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VANLØSE SOMMERFESTIVAL
OG MARKEDSDAG
Kom og vær med 

Side 5

JOHNNY UDLEVER 
FORFATTERDRØMMEN
»Jeg har planlagt at udgive fem 
bøger i alt.« 
Johnny S. Rasmussen

Side 23

MØD THORKIL SKOV
Konstitueret centerchef i 
Center Nord-Vest

Side 10

 RECOVERY
»Jeg har fået livslysten og modet tilbage.«
Kåre Michelsen

Fra side 11
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FOLKETINGSVALG 
Mød de politiske partier

 

5 
SOMMERFESTIVAL OG 
MARKEDSDAG
I Vanløse

 

6 
THE ART OF 
TRANSFORMATION 
Café Salon og teaterforestilling

 

7 
QUIZ 
Forårsquiz

 

8 
MIN LIVRET 
Flemming Axelsens livret er spaghetti 

bolognese

 

9 
OPSKRIFT
Spaghetti bolognese

10 
MØD THORKIL SKOV 
Konstitueret centerchef i Center Nord- Vest

11 
TEMA RECOVERY 
Recovery betyder at komme sig 
 

12 
TEMA RECOVERYKURSER
Oversigt over recoverykurser 
 

13 
TEMA RECOVERYS 
UDVIKLING 
Udviklingen i Danmark gennem 20 år

15 
TEMA MIN 
RECOVERYREJSE 

Kåre Michelsens personlige historie

 
17 
AKTIVITETSKALENDEREN 
 
20 
TEMA FRA PSYKISK SYG 
TIL PSYKOLOG
Forfatteren Arnhild Lauvengs historie 
 

22 
VALGARRANGEMENT
Valgmøde i Roskilde 

23 
JOHNNY UDLEVER 
FORFATTERDRØMMEN
Fra drøm til virkelighed 
 

24 
KAMPEN FOR DET GODE 
LIV 
Askovfondens gruppeforløb 

25 
PEERS I MANGE 
FUNKTIONER
Recovery Lab holdt peerarrangement 
 

26 
PEERKONFERENCE
Konference afholdt på Rådhuset 

28 
KØBENHAVNERMODELLEN 
Nyt tiltag til mennesker med psykiske 

vanskeligheder  

29 
TEAM MOD PÅ LIVET 
Nu en del af Københavnermodellen 
 
30
TIL FJERCUP MED IFK98
Badmintonstævne i Holbæk 
 

31 
NATURVÆRKSTEDET 
STREYF
Sommeraktiviteter

32 
VEJEN UD AF ENSOMHED 
Oplæg om venskaber der styrker

33 
DET SOCIALE FRIKORT 
Tjen penge ved siden af din offentlige 
ydelse

34 
BAND DYLAN
Koncert med Dylan-fortolkere 

35 
BØRNEKURSER 
Til børn af forældre med psykisk sygdom

 

35 
KOMMENDE TEMAER 
Glorias temaer for de næste tre måneder

36 
WALK 
Brønshøj-Husum Walk i Utterslev Mose

109 3028

Kære læser 
Temaet denne gang er recovery, som i bund og grund 
betyder at komme sig. Det vil sige, at hvis du har 
fået en diagnose, så kan du blive helt eller delvis 
symptomfri. Det er denne viden alle personaler i 
psykiatrien i dag arbejder ud fra, men sådan har det 
ikke altid været. Du kan læse mere om definitionen 
og recoverys udvikling i Danmark fra side 11. Og så 
må du ikke snyde dig selv for Kåre Michelsens per-
sonlige historie om, hvordan han kom sig af en svær 
depression. 

Snart skal vi til valgurnerne, ikke bare en men to 
gange, da der både er Folketingsvalg og valg til 
Europa-Parlamentet her i foråret. Der bliver helt

 
sikkert holdt vælgermøde i nærheden af dig. Botil-
buddet Boserupvejs EU-valgmøde kan du læse mere 
om på side 22. 

Vi vil fremover annoncere vores kommende temaer 
her i bladet, så bladr frem til side 35 og se om der 
er et tema, du i fremtiden kunne tænke dig at være 
med i. 

