfærd hos mændene kan 
forekomme.

4. Dystymi: en tilstand præget af langvarig for-
stemthed med depressive symptomer. Den fore-
kommer dobbelt så hyppigt hos kvinder, som 
hos mænd.

5. Dobbelt depression: En forværring som om 
man bliver ramt af depression for anden gang, 
oveni den man har. Gælder kun for langvarige 
depressioner.

6. Maskeret depression: Føler sig ikke depri-
meret. Man er bare træt, har hovedpine og 
muskelsmerter. Ondt i maven og fordøjelsesbe-
svær. Den er ret fysisk.

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Agiteret depression: Har svært ved at holde sig 
i ro, nervøs, ængstelig og rastløs. Har svært ved 
at samle sig om noget og brokker sig meget. Kan 
ikke finde ord til at beskrive følelserne.

8. Fødselsdepression: Har svært ved at knytte sig 
til barnet og kan ikke tage sig af det og er opgi-
vende overfor opgaven.

9. Årstidsbetinget depression: Tilbagevende efter 
årstid, sommer, vinter, forår eller efterår.

10. Som følge af andre fysiske problematikker eller 
anden psykiatrisk diagnose.

11. Bipolar lidelse: En form for depression vekslen-
de mellem maniske perioder af opstemthed og 
overskud, og dyb depression. Med minimum 
fire svingninger pr. år.

 

 

 

 

 

 

Der findes tre forskellige sværhedsgrader af  
depression: 
Let depression: Går som regel over af sig selv med lidt 
vejledning i håndtering af problemerne og værktøjer til 
at håndtere stress, angst og depressionen. Kan skyldes 
for eksempel langvarig stress eller familiære forhold 
eller akut dødsfald. 

Moderat depression: Behandles ved lettere medicinering 
og samtale ved lægen. Det kan være svært at komme op 
om morgenen og passe sine ting. Manglende accept og 
forståelse fra omgivelserne kan føre til isolation.

Svær depression: Behandles med medicin, samtaletera-
pi og eventuelt indlæggelse. Ser sort på alting og har for 
eksempel tanker om døden. Vil ikke ligge sine omgivel-
serne til last og det fører til isolation.

Kilder: Netpsykiater.dk, depnet.dk,  
psykiatrifonden.dk, netdoktor.dk

Der findes  
flere  
former for  
depression

http://sst.dk
http://sundhed.dk
http://psykiatrifonden.dk
http://Netpsykiater.dk
http://depnet.dk
http://psykiatrifonden.dk
http://netdoktor.dk
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kolleger holdt mig beskæftiget med arbejde, jeg kun-
ne overskue. Et kort stykke tid inde i forløbet blev jeg 
sygemeldt og var sygemeldt på fuld tid i tre uger, for 
jeg kunne vitterligt ikke tænke to sammenhængende 
tanker. At vaske tøj var svært. Hvor mange grader 
skulle de forskellige tøjstykker vaskes på? Handlinger, 
der tidligere havde ligget på rygraden, var nu svære at 
organisere.

Jeg fik medicin og fik det langsomt bedre. Jeg fik også 
tre timers egenbetalte psykologsamtaler, hvor jeg 
kunne have ønsket mig flere. Medicinen bevirkede, at 
jeg blev i stand til at handle en smule, og jeg kom på 
arbejde igen, først på et lavere timetal og siden tilbage 
på fuld tid.

Dæmonerne stod på spring 
Min lejlighed, som jeg har boet i i 35 år, som altid har 
været min trygge og hyggelige base, blev i denne pe-
riode min fjende. Fordi det var dér, det hele var brudt 
ud. Tanken om at vende tilbage til lejligheden skræmte 
mig og hvert trappetrin mod fjerde sal gjorde mig mere 
og mere angst og trist. Jeg lukkede døren op og nær-
mest listede mig ind, som stod dæmonerne på spring 
for at overfalde mig. 
De første par gange var jeg kun inde for at hente noget 
og så gå igen. Derefter, da jeg blev mere modig, satte 
jeg mig ved min computer. Først et kvarter, så en halv 
time, så lidt længere. Jeg husker, at det var ubeha-
geligt, men at jeg kunne holde det ud. Efter tre ugers 
ophold hos mine forældre flyttede jeg hjem for at blive. 
Pavestolt, men på vagt. For kunne det ske igen?

Kanalrundfarten blev min bedste ven 
Mens jeg havde det allerværst, opdagede jeg, at jeg fik 
det bedre ved at skifte perspektiv. Ved at flytte mig 
fysisk. Og da jeg ikke er sportsmand, blev min udvej 
at tage en tur med Kanalrundfarten i København stort 
set hver dag. Det skiftende sceneri, lys og luft, det at 
have noget at tage sig til hjalp mig. Det hjalp mig også 
meget, at jeg ikke skulle gå og gemme min sygdom for 
min familie og venner. Jeg kunne tale lige ud af posen 
og er overbevist om, at det hjalp på min situation. Og 
jeg er glad for, at jeg tog imod tilbuddet om medicinsk 
behandling. 

Jeg blev rask og glad for livet igen 
Siden min første depression i 1996 har jeg haft yderli-
gere en dyb depression og nogle knap så dybe. Jeg ved 
nu, at jeg ikke dør af at være deprimeret. Jeg kommer 
op igen. Og selvom jeg hellere ville have været det 
foruden, så er jeg sikker på, at jeg er blevet mere både 
livsklog og rummelig af at have været syg.   
 
Efter forskellige praktikforløb og mange kurser er jeg 
rykket tættere på min drøm om et fleksjob, hvor jeg 
blandt andet kan bruge mine erfaringer med psykisk 
sårbarhed. Og nu lever jeg som sagt et lykkeligt liv med 
mine depressive episoder.

Jeg troede, jeg  blev sindssyg

Da jeg i 1996 blev ramt af en depression 
og angst i en alder af 32 år, havde jeg al-
drig lidt af en psykisk sygdom og havde 
nærmest intet kendskab til området. Fra 
at kunne passe mit arbejde som pædagog, 
varetage min husholdning og passe mine 
forpligtelser, sad jeg pludselig handlings-
lammet i en grå masse af tristhed, kunne 
ikke huske fra næse til mund og var præ-
get af sortsyn og opgivenhed. Alle tanker 
blev vurderet: Var de syge eller sunde? I 
årene der er gået siden, er jeg blevet rask, 
syg igen, rask igen og lever nu et lykkeligt 
liv med mine depressive episoder.

