
Souledonfunk

og dans ti l læ
kker soul og funk

KULTURHUSET  |  ISLANDS BRYGGE 18  |  2300 KØBENHAVN S.

Team KAT afholder 20-ugers selvværdskursus. Her vil du opleve et 

fortroligt og tillid
sfuldt rum, hvor du trygt kan arbejde med temae-

rne for et bedre selvværd.Vi holder en forventningssamtale, fordi vi 

gerne vil sikre os, at du får en god oplevelse, og at kurset er det rig-

tige for dig.

SELVVÆRDSKURSUS

Bliv bedre til at sætte pris på den, du er

Kunne du tænke dig 

at være mere venlig 

over for dig selv og 

mindre selvkritisk?

Har du brug for at 

kunne være  

gladere for  

dig selv?

Kontakt Team KAT for nærmere 

 information på telefon 

  

Isabelle  30 58 03 00 - hb76@kk.dk  

eller  

Elin  30 58 03 96 - lg42@kk.dk

Kurset og forventningssamtalen vil 

foregå på  

aktivitets- og samværstilbuddet 

Ottilia  

Kirsten Walthersvej 6  

2500 Valby

T E A M   K • A • T

MEDARBEJDER  |  P
EER  |  F

RIVILLIG 

Kunne du tænke dig 

at være mere venlig 

over for dig selv og 

mindre selvkritisk?

Har du brug for at 

kunne være gla-

dere for dig selv?

Foto, her er mulighed for at lære, hvordan man komponerer 

fotografier og portrætter bedst muligt samt redigering. 

Bliv glad for vand, her arbejder vi med at blive tryg ved at 

være i vand og gå i svømmehallen. 

Samspilshold, vi et instrument til alle. Vi spiller og synger 

vores yndlingsnumre sammen i en afslappet og hyggelig 

atmosfære. Både for begyndere og øvede. 

Kreativ skrivning, her bliver undervist i kreativ skrivning 

som inspiration, til at skrive inden for de forskellige områder 

som den enkelte finder interessant.

Bevægelse til musik, vi bevæger os til musik. Musikken og 

kroppen er i centrum, når vi danser og mærker kroppen i 

forskellige tempi og stemninger. 

Læs mere på www.mammamiasocialpsykiatri.dk eller hør 

nærmere på telefon: 38 60 69 43

Mamma Mia Nabo Skolen har også undervisningshold i 

NABO-centeret på Portugalsgade 10, 2300 Kbh. S. Læs mere 

herom på www.nabocenter.dk

Efterårs 

sæsonen 
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RETTELSE:
I juli nummeret skrev vi i artiklen 
om alternativ behandling på Amager, 
på side 13: »På sigt er det meningen 
at uddanne beboerne, så de kan give 
hinanden akupunktur.« Der skulle 
have stået: »På sigt er det meningen, 
at inddrage beboere, som har lyst, til 
en slags nabohjælp, hvor de kan lære 
at give hinanden akupunkturkugler. 
Det er ganske små guldkugler, som 
sættes på ørerne, uden brug af 
akupunkturnåle.«
Fejlen nåede at blive rettet i en stor 
del af de udgivne blade, men altså 
ikke i alle. Vi beklager fejlen.

Kære læser

Sommeren er over os og Gloriaholdet er lige kommet tilbage 
friske fra sommerferie. Derfor består dette nummer udeluk-
kende af annoncer og selvfølgelig også vores faste aktivitets- 
kalender, som du finder i midten af bladet.

Vi vender tilbage den 2. september med tema om musik og 
en masse andre spændende artikler. Du kan godt begynde at 
glæde dig.

Indtil da fortsat god sommer

Toril K. Vikeså

Redaktør

REDAKTIONEN

Skribenter
Anne Reus Christensen
Charlotte Nielsen
Christina Andersen
Felix Jensen
Hanne Carlsen
Jane Begtrup
Kåre Michelsen
Tine Tang Lystbæk

Korrektur
Tine Tang Lystbæk

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 
kommentarer, så send det til Toril K. 
Vikeså på mail: jr4e@kk.dk

Du kan kontakte redaktionen ved at 
skrive til vores fællesmail:  
gloria@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 velkommen til at lave en 
aftale om besøg hos os på reda-
ktionen på Skjulhøj Allé 2, 2720, 
Vanløse.