God læselyst   
Toril K. Vikeså, redaktør  

De rigtige quizsvar i påskequizzen i sidste nummer: 
1.-2, 2.-3, 3.-1, 4.-2, 5.-1, 6.-2, 7.-1, 8.-2, 9.-1, 10.-1 

Deadline for indsendelse af materiale til nummeret den 3. juni er fredag den 10. maj

REDAKTIONEN
 
Skribenter
Anne Reus Christensen
Christina Andersen
Gerd R. Hansen
Jane Begtrup
Kristina Danielsen
Kåre Michelsen

Grafik
Anders Vælds
Christina Andersen
Joan Joensen
Thomas M. Philipsen 

Fotografer
Carsten Rementorp
Joan Joensen 

Redaktør
Toril K. Vikeså 

Ansvarshavende redaktør
Lotte Chili Kristensen

Forsidefoto: Kåre Michelsen
Fotograf: Joan Joensen

 
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

  

mailto:jr4e@kk.dk
mailto:sofkpcenternvgloria@sof.kk.dk
http://www.centernordvest.kk.dk/indhold/gloria-0
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Tingbjerg Bibliotek/Kulturhus • Skolestien 4 • 2700 Brønshøj

MANDAG DEN 
13. MAJ 2019 KL.

19.00-21.00

Mød de politiske partier forud 
for folketingsvalget 2019. 

Aydin Soei er aftenens ordstyrer.
Fri entré

Statsministeren udskriver snart 
valg til Folketinget, og det skal 
afholdes senest den 17. juni 
2019. På Tingbjerg Bibliotek/Kul-
turhus kan du den 13. maj møde 
de opstillede partier, høre mere 
om deres valgprogram og stille 
spørgsmål til politikerne. 

FOLKETINGSVALG 
2019 

Lørdag den 16. juni
Skjulhøj Allé 2
Klokken 11.00 – 19.00

Kom og vær med til en festlig 
dag med:
Underholdning for børn og voksne
Salg af mad og drikke
Lotteri med spændende præmier

For mere info ring eller skriv til Jacob på  
tlf.: 40 48 62 04, mail: vn62@sof.kk.dk

VANLØSE
SOMMERFESTIVAL
& MARKEDSDAG

Jyllingevej

Skjulhøj Allé

Pizza Day & Night

Kreata
Sportspubben

Pinta

OBS NY DATO
Lørdag den 22. juni
Skjulhøj Allé 2
Klokken 12.00-18.00

For mere info ring eller skriv til Jacob på 
tlf.: 40 48 62 04, mail vn62@kk.dk

mailto:vn62@kk.dk
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THE ART of 
TRANSFORMATION
inviterer til...

CAFÉ SALON
Søndag den 12 maj kl. 16.00 -19.00
Teater Batida
Rentemestervej 25A, Kbh NV 

The Art of Transformation inviterer sammen 
med kunstnere og fagfolk til Café Salon med 
afsæt i temaet ”Om at miste (og om at få)”. Deltag 
i vedkommende dialog og oplev kunstnerisk 
optrædener og oplæg ved skuespiller Lotte 
Arnsbjerg, sanger Kenneth Thordal, forfatter og 
kunstner Tomas Lagermand Lundme, skuespiller 
Andrea Vagn Jensen, sorgrådgiver Kirsten 
Bærentzen, forfatter Tina Brændgaard m.fl. 
Arrangementet er gratis. Der vil blandet andet 
være mulighed for at købe suppe, snacks og noget 
at drikke. Scan QR-koden for mere information om 
tilmelding og det fulde program.

Svarene finder du på side 8

THE ART of 
TRANSFORMATION tror på, 
at kunsten kan transformere 
mennesker - også når det 
gælder om at håndtere livets 
svære forhold, konflikter og 
om at bearbejde traumatiske 
oplevelser, som blokerer for 
livsglæde og udvikling.

Skuespiller Lotte Arnsbjerg 
står bag projektet i samarbejde 
med bl.a New York-komponist 
Carman Moore.

www.the-art-of-
transformation.com

Teaterforestillingen 
PIGEN UNDER VANDET
Den 5.,6. og 7. juni kl. 20
Det Sorte Anneks, Teaterøen
Refshalevej 320, 1432 Kbh K

The Art of Transformation holder gratis prøvevisninger af den 
kommende forestilling ”Pigen Under Vandet”, som handler 
om seksuelle overgreb - og veje ud af traumer, offerroller og 
smerte. Der er ekstra forestillinger for organisationer, foreninger 
og skoler kl. 13.00. Scan QR-koden for mere information og 
tilmelding.