TEKST: PIA JOHANSEN // FOTO: JOAN JOENSEN

Da depressionen ramte første gang, troede jeg, at jeg 
var på vej til at blive sindssyg. Jeg sad alene hjemme en 
aften, da mine tanker ligesom løb over og jeg blev SÅ 
bange. Fra det ene øjeblik til det andet sad jeg rysten-
de, i en krop der føltes som en myretue. Min hjerne 
kørte på højtryk, med tanker om at alle mine kære ville 

dø. Jeg sad bogstavelig talt i et hjørne af min sofa og 
messede for mig selv: »Alle har det godt. Der er ikke 
nogen, der er døde.« Om og om igen. Og selvom min 
fornuft sagde mig, at det var angsten, der talte, var tan-
kerne sande for mig.

Tyngde i tankerne 
Efterfølgende kom tyngden ind i mine tanker. Hver 
eneste dag blev imødeset med gru. Jeg vågnede med 
uro og en enorm træthed. Blot det at gå ud i bad var 
en overvindelse. At gå på arbejde næsten umuligt, 
for mine tanker var sorte og kørte karrusel med mig. 
En dag, hvor det var rigtig slemt, gik jeg hen på di-
striktspsykiatrisk center, hvor jeg mødte en garvet 
sygeplejerske. Hun så på mig og stillede mig et enkelt 
spørgsmål: »Er du bange for, at du er ved at blive 
sindssyg?« Og ja, det var jeg. »Det bliver du ikke. Det, 
du føler, er helt klassisk i forbindelse med depression 
og angst« Da jeg gik derfra, havde jeg en lille flig af håb 
om at få det bedre.

Jeg havde heldigvis gode mennesker omkring mig. 
Mine forældre lod mig flytte ind i en periode og mine 

Fakta

• Depression er en psykisk sygdom. Den viser sig ved,  
at man er vedvarende nedtrykt, har nedsat lyst og  
interesse, nedsat energi og er mere træt end normalt

• 3-5 % af den danske befolkning har depression

• Ved moderat til svær depression behandles med  
medicin

• Ved moderat depression kan man også have gavn  
af psykoterapi. I Danmark anvender man mest  
såkaldt kognitiv adfærdsterapi, ofte kombineret med 
medicin

• Langt de fleste mennesker kommer sig af en depres- 
sion. Men har man først haft en depression, er der  
øget risiko for senere at få depressioner

 
  
 

 

  
 

  
  
  
 

 
  
 

Angst:

• I almen praksis registreres angst hos 5-15 %, befolk  
ningen. Forekomsten er størst hos kvinder

• Mindst hver tiende kvinde eller mand rammes en  
gang i livet af en angsttilstand

• Af angsttilstandene, der ses i almen praksis, er  
generaliseret angst hyppigst. Derefter kommer  
panikangst og fobier og endelig forekommer angst  
hyppigt i forbindelse med depression

 
   

  
  

  
  
  
 

Kilde: Sundhed.dk

http://Sundhed.dk
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UDVIKLING I VANLØSE 
OM INKLUDERENDE 
FÆLLESSKABER

Kom og vær med til, at 
udvikle nye inkluderende 
fællesskaber og aktiviteter 
i Vanløse. Er du nysgerrig? 
Har du en idé, du vil dele 
med andre? Så duk op.

INSP er først og frem-
mest et mødested, 
hvor mennesker  
mødes og i fællesskab 
udvikler ideer.
Hos INSP kan mennes- 
ker komme som de er.

Læs mere om INSP: 
www.insp.dk 

Pinta er et aktivitets- og samværstilbud for voksne mennesker 
med et sårbart sind.
I Pinta har vi fokus på værtskab og at flere vanløseborgere læ-
rer stedet at kende og hermed gør brug af Pinta og de  
mange faciliteter og muligheder, som huset har at byde på.
 
Pinta  •  Skjulhøj Allé 2  •  2720 Vanløse

For nærmere info:
Elin Egholm Rossander: 30 58 03 96
Anne Mette Nielsen:      24 34 82 01   

Turen til INSP torsdag den 11. 
april er en heldagstur. Vi spiser fro-
kost i cafeen i INSP. Det er gratis at 
deltage.  

Pinta lægger hus til en række møder, som 
munder ud i en inspirationstur til medborgerhuset 
INSP i Roskilde. 

Møderne som afholdes i Pinta, vil have omdrejnings-
punkt i inkluderende fællesskaber, og hvad vi kan 
bruge hinanden til.
 
• Torsdag den 28. februar kl. 13 – 15

• Torsdag den 7. marts kl. 13.30 – 15.30

• Torsdag den 14. marts kl. 13 – 15

 

 

 

Det er gratis at deltage, og der er kaffe, kage og frugt. 

FORÅR 
2019

 
  

Kurser, aktiviteter og arrangementer

FEBRUAR
Tai chi
AOF-kursus. Styrk dine muskler, blodomløb og 
kroppens livsenergi. Alle kan være med. Start den 
6. februar kl. 15.00-16.20. 
Tilmelding på www.aof-hovedstaden.dk. Friplads 
ved henvendelse til Frinova på 40 14 84 15.

Projektværkstedet
Få hjælp, hvis du har en god idé, men ikke kan 
få hul på den. Eller få hjælp til et projekt, du er i 
gang med. Ingen tilmelding mød bare op!
Der er åbent i projektværkstedet hver tirsdag 
klokken 11.00-14.00 i hele foråret på Smedetoften 
14 fra den 15. januar. 

Zero waste og andre syprojekter
AOF-kursus. Vejledning i at skabe nye brugbare 
ting ud af det, du har i forvejen. Din kreativitet vil 
blive udfordret. Start den 28. februar kl. 18.00-
20.45. 
Tilmelding på www.aof-hovedstaden.dk. Friplads 
ved henvendelse til Frinova på 40 14 84 15.

MARTS
Introduktion til wordpress – opsætning 
af hjemmeside 
AOF-kursus. Lær at opsætte og administrere din 
egen hjemmeside. Start den 7. marts kl. 14.00-
16.45. 
Tilmelding på www.aof-hovedstaden.dk. Friplads 
ved henvendelse til Frinova på 40 14 84 15.