Gloria kan hentes som PDF på 
Center Nord-Vests hjemme-
side:  
www.centernordvest.kk.dk/
indhold/gloria-0

Følg os på Facebook: 
Facebook.com/glorianyheds
blad

-

Deadline for indsendelse af materiale til nummeret den 2. september er fredag den 9. august

Har du brug for at blive stærkere og få et større 
fysisk overskud?
Har du lyst til at indgå i et fællesskab omkring 
sundhed?
Kompasset har ledige pladser på vores sundhedstilbud.
Du kommer på et mindre hold, som mødes to gange om ugen.
Tilbuddet består af træning og cafemøder.
Det er ikke nødvendigt at have erfaring med motion og træning.

TRÆNING
Selve træningen varer 1½ time, og består af opvarmning, konditionstræning, 
styrketræning og udstrækning.
Alle kan være med, uanset niveau, og træningen vil blive tilpasset den enkelte.
Vi holder pauser undervejs.
Vi lægger stor vægt på, at der skal være tid til spørgsmål og snak samt til at lære 
hinanden at kende.
Det er muligt at klæde om og bade i Kompasset, og låne et skab, hvor man kan 
opbevare sine ting.

CAFEMØDE
Vi afholder cafemøder med forskellige temaer omtrent en gang om måneden.
Temaerne kan variere efter gruppens behov. Det kan handle om sundhed og 
medicin, kost og madlavning, motivation, netværk, livskvalitet, vaneændringer, 
økonomi, fremtid og sociale aktiviteter.
Ved at deltage i tilbuddet, får du mulighed for at blive en del af et netværk, hvor I 
efter forløbet fortsat kan støtte hinanden.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Er du interesseret i at deltage i Sundhed for dig, kan du ringe eller sende en mail, så 
inviterer vi dig til en samtale.
Ved samtalen kan du høre mere om tilbuddet, og sammen finder vi ud af, om det er 
noget for dig at deltage.
Kontakt os på tlf. 24 85 72 79 eller kompasset@kk.dk
Vi mødes tirsdage og fredage kl. 12:30-14:30.

Sundhed for dig
Et tilbud om livsstilsændring 
til psykisk sårbare 
i Københavns kommune

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

mailto:jr4e@kk.dk
mailto:gloria@kk.dk
http://www.centernordvest.kk.dk/indhold/gloria-0
http://Facebook.com/glorianyhedsblad
mailto:kompasset@kk.dk
mailto:kompasset@kk.dk
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Kommed il tTanrsfomraiotnLAB!
Et metodeværksted af The Art of Transformation:
Med kunsten som redskab danner vi sprog for det

ordløse og metoder til transformation

kanu d og ... meedr æ v
 
Deltag i Transformation LAB
Organisationen The Art of Transformation (TAoT) sætter livets vanskelige emner på
dagsordenen, når de behandler traumatiske oplevelser gennem dialogiske metoder og
skaber kunstneriske udtryk.

Den 24. og 25. august afholder TAoT: Transformation LAB bestående af
workshopdage i Bådteatrets Ubåd i Nyhavn. Workshopdagene tager udgangspunkt i
personlige beretninger fra mennesker, som har valgt at dele deres historier om livets
traumatiserende oplevelser. De personlige beretninger vil gennem kunstnerisk
bearbejdelse danne grundlag for undersøgelse og metodisk udvikling i TAoT.

Formålet med workshopdagene er at udvikle og skærpe det metodiske greb, som
adskiller TAoT fra andre kunstneriske præsentationer. Dette for at blive klogere på,
hvordan vi sammen kan skabe et fælles rum hvor sproget, for det der er svært at tale om,
bliver til.
 
Del din historie med The ArtofTransformation

TAoT søger personlige fortællinger fra dig som har haft misbrug, overgreb, psykisk
sygdom, selvmordstanker eller andre traumatiserende oplevelser inde på livet – og dig
som oplever, at noget i dit liv er styrende og føles ødelæggende for tilværelsen. TAoT vil
gerne arbejde med din historie på det kommende Transformation LAB .

Send din historie til in fo @the -art -of-transformation.com. Skriv ”min historie” i
emnefeltet. Du kan også skrive din historie på vores skriveværksted den 21. og 22.
august på Bådteatrets Ubåd i Nyhavn. Alle historier anonymiseres.