  
   
   
   

  
  

  
  
  
  

 
  

  
   
   
   

  
 

 
  
  
 

 
 

 

  
  
  

 
 

  
 

 
 

 
 

 

 
  
  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  
 

 
 

 
 

  
  
  

 

Forårsquiz
Det er blevet lunere, lysere og forårsblomsterne titter frem alle vegne. Så nu er det tid til en 
forårsquiz!

Spørgsmål 1
Hvornår starter foråret ifølge kalenderen?
1. 14. februar
2. 1. marts
3. 14. marts

Spørgsmål 2
Denne fugl trækker sydpå om vinteren og kom-
mer tilbage om foråret
1. Solsorten
2. Gråanden
3. Sanglærken

Spørgsmål 3
Når dette træ springer ud, er det forår
1. Egen
2. Birketræet
3. Bøgen

Spørgsmål 4
Hvilke blomster varsler forårets komme i de 
danske skove og har sin egen sang i Ronja Rø-
verdatter (skrevet af Sebastian)?
1. Hyldeblomster
2. Anemoner
3. Vintergækker

Spørgsmål 5
Hvilket nordisk drengenavn betyder forår?
1. Birk
2. Magne
3. Ask

Spørgsmål 6
Hvad skyldes forårsforelskelse?
1. Amor vågner af sin vintersøvn
2. Flere solskinstimer får hjernen til at produ-

cere mere af stofferne dopamin og seroto-
nin, der påvirker vores humør og overskud

3. Stjernebilledet Andromedas placering på 
forårsstjernehimlen

Spørgsmål 7
I hvilken Disneyfilm bliver næsten alle dyrene 
forårsforelskede?
1. Mads og Mikkel
2. Aladdin
3. Bambi

Spørgsmål 8
Hvad betyder forårsjævndøgn?
1. At solen står lige over ækvator, hvorefter 

dagene på den nordlige halvkugle bliver 
længere end nætterne

2. At solen når sin højeste højde over horison-
ten midt på dagen

3. At solen står lodret over Krebsens vende-
kreds

Spørgsmål 9
Hvornår er det altid Kristi Himmelfartsdag?
1. Den 10. maj
2. 40 dage efter påske
3. Første søndag efter første fuldmåne efter 

forårsjævndøgn

Spørgsmål 10
Hvilket mere poetisk navn har erantis?
1. Vinterblomme
2. Solæg
3. Vinterbøtte

http://www.the-art-of-transformation.com
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Flemming Axelsens livret er spaghetti bolognese med cocktailpølser og champignon, og det har det været siden han var barn.

Flemming Axelsens livret er spaghetti 
bolognese med cocktailpølser og champig-
non.

TEKST: JANE BEGTRUP // FOTO: TORIL VIKESÅ

Flemming Axelsen bor på botilbuddet Rønnebo i 
Brønshøj. Her får de serveret maden, men engang 
imellem laver han den selv. Han kan nemlig godt lide 
at lave spaghetti bolognese med cocktailpølser og
 champignon.

Det har været hans livret, siden han var barn, hvor hans 
farmor lavede det.

Flemming Axelsen er tidligere portør, men er nu på pen-
sion og bor på Rønnebo. Rønnebo er et botilbud til folk 
med psykisk sårbarhed. Man kan bo her i kortere eller 
længere perioder. Her er Flemming Axelsen glad for at 
bo og får den støtte og opmuntring, han har brug for - 
og ikke mindst god mad.

På næste side får du opskriften på spaghetti bolognese 
med cocktailpølser og champignon.

1- , 10. 2- , 9. 1- , 8. 3- , 7. 2- , 6. 1- , 5. 2- , 4. 3- , 3. 3- , 2. 2- ar: 1. v Gloriaquiz s

Spaghetti bolognese

4 personer, tilberedningstid 30 minutter 
 
INGREDIENSER 
• 500 g hakket oksekød  
• 2 stk. løg  
• 2 fed hvidløg  
• 1 dåse cocktailpølser  
• 3 gulerødder  
• 250 g champignon 
• 1 spsk. tørret krydderi - evt. timian eller 

oregano  
• 1 spsk. tomatpuré  
• 1 dåse hakkede tomater  
• 1 spsk. vineddike  
• 1 spsk. sukker  
• 500 g spaghetti 
• Revet parmesan 