Styrk din stemme og bliv hørt
Workshop for alle beboerråd, brugerråd og 
andre råd i socialpsykiatrien i København samt 
interesserede. Den 20. marts kl. 12.30-15.00.
Tilmelding senest den 15. marts til frinova@kk.dk 
eller tlf. 20 51 05 62.

Sy din mening
AOF-kursus. Brug broderiet til at udtrykke dine 
holdninger. På kurset gennemgåes forskellige 
teknikker, der er velegnede til at brodere tekst. Den 
30. marts kl. 11.00-17.00. 
Tilmelding på www.aof-hovedstaden.dk. Friplads 
ved henvendelse til Frinova på 40 14 84 15.

www.aof-hovedstaden.dk
www.aof-hovedstaden.dk
www.aof-hovedstaden.dk
mailto:frinova@kk.dk
www.aof-hovedstaden.dk
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Der er forskellige former for behand-
ling, når man har en depression. Det er 
meget individuelt, hvad der virker for 
den enkelte.
 
TEKST: ANNE REUS CHRISTENSEN // FOTO: COLOURBOX

Medicinsk behandling 
Antidepressiv medicin virker på flere forskellige må-
der. Man bliver mere aktiv og træthed samt ligegyldig-
hed aftager. Søvn og appetit bedres, og de virker også 
på uro og angst. 

Har man en depression og er blevet enig med sin læge 
om medicinsk behandling, er det meget individuelt, 
hvilken medicin der virker for den enkelte. 

Antidepressiv medicin kan inddeles i forskellige grup-
per. For eksempel tricykliske antidepressiver og selek-
tive serotoninreuptakehæmmere, også kaldet lykkepil-
ler. De har færre bivirkninger, men det er omdiskuteret 
om de har effekt. Andre lægemidler er for eksempel 
Mianserin eller Valdoxan.

Psykologisk behandling 
Psykologisk behandling kan for eksempel være kognitiv 
terapi, hvor man prøver at bedre uhensigtsmæssig ad-
færd som for eksempel isolationstendens, eller undgå at 
man dulmer depressionen med alkohol. Man kan også 
arbejde med de såkaldte automatiske negative tanker, 
og prøve at ændre dem i en mere positiv retning.

Interpersonel terapi – Her prøver man at arbejde med 
den depressives sociale kontakt og funktionsevne. 
Hensigten er at mildne depressionen ved at mildne 
eventuelle personlige problemer.

Ved psykoterapi menes der faktisk, at man prøver at 
ændre den måde hjernen fungerer på, men hver type 
psykoterapi har sin egen forklaringsmodel. Ideen er, 
at når man kan ændre tanker og handlinger, kan man 
også bedre humøret.

Psykologisk behandling er nogle gange den eneste be-
handling, der behøves, og den har ingen kendte bivirk-
ninger, men kan tage tid.

 
ECT-Behandling 
Elektrokonvulsiv terapi, ECT, bruges mest ved mode-
rat til svære depressioner. Behandlingen gives i fuld 
narkose, og er den mest effektive metode ved svære 
depressioner.  
 
Man sender et let kortvarig strømstød gennem hjer-
nen, mens patienten er bedøvet. ECT-behandling kan 
give forskellige problemer med hukommelsen. Proble-
met er dog for det meste forbigående.

Lysbehandling ved vinterdepression 
I forbindelse med vinterdepression er lysbehandling 
dukket frem, men det har vist sig at have en gavnlig 
effekt ved andre psykiske lidelser også. Lysbehandling 
gives som oftest i kombination med medicin.

Motion ved depression 
Videnskabelige undersøgelser peger på, at motion 
kan have en gavnlig effekt ved depression, men andre 
tyder på, at det ikke har effekt. Læs mere om motion i 
artiklen personlig medicin på side 22-23.

Kilder: Sundhed.dk: »Depression – en oversigt« og 
»Behandling ved depression«, SST.dk

Behandlingsformer ved  
depression

ECT, af engelsk: electroconvulsiv therapy, 
er den behandling, som tidligere blev kaldt 
elektrochok. En behandlingsform, hvortil der 
knytter sig mange myter. Gamle historier om 
dystre kældre, fastspændte patienter, smerte 
og tvang er heldigvis afløst af oplysning om en 
moderne og effektiv behandlingsform. 

TEKST: PIA JOHANSEN // FOTO: COLOURBOX

Speciallæge i psykiatri, Poul Videbech, fortæller, at 
behandlingen tilbydes svært deprimerede patienter, 
der er selvmordstruede og hvor samtaleterapi og me-
dicin ingen eller ringe effekt har. ECT tilbydes i nogle 
tilfælde også til kvinder med fødselspsykose. Fordelen 
ved ECT er, at effekten af behandlingen indtræder hur-
tigt (allerede efter 1-2 behandlinger indtræder en vis 
bedring) i modsætning til medicin, hvor samme effekt 
tidligst indtræder efter 2-5 uger. 

Hvordan foregår en ECT-behandling: 
• Patienten bedøves
• Muskelafslappende medicin gives
• Patienten får ilt gennem maske (narkosesygeple-

jersken sørger for dette under behandlingen)
• Der gives strøm til hjernen i ganske få sekunder 

(størstedelen af strømmen løber udenpå kraniet)
• Strømmen afbrydes
• Hjernen sender kramper ud i kroppen
• Patienten vågner igen
• Grunden til, at der gives muskelafslappende me-

dicin, er for at undgå skader på muskler, sener og 
knogler i forbindelse med krampeanfaldet.

  
  
 

 
 

 
  
  
  
 

 

Virkning: 
I visse dele af hjernen øges aktiviteten. Blandt andet i 

de dele af hjernen der bruger serotonin, noradrenalin 
og dopamin som kemiske budbringere. Det er stoffer 
som styrer vores humør. 
Stamceller i Hippocampus, (et område af hjernen 
som har betydning for kort- og langtidshukommelsen 
og dannelse af hjerneceller) hvis celler gendannes 
langsommere i forbindelse med depression, får bedre 
mulighed for at gendanne efter ECT-behandling. 

Bivirkninger: 
Under opvågningen kan patienten opleve at være 
forvirret i større eller mindre grad. I nogle timer efter 
behandlingen kan muskelsmerter forekomme på grund 
af det muskelafslappende stof. 
Særligt hukommelsen kan blive påvirket af ECT-be-
handlingen. Der kan være hukommelsesproblemer i 
dage til uger efter behandlingen. Tiden umiddelbart før 
behandlingen kan være helt glemt. Men depressionen 
i sig selv kan også føre til huller i erindringen. Det kan 
være svært at indlære nye ting efterfølgende. Dette 
aftager efterhånden for til sidst helt at forsvinde. 
20-30 % oplever ingen hukommelsesproblemer i for-
bindelse med behandlingen. 