Vi skaber et rum sammen - hvor sproget, 
for det der er svært at tale om - bliver til

Transformation LABmere om Læs, købbillettertilat  deltage i
workshops. . og/eller2425d. ogse

w orkshopprogrammetm.m. på:  www.the-art-of-transformation.com

Bliv bedre til at sætte pris på den, du er
SELVVÆRDSKURSUS

Kunne du tænke dig 
at være mere venlig 
over for dig selv og 
mindre selvkritisk?

Har du brug for at 
kunne være  
gladere for  

dig selv?

Team KAT afholder 20-ugers selvværdskursus. Her vil du opleve et 
fortroligt og tillidsfuldt rum, hvor du trygt kan arbejde med temae-
rne for et bedre selvværd.Vi holder en forventningssamtale, fordi vi 
gerne vil sikre os, at du får en god oplevelse, og at kurset er det rig-

tige for dig.

Kontakt Team KAT for nærmere 
 information på telefon

Isabelle  30 58 03 00 - hb76@kk.dk
eller

Elin  30 58 03 96 - lg42@kk.dk

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 

mailto:info@the-art-of-transformation.com
http://www.the-art-of-transformation.com
mailto:hb76@kk.dk
mailto:lg42@kk.dk
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Efterårs 
sæsonen 
P Å  M A M M A  M I A  N A B O  S K O L E N

Sæsonen starter op i den sidste uge af august 2019.

Kom til vores åbne hus den 20. august kl. 16.30-17.30 og mød 
lærerne og hør nærmere om vores forskellige undervisnings-
hold – her vil blive serveret kaffe og lagkage.

Mamma Mia Nabo Skolens undervisning foregår i en hyg-
gelig og rar atmosfære. Holdene er på mellem fire og otte 
deltagere og særligt tilrettelagt, så der er plads til den 
enkelte.

Tilmeldingen til det første undervisningshold koster 400 kr. 
og de efterfølgende koster 200 kr.

Tilmelding til nedenstående hold foregår hos personalet 
på aktivitets- og samværstilbuddet Mamma Mia og under-
visningen foregår sammen sted i Mamma Mias lokaler på 
Utterslev Torv 30 Kbh. NV

I efterårssæson har vi holdene:
Kropsbevidsthed, hvor vi bevæger os, sveder og spænder 
kroppens muskler af.

Billedkunst og maleri, med fokus på udvikling af dit person-
lige billedsprog.

IT-undervisning, med udgangspunkt i den enkeltes ønsker 
og behov. Der laves individuelle opgaver.

Guitar, undervisning i akkorder, fingerspil og rytmisk anslag. 
Både for begyndere og øvede.

Sang, med mål om at have det sjovt og blive bedre til at syn-
ge. Der synges lidt af hvert. Både for begyndere og øvede.

Hjemmelavet mad, man behøver ikke at have erfaring – der 
arbejdes med årstidernes råvarer og med at lave gode/sun-
de retter.

Foto, her er mulighed for at lære, hvordan man komponerer 
fotografier og portrætter bedst muligt samt redigering.

Bliv glad for vand, her arbejder vi med at blive tryg ved at 
være i vand og gå i svømmehallen.

Samspilshold, vi et instrument til alle. Vi spiller og synger 
vores yndlingsnumre sammen i en afslappet og hyggelig 
atmosfære. Både for begyndere og øvede.

Kreativ skrivning, her bliver undervist i kreativ skrivning 
som inspiration, til at skrive inden for de forskellige områder 
som den enkelte finder interessant.

Bevægelse til musik, vi bevæger os til musik. Musikken og 
kroppen er i centrum, når vi danser og mærker kroppen i 
forskellige tempi og stemninger.

Læs mere på www.mammamiasocialpsykiatri.dk eller hør 
nærmere på telefon: 38 60 69 43

Mamma Mia Nabo Skolen har også undervisningshold i 
NABO-centeret på Portugalsgade 10, 2300 Kbh. S. Læs mere 
herom på www.nabocenter.dk

Kom og swing med
og dans til lækker soul og funk

Lørdag den 17. august klokken 20:30.