FREMGANGSMÅDE 
Steg oksekødet hårdt af i en gryde sammen med 
cocktailpølser, salt og peber. 
Hak alle grøntsagerne fint, og steg dem i gryden 
sammen med de tørre krydderier. 
Bland kød og grønt, og kom tomaterne i. 
Kog det hele sammen og smag til med eddike 
og sukker. Mens kødsovsen koger, koger du 
pastaen. 
Smag til med salt og peber og drys med 
parmesanost.
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Mød Thorkil Skov – konstitueret
centerchef i Nord-Vest 

Thorkil bestræber sig på at være åben, tilgængelig og altid i godt 
humør. Han siger at de enkle løsninger er bedst, fordi enkelhed er 
nemmere for alle at overskue.

Thorkil Skov er konstitueret centerchef 
i Center Nord-Vest. Han har en lang 
ledelseserfaring, en fræk jack russell ter-
rier og en forkærlighed for historie

TEKST: ANNE R. CHRISTENSEN // FOTO: CARSTEN REMEN-

TORP

Thorkil Skov blev den 1. marts 2019 konstitueret 
centerchef, da Anne Biener takkede af efter 15 år på 
posten. Selvom titlen kun er to måneder gammel, har 
Thorkil Skov 30 års ledelseserfaring med fra tidligere 
jobs og 40 års erfaring fra det psykiatriske område.

En centerchefs opgaver
Thorkil Skov er oprindelig uddannet sygeplejerske, og 
har altid haft interesse for de mest udsatte og psykisk 
sårbare borgere og deres recovery. Selvom han har 
været leder i 30 år, har han aldrig taget et kursus i 
administration, men har god flair for tal.
»En centerchefs opgaver er først og fremmest et 
overordnet ansvar og et ansvar for personalemæssige 
opgaver samt ansvar for at holde budgettet. Man skal 
sørge for, at borgerne får den service de har krav på«
siger Thorkil Skov.
CNV har cirka 200 medarbejdere, og betjener cirka 
600 borgere. Et par af de mange opgaver for tiden er 
sammenlægning af de fire socialpsykiatriske centre, 
som flytter sammen på Amager i uge 26 og special-
iseringen af botilbuddet på Granvej. De skal til at tage 
sig af borgere med komplekse problemstillinger. Her 
siger Thorkil, at han ikke bryder sig om ordet misbrug 
eller andre stigmatiserende udtryk.

Favoritterne og de knap så sjove opgaver
Kontakten med borgerne, er det Thorkil Skov synes, er 
mest givende, men han synes ikke han har nok af det. 
»Borgerne er vores kerneopgave,« siger Thorkil Skov. 
Han lægger også stor vægt på, at borgerne har reel 
indflydelse på eget liv, og derfor er han meget glad for 
Brugerrådet.
De knap så sjove opgaver er dem, som handler om 
indskrænkninger og fyringer, selvom han anerkender, 
at det er en del af jobbet.
«Det er ikke fedt, når man bliver nødt til at 
indskrænke, og det er ikke rart at skulle være med til at 
fyre folk,« siger han. Thorkil Skov syntes for eksempel, 
ikke det var rart, da Café Vigør lukkede, for det er ikke 
rart at skulle skære noget væk som fungerer.

Privat
Thorkil Skov er gift og bor i lejlighed på Frederiksberg. 
Han går tur med sin hund, en jack russell terrier ved 
navn Skippy, tre gange om dagen. «Skippy er en rigtig 
gadedreng. Fræk og fuld af energi,« siger Thorkil Skov 
og griner.
Thorkil Skov har ikke selv børn, men hustruen har, 
og de har haft i alt seks plejebørn. Hans musiksmag 
er bred og spænder fra »klassisk, jazz og rock fra min 
ungdom,« siger han.
Når Thorkil Skov slapper af, læser han bøger. Især his-
torie har hans store interesse, men nyere skønlitteratur 
læser han også.
Indtil videre er Thorkil Skovs ansættelse tidsbegrænset 
til slutningen af 2019. Derefter må tiden vise, hvad der 
skal ske i Thorkil Skovs karriere.

Recovery betyder at komme sig

 

 

 

  

 

 
 

  
 

  

Recovery betyder at komme sig og dukker 
op i dansk kontekst første gang i år 2000.