Efter behandlingen: 
Der tilbydes altid antidepressiv medicin efter ECT-be-
handling, da risikoen for tilbagefald er stor det følgen-
de halve år. 
 
Der er lavet studier af om ECT kan give hjerneskader. 
Da der i forbindelse med behandlingen sørges for, 
at der ikke opstår iltmangel i hjernen, er dette ikke 
tilfældet. Det er påvist gennem blandt andet CT- og 
MR-scanninger foretaget umiddelbart før og efter 
behandlingen. 

Kilde: Sundhed.dk 

ECT –  
hvad  
er det? 

http://Sundhed.dk
http://SST.dk
http://Sundhed.dk
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Aktivitetskalender for den 4.02.19 til den 4.03.19Aktivitetskalender for den 4.02.19 til den 4.03.19

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

 
 

 

Tirsdag: 
10.00-12.00: Selvværdskursus, Team KAT, 
Tomsg.vej 35 
10.30- 12.00: Erfaringsgruppe om angst, Team KAT, 
Tomsg.vej 35 
14.00-15.00 Velværegruppe (lige uger), Mamma Mia, 
14.30-16.00: NADA, Kompasset 

Onsdag: 
12.30-14.30: SFT kommunikation og samtale, 
Team KAT, Tomsg.vej 35
13.00-14.00: Mindfulness, Kompasset

Torsdag:  
10.00-12.00: Mindfulness, Team KAT, Tomsg.vej 35
14.30-16.00: NADA, Kompasset 
15.00-16.00: NADA, Team KAT, Tomsg.vej 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 (fuldt booket) 

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

Fredag:  
13.00-15.00: Sundhed for dig, Kompasset (fuldt booket)

Motion, krop og bevægelse
Mandag:
 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
13.00-14.00: Krop og bevægelse, Pinta
12.00-12.45: Gågruppe, Mamma Mia
15.00-16.30: individuel træning, Kompasset

 
 

Torsdag: 
10.15-10.45: Morgengymnastik, Kompasset
10.30-11.30: Gåtur, Ottilia
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

  

Frinova
Tomsgårdsvej 35,
2400 København NV
Tlf.: 3058 0273

Tema Mod på Livet 
(TMpL)
Tomsgårdsvej 35
2400 K’øbenhavn NV
Tlf.:30 58 02 73/ 
30 57 97 67

Kontakten
Bystævneparken 27 
2700 Brønshøj
Tlf: 26 12 18 19

Åbningstider
Man- tors: 9-16
fre: 9.00-12.00

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

Åbningstider
Man: 9.30-16.00
Tirs: 13.00-20.00 
Ons: 9.30-14.00 + bru-
geråbent 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

Kreative sysler 
Mandag: 
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: Maling 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
13.00-15.00: Syning, Pinta  
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 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
10.30-11.30: 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

                                                                                 

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 facebookside 
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 (ons 
9.30-12.00 holder brugerne 
caféen åben)
Tors 10.00-19.30 
Sidste søndag i hver måned 
åbent 10-15.30. Den påføl-
gende mandag holdes der 
lukket

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
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Aktivitetskalender for den 4.02.19 til den 4.03.19
Brætspil/sang og musik 
Mandag: 
13.30-15.00: Kor, Thorupgården
14.00-15.00: Musik, Ottilia
14.00-16.00: Brætspil, Pinta 

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

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: 
13.30-15.30: Fredagshygge, Thorupgården

Madlavning/fællesspisning. 
Tirsdag: 
14.00-15.00: Boller, Ottilia
16.10-18.45: Madlavning, Mamma Mia, Nabo Skolen 
16.00-19.00: Madlavning, spisning kl. 18.00 i Pinta
18.15-20.00: 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: 8.30-21.00
Ons: 8.30-21.00
Tors: 8.30-16.00
Fre: 9.00-16.00      

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

www.teammodpaalivet.dk
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Hvis du er deprimeret, er der mange må-
der at få det bedre på. Det kan være, at 
medicin hjælper dig, men du kan også gøre 
andre ting, for at få det bedre. For eksem-
pel har mange glæde af den videnskabeligt 
beviste behandlingsform mindfulness. 

TEKST: CHRISTINA ANDERSEN // FOTO: COLOURBOX

Den traditionelle behandling når man får en depression 
er medicin, men hvad enten du har brug for medicin i 
form af piller eller ej, er der flere andre ting, du kan gøre 
for at få det bedre. Det kaldes personlig medicin.

Personlig medicin 
Hvis du googler »personlig medicin« finder du ud af at 
det både er skræddersyet personlig medicin i form af 
piller og et begreb, som handler om andre ting du kan 
gøre for at få det bedre.  
Den amerikanske psykolog Patricia Deegan som er 
fortaler for, at du selv kan gøre meget for at komme dig 
blev som teenager diagnosticeret med skizofreni.  
 
Hun  kom sig og arbejder i dag med forskning og under-
visning indenfor områderne recovery og empowerment 
for mennesker med psykiske problemer. Hun beskriver 
personlig medicin som noget, der kan ændre den bio-
kemiske balance i kroppen. Det vil sige noget andet end 
medicin, som du selv kan gøre for at få det bedre.
Der er mange ting, du kan gøre selv for at få det bedre, 
men det kan være svært at finde det, der virker. Vi er alle 
forskellige mennesker, og derfor virker det samme ikke 
på samme måde på alle mennesker. Nogle mennesker 
kan lide at få massage, mens andre ikke kan lide det. 

Du bestemmer selv, hvad din personlige medicin skal 
være. Det vigtigste er, at det hjælper dig og gør dig 
glad. Det kan for eksempel være: mindfulness, få mas-
sage eller ansigtsbehandling, spise god mad, læse en 
bog, lave håndarbejde, dyrke en hobby, være frivillig, 
være sammen med venner og familie og meget mere.  