Forsalg kr. 50 plus gebyr / i døren kr. 60. 
Billetter kan købes hos Billetto.dk

Souledonfunk

KULTURHUSET ISLANDS BRYGGE 18 2300 KØBENHAVN S.

http://www.mammamiasocialpsykiatri.dk
http://www.nabocenter.dk
http://Billetto.dk
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Aktivitetskalender for den 05.08.19 til den 02.09.19
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
13.00-14.00: Gåtur på  Bispebjerg Kirkegård, Team KAT
14.30-15.30: Svømning, Ottilia

 
 

 

Tirsdag: 
10.15-10.45: Morgengymnastik , Kompasset
12.10-13.30: Kropsbevidsthed, Mamma Mia, Nabo Skolen
13.00-14.00: Gåtur, Ottilia
14.00-16.00: Tennis, Otillia
15.00-17.00: Bordtennis , Kompasset

 
 

 

Onsdag: 
10.30-11.30: Gåtur, Ottilia
12.00-12.45: Gågruppe, Mamma Mia
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
11.00-12.00: Løbeklub, Kompasset
14.30-15.30 Dansemotion, Kompasset

  

 

Fredag: 
10.15-10.45: Morgengymnastik, Kompasset
10.30-11.30: Gåtur, Ottilia
13.30-15.00 Bordtennis (brugerstyret), Kompasset

  

OBS!

Alle aktiviteter er gratis, hvis ikke andet er anført.

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

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

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

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

 
 

 

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

 

 

Onsdag: 
13.00-14.00: Mindfulness, Kompasset
Fra kl. 13.30 : Nada, Kontakten
14.00-16.00: NADA, Kompasset 

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

 

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

                                                                                                                                      
    

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

 
 

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

 

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

 
 

Fredag:
12.30-14.30: Sundhed for dig, Kompasset (tilmelding 
kræves)

  

 

Lige til at tage ud 
og hænge op.

Aktivitetskalender for den 05.08.19 til den 02.09.19
Kreative sysler
Mandag:
13.00-15.00: Malegruppe, Pinta
13.00-15.00: Krea i haven., Kompasset
16.00-18.45: Kreativ skrivning, Mamma Mia, Nabo 
Skolen 

 
 

 

Tirsdag: 
9.30-12.00: Kreativ værksted (maling med akryl)
Boserupvej 
09.30-14.30: Syning i ulige uger, Thorupgården
12.30-18.30: Åbent kreativt værksted, Ottilia
16.00-18.00: Tegning og krea, Pinta

 

 

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

 
 

Torsdag: 
10.00-15.00: Åbent kreativt værksted, Ottilia
12.00-15.00: Krea i haven., Kompasset
13.00-15.00: Redesign, Pinta
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                                                                                                

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

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

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

 

Åbningstider café:
man-tor:  9.30-15.00
fre: 9.30-12.30
Tlf.: 46 33 40 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: 9.30-16.00 Tors: 9.30-
16.00
Fre: 9.30-15.00
Lør: lukket
Søn: (2. + 4. søndag i hver 
måned) 13.00-16.00

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

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 fre: 9.30-15.00
Tirs og ons: 9.30-15.30
Tors 10.00-19.30

Cirka hver anden 
onsdag åbnes kl 12.30

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

Åbningstider
Man-fre: 11-20
Weekender og
helligdage: 11-17

Team KAT
Tomsgårdsvej 35
2200 København NV
Tlf.: 30 58 03 96
Tlf.: 30 58 03 00
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Aktivitetskalender for den 05.08.19 til den 02.09.19
Brætspil/sang og musik
Mandag:
13.30-15.00: Kor, Thorupgården
13.00-15.00: Brætspil, Pinta

 
 

 

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

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

  
 

 

  

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

Fredag:
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
13.00-filmen slutter: Biograf på storskærm, lige 
uger, Boserupvej
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.
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:
13.00-15.00: Onsdagsboller, Team Mod på Livet
17.30-19.00: Madgruppe, Thorupgården

Torsdag:
14.00-15.30: Kagebagning, Ottilia

Fredag:
09.00-10.00: Fælles morgenmad, Thorupgården

  

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

 
 

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

Torsdag:
13.00-15.00: PC hjælp, Pinta

 
 

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

 
      

selvmord?
Kontakt Region Hovedstaden

Kompetencecentret tilbyder professionelt 
behandlingstilbud i hovedstads-området til 
personer over 18 år, som har forsøgt selv-
mord, har haft overvejelser herom eller på 
anden måde udvist selvmordsadfærd.
Patienter, som har behov for eller i for-
vejen har et behandlingsforløb inden for 
psykiatrien eller misbrugsområdet, bedes 
gøre brug af dette, selvom det drejer sig 
om selvmordsovervejelser. Psykotiske 
patienter og personer i akut selvmordsfa-
re modtages på psykiatrisk afdeling og er 
ikke omfattet af tilbuddet.