TEKST: ANITA ULSING // FOTO: COLOURBOX

Begrebet recovery, på dansk at komme sig, dukker for 
første gang op i dansk kontekst i år 2000. Internatio-
nalt har man talt recovery i forbindelse med psykiske 
lidelser i mere end 30 år.

At komme videre
Brugerbevægelserne og socialpsykiatrien var de første 
herhjemme til at tage teten op, og indenfor de sidste få 
år er den etablerede psykiatri fulgt efter.

At komme sig har en anden betydning end helbredelse, 
bedring eller remission, om end der er betydnings-
mæssige overlap. På mange sprog er begrebet knyttet 
sammen med at vende tilbage til en tilstand før den 
hændelse, man skal komme sig over, men i forhold til 
alvorlige psykosociale problemstillinger peges på, at 
dette ikke altid er realistisk.
Det handler mere om at komme videre, idet man inte-
grerer de erfaringer, som livet har givet en, også mens 

man var præget af sin psykiske lidelse.

Definition
Recovery er et begreb med forskellige definitioner i 
forskellige kontekster, hvor den mest udbredte defini-
tion er:

»Recovery kan beskrives som en dybt personlig, unik 
proces, som forandrer personens holdninger, værdier, 
følelser, mål og/eller roller. Det er en måde at leve et 
tilfredsstillende, håbefuldt og bidragende liv selv med 
de begrænsninger, som er forårsaget af sygdommen. 
Recovery indebærer udviklingen af ny mening og 
formål i ens liv, mens man vokser udover den psykiske 
sygdoms katastrofale følger.«

Tanken om, at man kan komme sig fra selv svære 
psykiske lidelser, har i dag vundet så meget indpas i 
store dele af den danske hospitalspsykiatri, at recovery 
indgår i de psykiatriske centres kvalitetsmål, hvor 
recoveryorientering beskrives som en tilgang til det 
behandlingsmæssige arbejde.
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Recoverykurser
Der findes en del forskellige kurser i recovery. Her har vi valgt et lille udpluk af kurserne 
i hovedstadsområdet. Kurserne har det til fælles, at de er for mennesker, der har gen-
nemgået psykiske kriser og har sociale udfordringer. 

TEKST: ROSA CECILIE PLUM

 

 

 

Recovery Højskolen, Region Sjælland 
Recovery Højskolen i Region Sjælland er et særligt 
tilrettelagt tilbud til borgere med psykisk sygdom, 
hvor formålet er at understøtte kursisternes 
mulighed for at komme sig og finde vej til 
genskabelse af en meningsfuld hverdag. Opholdet 
er tilrettelagt i samarbejde med en veletableret 
højskole. Opholdet finder sted på Ubberup Højskole 
i Kalundborg og varer i fem dage. Kontakt Recovery 
Højskolen for information om tilmelding og pris.

Skolen for Recovery
Skolen for Recovery under Region Hovedstaden tilbyder 
kurser med henblik på at støtte den enkelte med at blive 
ekspert i sin egen recovery. Der er overordnet fokus på håb, 
muligheder og empowerment. På skolen kan du finde, udvikle 
og få mest ud af dine egne ressourcer og færdigheder. For at 
deltage i kurserne skal man være enten patient, pårørende 
eller personale i Region Hovedstadens Psykiatri. Kurserne er 
gratis.

Psykovision
PsykoVision understøtter individuelle 
udviklingsprocesser hos mennesker 
med psykiske problemer vha. 
samtaler, undervisning, aktivering 
og relationsarbejde. Der arbejdes 
helhedsorienteret, og man indrager 
derfor alle de områder, der er vigtige for 
personens udvikling og recovery. Målet er, 
at man kommer sig fra sin psykiske lidelse 
eller får de psykiske problemer så meget 
under kontrol, at man bliver i stand til at 
skabe sit eget ”gode liv”. Det kan bl.a. handle 
om uddannelse eller arbejde. Det kan også 
handle om at undgå en førtidspension 
eller at ’komme af’ med en førtidspension. 
Kontakt Psykovision for information om 
tilmelding og pris.

Team KAT – Social færdighedstræning
Team KAT udbyder blandet andet social 
færdighedstræning (SFT) til borgerne. SFT er en 
metode, hvor man i gruppeforløb træner i at mestre 
sociale situationer. Det er en målrettet, systematisk 
og pædagogisk metode til at udvikle, vedligeholde, 
forbedre og generalisere sociale færdigheder. Kurset 
er gratis. Kontakt Team KAT 
på tlf.: 30 58 03 96 for mere info.