Mindfulness
Mindfulness er 
en af de me-
toder, der 
er forsket 
i og 
man 
har 

fun-
det ud af, 
at mind-
fulness 
blandt 
andet kan 
hjælpe 
mennesker 
med PTSD, 
angst og 
depression. Iføl-
ge klinisk psykolog 
Jacob Piet, som har 
skrevet en ph.d. om 
mindfulness base-
ret stressreduktion 
(MBSR) og mindful-
ness baseret kognitiv 
terapi (MBKT),  er der beviser for  at MBSR og MBKT 
virker på depressive symptomer. MBSR og MBKT er 
begge et otte-ugers videnskabeligt program. MBKT kan 
blandt andet forebygge tilbagefald af depression.
Måske er du en af dem, der kan få et godt udbytte af 
mindfulness. Mindfulness er en metode til bevidst at 
tage ansvaret for kvaliteten af sit liv. Du lærer blandt 
andet at være mere opmærksom, du lærer at accepte-
re og give slip på negative følelser og tanker samt at 
være til stede i nuet. Det kræver dog, at du skal træne 

disciplineret. Træningen går ud på at øve at være i 
og tillade nuet, hvad enten det er godt eller skidt og 
uden at dømme. Man bruger blandt andet bodyscans 
som øvelse. Bodyscan er en guidet meditations-øvelse, 
hvor kroppens dele tales igennem. Det vil sige man 
fokuserer på de enkelte kropsdele hele vejen igennem 
øvelsen.  

Motion og psykisk sårbarhed
Ifølge Poul Videbech speciallæge i psykiatri kan motion 
have en positiv virkning på depression, men man skal 
træne intensivt og få sved på panden. Ofte har perso-
ner med depression ikke overskud til at træne, da de er 
meget trætte på grund af depressionen.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er der ikke mange beviser 
for, at konditionstræning har en positiv effekt på de-
pressionssymptomer, men i enkeltstudier, hvor træ-
ning har haft en god effekt, har træningen været af høj 
intensitet og der er blevet trænet mere i forhold til stu-
dier, hvor der ikke var effekt af træningen. Det vil sige, 
at meget træning med høj intensitet er bedre end lidt 
træning med lav intensitet. 

Sundhedsstyrelsen anbefaler at voksne skal motionere 
30 min om dagen udover almindelige kortvarige dag-
ligdags aktiviteter. Disse 30 min kan deles op i løbet af 
dagen, men du skal være i gang mindst 10 minutter ad 
gangen. Derudover anbefales det, at voksne mindst to 
gange om ugen dyrker motion med høj intensitet eller 
andet fysisk aktivitet af mindst 20 minutters varighed.
Hvis du ikke ved om motion virker for dig, så prøv det 

af, måske virker det og du får det bedre.
     

   

       Kilde: www.netdoktor.dk, www.mindfulness.
au.dk

 
, www.sst.dk, artikel: »Vi må våge at bryte   

stillheten« i Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 
vol. 1, nr. 4 2004.

   
           
            
 

Scan koden med din 
smartphone for at prøve 
en mindfulness øvelse

Til kamp mod 
depression med  
personlig medicin
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Hvis man viser tegn på depression skal 
man opsøge en læge for at få en faglig vur-
dering af sine symptomer, det fremgår af 
netdoktor.dk. Man kan derfor ikke gå og 
diagnosticere hinanden, for det kræver en 
lægefaglig vurdering at kunne give og be-
handle diagnosen depression. 

TEKST: PERNILLE MØLLER OG LONE E. THOMSEN 

FOTO: PRIVATFOTO

Jeg har talt med Pernille Møller, som er specialsyge-
plejerske i psykiatri og ansat i Psykiatrisk Ambulatori-
um Nørrebro.

Hvor længe har du arbejdet i det Akut Opsøgen-
de Psykiatriske Team også kaldet AOP teamet? 
Siden maj 2018 

Hvilke symptomer er der på at man har 
depression?

 
  

Der er mange symptomer, det kan være energiløshed, 
manglende appetit, selvmordstanker, selv-lede og mi-
mikfattighed og mange flere.

Er nogle symptomer mere almindelige end andre? 
Det er forskelligt, hvilke symptomer man har, man 
er jo ikke syg, fordi man er ked af det, men man kan 
begynde at tale om sygdom, når man for eksempel 
ikke længere orker at pleje sine personlige relationer 
og mister evnen til at tage vare på sig selv – dette kan 
være at varetage hygiejne, daglige gøremål og økono-
mi. Når det så begynder at vokse om ørerne på dig, og 
du ikke længere kan se dig ud af tingene - så har du 
brug for hjælp. 

Det er vigtigt, når man taler depression, at man ikke 
sygeliggør det at være ked af det og gå igennem svære 
tider i livet. Det er en del af det at være menneske, der 
vil være op og nedture. Men det er også vigtigt at er-
kende, når man ikke magter livets udfordringer og har 
brug for hjælp, eventuelt professionel behandling. Det 
kan ske for os alle. 

Hvis man oplever, at man har et eller flere af 
symptomerne, hvad gør man så?  
Det vigtigste er at snakke med nogen og ikke gå og hol-
de tingene for sig selv, så det bliver tabu. 

Hvornår skal man søge læge?  
Hvis du er i tvivl om, hvornår du skal søge hjælp, så 
ring og spørg en anden. Tal med familie eller venner. 
Hvis du ikke kan det, så ring til din privatpraktiserende 
læge. Det er vigtigt ikke at gå alene med tingene. Det 
er også vigtigt at søge hjælp med det samme, hvis man 
har selvmordstanker. Her bliver det risikabelt ikke at 
søge hjælp. Og så er det er vigtigt, at du kan erkende 
det, hvis du ikke magter din situation. Når du kan det, 
er det nemmere at søge hjælp. 

Hvor ofte møder I i AOP-teamet mennesker der 
har depressioner?  
Vi arbejder med folk, der er meget psykisk sårbare, og 
møder tit patienter med depression.

Har du oplevet, at nogen havde en depression 
uden, at de var klar over det?  
Folk er godt klar over, at der er noget galt, men de vil 
helst ikke have et stempel på sig – at de er syge.

Hvad er det typiske forløb, når du møder en be-
boer, du tænker, er deprimeret?  
Der er ikke noget typisk forløb, alle mennesker er for-
skellige og alle mennesker kommer sig på deres måde. 
Der er mange forskellige behandlingsmetoder som psy-
kiatrien kan tilbyde.

Det vigtigste når man taler om psykisk lidelse er, at 
huske at det kan ske for os alle sammen. 

Hvornår skal man 
søge læge ved tegn 
på depression

 

Pernille Møller er specialsygeplejerske i psykiatri og 
ansat i Psykiatrisk  Ambulatorium Nørrebro.