Tilbudet er gratis

København – Telefon: 38 64 18 00
For borgere fra Kbh. C og Kbh N, Bispe-
bjerg Brønshøj, Frederiksberg og Gen-
tofte, Amager, Glostrup og Hvidovre.

Verdensdagen for Selvmordsforebyggelse er 
en årligt tilbagevendende begivenhed, som 
markeres internationalt d. 10. september.
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Fremtidsfabrikken fejrer 10-års fødselsdag
Kursister og personale inviterer til festivitas i Ungehus CPH:

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

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

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

Program:

Kl. 11.30 Er der fyret op under grillen  

Kl. 12.30 Åbner Tour de Fremtidsfabrikken med podcast og aktiviteter  

Kl. 15.00 Er der fødselsdagskage  

Med venlig hilsen Fremtidsfabrikken

Velmødt til en festlig og indsigtsfuld dag!
Se programmet for mere info.

Program
Fremtidsfabrikkens 10-års fødselsdagsfest

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

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

Kl. 12.30- 15.30  Åbning af  Tour de Fremtidsfabrikken

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

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

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

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

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

Undervisning i fysisk & psykisk sundhed i Krea-lokalet 
stuen

Tirsdagens turdage i caféen

Individuel vejledning i samtalerum 1.sal

Fitness og temasport i salen.

Kl. 15.00- 16.00 Kage!
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Fredag 
13/9 

Tid  
16-22.30 

 

Pris: 
100 kr. 

 

Kæmperne og Kompasset 
inviterer til 

Sensommerfest 
& 

Danseforestilling 
PROGRAM
• Kl. 16.00 Dørene åbner – baren er åben
• Kl. 16.30 Danseforestilling med FIMD 

(Foreningen for Integreret Moderne Dans)
• Kl. 18.00 Spisning
• Kl. 20.00 Festen åbner for andre – 30 kr.
• Kl. 22.30 Tak for i aften

Tilmelding og betaling  
senest fredag d. 30. august
Hele arrangementet koster 100 kr. (inklusiv 
forestilling, spisning, dans og musik). Vi har 
plads til 80 spisende gæster – og tilmeldingen 
foregår efter først til mølle.

Billetter kan købes i caféen på Kompasset eller 
hos Kæmperne i deres træffetid tirsdag-onsdag 
kl. 13.30-15.30 i Det Gule Hus på Kapelvej 55.

Hvis du ikke vil spise med, er der også 
mulighed for at dukke op efter kl. 20.00 – det 
koster 30 kr.

Der vil være bar med salg af øl, vand og vin, så 
husk kontanter – Mobilepay er også muligt

Hvem er jeg? Hvem er du? – uden mig... er en 
kunstnerisk udforskning af hvem vi er som 
mennesker, og hvad vi igangsætter, spejler, og 
hvordan vi agerer og reagerer i mødet med 
hinandens forskelle og ligheder.  

På scenen er fire dansere, en kørestol, en rollator 
og en hånd protese. Musik indgår side om side med 
stilhed. 

FIMDs målsætning er at afmystificere frygt og 
tabuer omkring handicaps, og derved bidrage til at 
nedbryde afstanden imellem mennesker. 

Kompasset 
Sundbygårdsvej 1, 2300 KBH. S 
Tlf. 40 49 32 47  
E-mail: kompasset@kk.dk

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

 

ALLE KAN LÆRE AT  

tegne og male

 

Hver torsdag kl. 13.00-
14.00 tegner og maler vi på 
aktivitets- og samværstil-
buddet Ottilia.

Vi er både begyndere og 
øvede.

Det er gratis og du skal 
ikke have  noget med.

Kom og vær med!

OTTILLIA 
Kirsten Walthers Vej 6  |  Valby

GLORIAS KOMMENDE TEMAER

SEPTEMBER
Musik

NOVEMBER 
Kærlighed

OKTOBER 
Skyld og skam

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:kompasset@kk.dk
mailto:info@ifk98.dk
http://www.ifk98.dk
mailto:JR4E@kk.dk
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