ARK (Akademiet for Recovery og 
Kompetenceudvikling) 
Akademiet for Recovery og 
Kompetenceudvikling (ARK) er en 
recoveryskole i Roskilde Kommune. Som 
kursist på et af ARKs kurser eller workshops 
indgår man i et læringsfællesskab, hvor læring 
og opkvalificering foregår gennem fælles 
refleksion samt videns- og erfaringsdeling. 
Alle kursister indgår i et udviklingsforløb, 
hvor der fokuseres på den enkeltes 
muligheder, ressourcer og potentialer. 
Det tilstræbes, at én ud af to undervisere 
på kurserne, ud over sin faglige baggrund, 
også har erfaring med at komme sig af/med 
psykiske vanskeligheder. Kontakt ARK for 
information om tilmelding og pris.  

Recovery Lab
Recovery Lab tilbyder tre kurser, der understøtter din individu-
elle recoveryproces. Kurserne er for dig, der søger kvalificeret 
modspil samt viden og indsigt om, hvordan du forbedrer din 
livskvalitet. Her finder du ud af, hvad der er rart for dig, hvad 
dine drømme er, og hvordan du får din hverdag til at fungere. 
Du finder nye vinkler at se dig selv ud fra, fordi vi ser på hele 
paletten af dig som et helt menneske – du er meget større end 
blot en eller flere diagnoser. Du kommer til at arbejde med dig 
selv samt med at skabe gode relationer og lære at indgå i en 
gruppe, og du lærer af dine egne og andres erfaringer. Tilmel-
ding og oplysninger om kurserne kan fås hos Nanna Møller: på 
telefon 42 51 82 22 eller på mail: nanna@recoverylab.dk

 
 

 

  

 

  

 

 

 

Recoverys udvikling i Danmark

Anita Ulsing er udviklingskonsu-
lent i Københavns Kommune.

Gennem de sidste 20 år har recoverytan-
ken vundet indpas i Danmark. Udviklings-
konsulent i Københavns Kommune, Anita 
Ulsing tager dig her igennem recoverys 
udvikling i Danmark.

TEKST: ANITA ULSING // PRIVAT FOTO

Da jeg for lidt over 20 år siden startede mit arbejde i 
psykiatrien, mødte jeg mennesker med diagnoser som 
skizofreni, maniodepressive lidelser og tvangshand-
linger. Lidelser som indtil for nyligt, opfattedes som 
kroniske.
Mennesker, der i deres begyndende voksenliv, havde 
oplevet, at livet, som de havde forestillet sig det, blev 
afbrudt og forandret. De fik at vide, at deres liv for altid 
ville være domineret af den sygdom, de havde fået, og 
de skulle indstille sig på alt andet end det normale liv, 
de havde forestillet sig.

En opfattelse under forandring
I det psykiatriske system, har vi tilbudt disse menne-
sker behandling i form af medicin, aktivitetsgrupper, 
arbejde på beskyttede værksteder og kontinuerlig 
kontakt til det psykiatriske system. De blev betragtet 
som kronikere, og formålet med behandlingen har væ-

ret vedligeholdelse af funktionsniveau og at mindske 
tilbagefald. Denne opfattelse er nu under forandring. 
Der tales endog om, at psykiatrien befinder sig i en 
legitimitets- og identitetskrise.

Borgeren i centrum
Et historisk højt antal mennesker i den vestlige verden 
har psykiatriske diagnoser og ressourcer bruges som 
aldrig før på psykofarmaka.

Den psykiatripolitiske dagsorden er blevet udfordret 
af det omkringliggende samfunds krav om at borge-
ren, brugeren, kunden eller patienten skal i centrum, 
inddrages og tage ansvar.

I efteråret 2013 kom regeringens psykiatriudvalg med 
deres anbefalinger, og her udtalte formand for udvalget 
Vagn Nielsen, at udgangspunktet for den fremadret-
tede indsats skulle være: »…mennesker med psykiske 
lidelser kan komme sig, og at værdier som selvbe-
stemmelse, inddragelse i egen behandling, recovery 
og inklusion bliver en væsentlig del af grundlaget for 
indsatsen i såvel kommuner som regioner.«

mailto:nanna@recoverylab.dk
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Alle har ret til at udfolde sig
Recoveryorientering kan forstås, som at man i behand-
lingssystemet bevidst arbejder for at fremme mulighe-
den for at komme sig ud fra et perspektiv, der aner-
kender, at alle mennesker har ret til at udfolde deres 
potentiale maksimalt.