Der er forskellige måder at forebygge de-
pression på for eksempel med medicin og 
psykologisk behandling.
 

TEKST: ANNE REUS CHRISTENSEN // FOTO: COLOURBOX 

For at forebygge depression kræver det, at man ved, 
hvad der fremkalder depression. Man ved at en kombi-
nation af biologi, stressende begivenheder og person-
lighed fremkalder depression hos den enkelte. Der er 
også et arveligt aspekt. Visse somatiske sygdomme som 
for eksempel for lavt stofskifte kan også give depressive 
symptomer. Derfor er der også forskellige måder at 
forebygge depression på. For den enkelte gælder det 
om at lære sin sygdom bedst muligt at kende, for der er 
en tendens til, at jo før man kommer i behandling, jo 
bedre kan man forebygge, at det bliver værre. 

Flere videnskabelige undersøgelser har vist, at depres-
sioner har en tendens til at vende tilbage. Og jo ældre 
man er, når man får en depression, jo større risiko er 
der for, at der kommer en ny. 

Medicin
Man kan forebygge, at en depression vender tilbage 
ved hjælp af medicin. Det gør man for eksempel ved 
at fortsætte med at behandle med medicin efter at 
depressionen er overstået. Nogle mennesker har behov 

for at være i permanent behandling med medicin, men 
det er meget individuelt, hvad man har behov for. 

Psykologisk behandling
Ved hjælp af psykologisk behandling kan man i sam-
arbejde med sin terapeut finde ud af, hvad der udløste 
depressionen og på den måde blive bevidst om, hvad 
man selv kan gøre for at forebygge, at det vender tilba-
ge eller bliver værre. 

Videnskabelige undersøgelser viser, at visse former for 
psykoterapi kan have en forebyggende effekt. Det kan 
for eksempel være kognitiv terapi og interpersonel psy-
koterapi. Vil man gerne have dybtgående forandringer 
af personlighedstræk, så man forebygger en sårbarhed 
overfor depression, kan man prøve psykodynamisk 
terapi, som dog tager lang tid.  

Ifølge Poul Videbech kræves der langt større viden om 
depressionens årsager, for at kunne forebygge depres-
sion i et bredere samfundsmæssigt perspektiv.  
 
Det betyder, at man må prioritere forskning og fore-
byggelse fra politisk hold. 
 
Kilder: Netdoktor »Hvordan forebygger man  
depressioner?« af Poul Videbech, professor 
i psykiatri, overlæge, dr. Med. 

Kan man forebygge depression?  

http://netdoktor.dk
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Vi kender alle overskrifterne, om at flere 
og flere rammes af stress og depressioner, 
og at mange danskere tager antidepressiv 
medicin. Men hvordan kan det være, at så 
mange bukker under? I denne artikel ser 
jeg nærmere på nogle af de ting i hver-  
dagen, der kan stresse os og som for no-
gen kan munde ud i en depression. 

TEKST: KRISTINA DANIELSEN // FOTO: COLOURBOX 

I Sinds udgivelse »Værd at vide om depression« står 
der, at stress ofte har depression som følgesygdom. 
Sundhedsstyrelsen skriver på deres hjemmeside, at 
alvorlig stress gennem længere tid kan udløse depres-
sion, hvis man er disponeret for det. Det er forskelligt 
hvad, der stresser den enkelte person, men her ser jeg 
nærmere på nogle af de faktorer, der forskes i.

Mobiltelefoner 
I 2012 konkluderede den svenske psykolog Sara 
Thomée i sin doktorafhandling fra Göteborgs univer-

sitet, at et konstant forbrug af mobiltelefonen øgede 
risikoen for søvnbesvær, stress og i sidste ende kunne 
det ende med en depression blandt unge mennesker. 
Efter vi har fået mobiltelefoner, bliver det i højere grad 
forventet, at vi er tilgængelige, ikke mindst af os selv. 
 
Sociale medier 
En kilde til stress er de sociale medier, hvor der er en 
tendens til, at det kun er gode ting der deles. Eksem-
pelvis svømmer Facebook i eksamenstiden over med 
stolte forældre, der deler børnenes 10 og 12-taller. Til 
dette udtaler psykolog Sara Kusk til TV2-Østjylland: 
»Hvis børnene oplever, at karakteren er det, der giver 
anerkendelse, opmærksomhed og stolthed hos foræl-
drene, kan de få den oplevelse, at der skal høje karakte-
rer til for, at de er noget værd.« 

Men hvis man fravælger de sociale medier, risikerer 
man, især hvis man er ung, at ekskludere sig selv fra 
fællesskabet. DR skrev i december 2018 om Julia på 
26, der for et par år siden slettede alle sine profiler 
på sociale medier. Hun oplever nu fra tid til anden, at 

hendes venner glemmer hende, fordi hun ikke er med 
i grupperne på Facebook, hvor aftalerne om at mødes 
laves.
 
Et godt liv 
Der er også i samfundet en forventning om, hvad der er 
det gode eller et ordentligt liv. Man skal have et velløn-
net arbejde, stifte familie og helst have en uddannelse 
med høje karakterer. 

Fatima Lindegaard Petersen, psykolog og lektor ved 
Professionshøjskolen i København, siger, at der ikke er 
meget, der skal til for at skille sig ud fra det, der bliver 
anset for at være normalt, for eksempel udløser det 
ikke en orlov, hvis man er i sorg efter et dødsfald i nær-
meste familie, men man kan få en sygemelding i stedet. 
 
Forbrug 
Der er også en forventning i samfundet om, at vi skal 
forbruge. Man skaber sig en identitet ved hjælp af sit 
forbrug, og man skal have de allernyeste mærkevarer 
for at være med. Psykolog og lektor Fatima Lindegaard 

Petersen fortæller, at når hun står foran et hold stude-
rende og skal holde en forelæsning ser hun, at de fleste 
har IPhone og IPads liggende foran sig.  

»Et program som Luksusfælden på TV3 er også et 
eksempel på at forventningen til, at man skal forbruge, 
er løbet af sporet. Uge efter uge kan vi følge menne-
sker, der har villet være med i forbrugsfesten, men er 
knækket på det,« siger Fatima Lindegaard Petersen 
og tilføjer: »og når de så har mistet overblikket over 
økonomien og søger hjælp hos programmets eksperter, 
er det første, de får at vide, at de skal kvitte smøgerne 
og skille sig af med kæledyrene, som i virkeligheden 
måske er det eneste, de har tilbage, der holder dem 
oppe.«

Et svar på det spørgsmål, jeg lidt provokerende stiller i 
overskriften, kan være, at det ikke er samfundets skyld, 
at der er flere og flere, der bliver ramt af depressioner. 
Men der er flere omstændigheder i en almindelig hver-
dag, der kan skubbe os hen imod en depression, hvis vi 
ikke er opmærksomme på, hvordan de påvirker os. 

Depression – er det 
samfundets skyld?

 

»Uge efter uge kan vi, i TV3’s program Luksusfælden, følge mennesker der har villet være med i forbrugsfesten, men som 
er knækket på det,« siger Fatima Pedersen, psykolog og lektor på Professionshøjskolen i København.
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Lisbet Adler Brønsdahl afholder  
strikkecafé. Lisbet designer strikke-
opskrifter og har mange års erfaring.

Du kan være nybegynder eller nørd, 
ung, gammel eller midt i mellem. Alle 
er velkomne.

Lisbet yder gerne strikkehjælp til 
blandt andet opskrifter, materialevalg 
og teknik.

Torsdag den 14. februar 
klokken 14.00 – 17.00

Strikkecafé 
      p å  Ø b r o  B i b l i o t e k

Torsdag den 24. januar holdt Center Nord-Vest 
traditionen tro nytårskur. Det foregik over et par ti-
mer, hvor alle var mødt op fra de forskellige enheder: 
Team Mod på Livet, Team KAT, alle de forhenværende 
ansatte fra Café Vigør og en masse fra administrations-
gangen, Granvej og Rønnebo. Vi var omkring 40, og 
stemningen var i top på trods af Café Vigørs lukning.  

De tidligere ansatte i Café Vigør stod for dette års arran-
gement, hvor der blev serveret et godt alkoholfrit alter-

nativ til champagne og en hyldeblomstdrik med frugt og 
danskvand samt hjemmelavet kransekage.   
Centerchef Anne Biener holdt en flot tale, hvor hun fore-
lagde nyheder fra Center Nord-Vest og efterfølgende holdt 
Henriette Byrum en smuk tale om en dråbe der danner 
ringe ud i verden til et bedre socialt samvær. Der blev skå-
let og råbt godt nytår. Bagefter gik snakken lystigt.  

TEKST: JANE BEGTRUP 

FOTO: LOTTE CHILI KRISTENSEN OG TORIL K. VIKESÅ

Henriette Byrum og Anne Biener.Anne Biener holdt en flot tale.

Der blev blandt andet serveret 
frugt og grønt og hjemmelavet 
kransekage.

Nytårskur i Center Nord-Vest
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Kim Madsen har været frivillig i Mamma 
Mia gennem 25 år. Hver mandag har han 
lavet varm mad til Mamma Mias brugere. 

TEKST: DITTE KLÖCKER JEPSEN 

FOTO: CARSTEN REMENTORP 

Hver mandag gennem 25 år er Kim Madsen trådt ind 
ad døren på Mamma Mia med sine indkøbsposer og 
en plan for, hvordan han skal tilberede et varmt måltid 
mad klokken 17.30 til værestedets brugere. Kim plejer 
at bruge den første tid på at være i caféen og sludre om 
stort og småt. Hen på eftermiddagen forsvinder han 
ud i køkkenet, og snart breder duften af mad sig ud i 
cafeen. Ude i køkkenet er der styr på gryderne og Kim 
Madsen har altid overskud til at sludre med dem, der 
kommer forbi. Klokken 17.30 præcis bærer Kim Mad-
sen maden ud i caféen, hvor han deler ud til alle, der 
har meldt sig til spisningen. Indimellem er der folk, der 
er kommet i sidste øjeblik, men når Kim Madsen er i 
køkkenet, er der altid mad nok til alle. Senest serverede 
han hjemmelavede frikadeller, stuvet hvidkål og kar-
tofler, hvilket var en meget populær ret. 

»Jeg har aldrig set så mange tilmeldte til aftensma-
den, som den aften,« fortæller en medarbejder fra
Mamma Mia.

Monica, som er konstitueret leder for Mamma Mia, 
fortæller, at Kim Madsen med sin frivillige stabile ind-
sats skaber et lyspunkt og et holdepunkt for brugerne. 

»Kim bringer minderne frem med sin traditionelle
danske mad. Han forkæler brugerne med sin mad og
har et uundværligt kendskab til Mamma Mias historie.
Han har været her længere end nogen anden medar-
bejder. Det er en imponerende indsats Kim gennem
årene har leveret sideløbende med sit fuldtidsarbejde i
hjemmeplejen,« siger hun.

Brugerne fortæller: 
»Jeg er imponeret af, at han altid kører på cykel – lige
meget hvilket vejr det er.«

»Han betyder alt om mandagen på Mamma Mia. Her
er altid mange mennesker.«

»Lige så snart han træder ind ad døren, spørger folk
ham – hvad er der at spise i dag? Han bliver nærmest
overfaldet.»

»Boller i karry er altid godt.«

»Han er fantastisk – selvlært kok med god traditionel
mad.«

»Til Kims jubilæum er det os andre, der skal lave mad
til ham for en gangs skyld.«

Kim Madsen har ud over sin stabile indsats om man-
dagen også været med til at stå for juleaften, ture til 
cirkusrevyen og andre arrangementer. 

Kim har lavet over 
1000 måltider mad i 
Mamma Mia

Glorias grafiker holder i en periode orlov og  
derfor søger Gloria en grafiker fra ca. 1. marts 
til 1. juli. Glorias nye grafiker kan være frivillig, 
ansat med brugerløn eller i job med løntilskud for 
førtidspensionister.  

Vores grafiker sætter annoncer og artikler op i 
InDesign, så hvis du har erfaring med InDesign 
er det et stort plus. Arbejde i Photoshop kan også 
forekomme. Arbejdstiden fastsætter vi sammen.

Du kan kontakte redaktør Toril Vikeså på 
51 24 99 34 eller sende en mail til JR4E@
kk.dk, hvis du vil høre mere om stillingen.
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TEAM MOD PÅ LIVETS
VÆRKSTEDER

• GRATIS
• ÅBENT FOR ALLE
• INGEN TILMELDING

BRUG FOR ET LIFT? RING TIL OS ELLER 
TJEK VORES HJEMMESIDE!