Det handler altså både om rammer og om indholdet 
i ydelser og om relationer og valgmuligheder. Denne 
recoveryorienterede tilgang har også medført, at flere 
forskellige recoveryorienterede behandlingstiltag og 
projekter er iværksat. Disse er inspireret af projekter 
fra lande, hvor man både har arbejdet med, og forsket 
i recoveryprocessen for psykiatriske patienter gennem 
adskillige år. Særligt for disse behandlingstiltag og 
projekter, er inddragelsen af medarbejdere, der selv 
har en psykiatrisk diagnose.

Indenfor psykiatrien kendes dette blandt andet fra 
Mental Health programmer i USA, England og Austra-
lien (peer to peer), og fra andre sektorer såsom mis-
brugsbehandling og kriminalforsorgen, hvor det har 
givet gode resultater.

Peers indgyder håb
Formålet med behandlingstiltag og projekter, som peer 
to peer, er dels at styrke og fremme en recoveryori-
enteret tilgang til patienterne, dels at præge behand-
lerkulturen således, at recovery tanken om at indgyde 
patienten håb, synliggøre patientens muligheder i 
perioder med sygdom, samt tilskrive patienten et 
aktivt medansvar for dennes recovery, fremelskes og 
videreudvikles. Medarbejdere med patientbaggrund 
ansættes på baggrund af deres egne patienterfaringer, 
som håbsgivende rollemodeller og recovery fortalere 
overfor både patienter og personale.

I dag er disse medarbejdere ansat i både hospitals -og 
socialpsykiatrien og kaldes mentorer, peers og medar-
bejdere med brugerbaggrund alt efter hvor, de er ansat.

Bevægelsen mod recoverytanken som en naturlig del af 
psykiatrien er fortsat i fuld gang. I dag er der peerud-
dannelser, peernetværk og flere andre organisationer, 
der arbejder for nedbrydelsen af tabuet omkring psy-
kisk sygdom og for accept og forståelse og ikke mindst 
ligeværdigheden i samfundets tilgang til mennesker 
med psykosociale barrierer.  

 

 

MIN RECOVERYREJSE TILBAGE TIL LIVET

»Min livsfilosofi er i dag: At leve i nuet, tage 
det roligt, en ting ad gangen, elske, 
acceptere og værdsætte mig selv, ligesom 
jeg gør med andre mennesker,« siger Kåre 
Michelsen.

Da Kåre Michelsen den 5. juni 2015 blev 
udskrevet fra Rigshospitalets psykiatri-
ske afdeling efter en indlæggelse på grund 
af depression, startede rejsen tilbage til 
livet. En rejse der gik gennem fysisk træ-
ning, to gruppeforløb, NADA og meget 
mere.

TEKST: KÅRE MICHELSEN // FOTO: JOAN JOENSEN

Mit navn er Kåre Michelsen, 70 år og folkepensionist.
Jeg blev udskrevet på »fars dag« den 5. juni 2015, og 
inderst inde var jeg naturligvis glad, fordi jeg skulle 
hjem til min familie, men omvendt spekulerede jeg 
også på, hvordan jeg skulle klare mig uden for hospi-
talet, for jeg var stadigvæk meget fysisk og psykisk 
svækket. Det var naturligvis en stor glæde at blive gen-
forenet med familien, og samtidig fik jeg også ro i sind 
og sjæl, da jeg kom hjem i vante og rolige omgivelser.

Specielle hensyn
Jeg var nødsaget til at bede familien om at tage spe-
cielle hensyn til mig, da jeg var meget psykisk sårbar 
og det havde de naturligvis fuld forståelse for. Jeg var 
stadigvæk meget følsom over for lyde og kunne ikke 
tåle at høre musik og høje røster, se fjernsyn samt læse 
aviser. Med andre ord, jeg havde ingen lyst eller energi 
til noget som helst. Og jeg led også af angstneuroser, 
når jeg færdedes ude i åbne samfund, i busser og tog, 
så jeg forblev for det meste hjemme i en rum tid.