TLF.: 30 57 97 67
WWW.TEAMMODPÅLIVET.DK

SKRIVE VÆRKSTEDMAKEUP VÆRKSTED

SPIL CAFÉ

MALE VÆRKSTED

Skrive værksted er for dig, der har 

lyst til at prøve kræfter med 

litteraturens verden. Vi skriver alt 

fra prosa til længere tekster og

giver hinanden feedback – hvis

man har lyst!

Skrive værksted afholdes og

guides af Hanne, Mie og Ian.

Team Mod på Livet elsker makeup, og vi 

håber, du vil makeup-hygge med os?

Vi har masser af tips og tricks, vi har lyst 

til at dele med dig.

Vi lægger makeup sammen med:

Trine, Stine, Alex og Martine

I Male Værkstedet maler vi 

med den helt brede pensel!

Her får kreativiteten frit spil, når vi afprøver forskellige

materialer og teknikker. Vi bidrager med lærreder, 

pensler, maling, diverse blyanter med mere.

Alle kan deltage, om man er helt ny med en pensel eller

den næste Picasso.

Male Værksted afholdes af Malene, Alex 

og Hanne som både kan guide og give feedback.

Konceptet er simpelt: Vi spiller 

brætspil, drikker kaffe og hygger os.

Team Mod på Livet har en stor stak

spil, men du må gerne bidrage med 

dig eget spil, hvis du har lyst.

Spil Café afholdes af Jacob og

Malene

FREDAGE KL. 12:30 PÅ 
BIRKEDOMMERVEJ 43, LOKALE E

ANDEN FREDAG I HVER MÅNEDFØRSTE FREDAG I HVER MÅNED

ANDEN SIDSTE FREDAG I HVER
MÅNED

SIDSTE FREDAG I HVER MÅNED

Mamma Mia  •  Utterslev Torv 30  •  KBH NV.  

KOM OG VÆR MED I KØKKENGRUPPEN

 

Lyder det som noget for dig? Mamma Mia har 
lavet en køkkengruppe, hvor man kan være 
med til alt lige fra at skrælle kartofler, tage 
opvasken eller lave mad til 20 mennesker. I 
køkkengruppen kan vi imødekomme alle 
slags deltagelsesmuligheder, hvad enten 
man har mod på det helt store, eller mere 
er til små opgaver. Dette betyder også, at 

der både er mulighed for at strukturere 
et praktikforløb gennem gruppen, eller 

kigge spontant forbi og give en  

 
 
hånd med. Det vigtigste er, at vi er sammen 
om det og hygger os med arbejdet. Hvis 
du er blevet nysgerrig, er du velkommen til 
at kigge forbi Mamma Mia på vores næste 
gruppemøde.  
 
Her kan man møde os, få en sodavand og 
være med på en uforpligtigende lytter. 
 
Kontakt Mamma Mia på 38 60 69 43 med 
spørgsmål og henvendelser.

»Køkkengruppen giver mig struktur, velvære og noget at stå op til om morgenen« 
 – udtaler Martin fra Køkkengruppen.

WWW.TEAMMODP�LIVET.DK
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I december 2018 tog Jürgen Elwert med 
på LAPs jule- og nytårs refugium i Ma-
ribo. Det blev en helende oplevelse med 
masser af gode oplevelser.

TEKST: JÜRGEN ELWERT // FOTO: INSPIRATIONSCENTER MARIBO

Det er på tide, tænkte jeg, da jeg blev helt udmattet af 
psykiatrien i løbet af efteråret og henvendte mig såle-
des til LAP (Landsforeningen Af tidligere og nuværen-
de Psykiatribrugere) for at tilmelde mig deres refugie-
ophold for 2018. Værsgo sagde de og tilmeldte mig. I 
december drog jeg afsted til Maribo, nærmere betegnet 
til InspirationsCenteret Maribo i Hunseby, hvor jeg 
blev indkvarteret på deres fristed for at byde ensomhed 
i fred og ro velkommen. På refugiet fik jeg mulighed for 
recovery, som et alternativ til psykiatrisk behandling 
og medicin. 

Jeg lærte ligesindede psykiatribrugere fra hele landet 
at kende og der blev hygget og udvekslet erfaringer 

sammen i ro. Vi gav hinanden tid og plads til at fortæl-
le og lytte til recovery-fortællinger og livshistorier. 
Jeg mødte blandt andet en bruger fra et socialpsyki-
atrisk værested, som kunne lide at spille og synge til 
refugiets klaver og guitarspil.  

Der er frivillige værter tilstede under opholdet, som du 
frit kan kontakte og tale med. Det var der rig mulighed 
for. Du er således en gæst og ikke en patient. 
Jeg fik en helende oplevelse med gode samtaler, fin 
mad og endda udflugt til landlige omgivelser og jule-
gudstjeneste i den lokale kirke, Hunseby kirke.  

På LAP refugiet var der recovery-orienterede aktivite-
ter og afslapning med mindfulness, maling og afspæn-
ding med mere.  

Et LAP refugie kan anbefales, hvis du vil have mu-
lighed for at komme dig over en psykisk lidelse. Jeg 
håber, at LAP arrangerer det igen i 2019. En stor tak til 
arrangøren og til deltagerne i dette års refugium.

Mit refugieophold med LAP

LAPs jule- og nytårsrefugium

LAP, Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere, 
har i samarbejde med InspirationsCenter Maribo udviklet et refugi-
um, hvor psykiatribrugere kan tilbydes ro og helle fra deres daglig-
dag i nogle dage eller uger i december måned og hen over nytår. I 
maj måned i år besluttes det om jule- og nytårsrefugiet skal afholdes 
igen her i 2019. Hold øje med www.LAP.dk

Måltiderne spises i rolige omgivelser.

Værelserne på InspirationsCenter 
Maribo er nydeligt og enkelt indrettet.

www.LAP.dk
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RING...

TELEFON 33 12 47 27 - SEKRETARIAT@DEPRESSIONSFORENIGEN.DK
WWW.DEPRESSIONSFORENINGEN.DK 

RING...

3312 4774
Mandag - Fredag kl. 19.00-21.00

Depressionslinien
For dig der er ramt af depression eller 

bipolar lidelse og som har brug
for at tale med nogen, der forstår

WWW.DEPRESSIONSFORENINGEN.DK
mailto:SEKRETARIAT@DEPRESSIONSFORENIGEN.DK
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