Ambulant opfølgning
Inden jeg blev udskrevet fra hospitalet, blev jeg ud-
styret med en række værdifulde pjecer og brochurer 
samt fik gode råd fra fysioterapeuten, socialrådgiveren, 
kontakt sygeplejerske- og læge med hensyn til, hvilke 
behandlingstilbud jeg kunne få. Jeg tog imod et gratis 
tilbud af maksimalt et halvt års varighed på »Riget« 
på Intensivt Affektivt Ambulatorium (IAA), som er 
en ambulant opfølgende behandling af patienter, der 
har været indlagt med affektiv lidelse, primært med 
depression.

Jeg blev tilknyttet »Rigets« bedste psykiater, overlæge 
Henrik Dam, samt en faglig dygtig kontaktsygeplejer-
ske, som via jævnlige samtaler under hele forløbet førte 
kontrol med min medicinering og tilstand. Det var jeg 
meget taknemmelig for, så jeg var sikker på, at alt var 
under kontrol og jeg følte mig i »sikre hænder«. Jeg 
skulle jo vænne mig til at være alene hjemme i dagti-
merne og klare mig uden for hospitalet, og det var en 
brat omvæltning, da min kone var på fuldtidsarbejde 
og børnene i skole og gymnasium.

Indsigt i depressionens væsen
Ambulatoriet tilbød mig også behandling i grupper. 
Dette tog jeg også imod, da jeg ønskede at vide så 
meget som overhovedet muligt omkring min sygdom. 
Her blev jeg i Introgruppen sammen med otte andre 
personer undervist i tre uger i psyko-edukation, som 
gav mig indsigt i depressionens symptomer, forløb og 
behandling. Jeg fik ligeledes tilegnet mig nødvendige 
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værktøjer« til bedre at kunne klare dagligdagen og 
forebygge tilbagefald.

Ligeledes tog jeg imod et tilbud om at komme i kogni-
tiv adfærdsterapeutisk gruppe, hvor jeg via undervis-
ning i otte uger af en dygtig psykolog og sygeplejerske 
samt hjemmeopgaver lærte om sammenhængen mel-
lem tanker, følelser, kropslige udtryk og handlinger.
Summa summarum havde disse to gruppeforløb stor 
indvirkning på min helbredelse, da jeg lærte meget om-
kring min egen person angående min sygdoms symp-
tomer, helbredelse og ikke mindst forebyggelse mod 
tilbagefald. Jeg kan kun på det ”varmeste” anbefale 
indlagte patienter at tage imod disse gratis tilbud, hvis 
de findes i dag. Det er guld værd for din recoveryrejse. 

Genopbyggelse af muskelmasse
Under mit over en måneds lange sygehusophold, havde 
jeg mistet megen muskelmasse, da jeg var sengelig-
gende en stor del af tiden, og jeg fandt ud, af at noget 
måtte der gøres ved det. Jeg tog kontakt til idrætsfor-
eningen IFK98 Kæmperne, som tilbyder alle former 
for motion og sport for psykisk sårbare. Jeg kontaktede 
foreningen i juni måned, og fik lov at prøve og benytte 
fitness centret i hele juli måned, og fik lavet et godt 
fitnessprogram af en dygtig og rar instruktør ved navn 
Grzegorz, og vi har nu fået et kammeratligt varmt for-
hold. Da jeg startede i IFK98 Kæmperne, var jeg blevet 
normaliseret i forhold til kommunikation med andre 
mennesker, og blev derved atter normal udadvendt og 
har ingen angstfornemmelser længere. Hos Kæmper-
ne går jeg til badminton, som er min favorit sport, og 
fitness, soft gymnastik og afspænding. Alt sammen har 
hjulpet mig meget, idet jeg har fået bygget muskelmas-
sen op igen. Jeg føler mig i fysisk og psykisk god form, 
og det bevirker samtidig, at jeg har det psykisk godt 
med mig selv og derved med mine medmennesker. 
Hos Kæmperne i Idrætshuset møder jeg mange søde og 
rare, ligesindede mennesker både blandt brugerne og 
personalet, hvor jeg også hygger mig med socialt sam-
vær. At være medlem af Kæmperne er for mig blevet en 
livsstil.

NADA gav ro i sindet
For mig er behandling ikke et enten eller men et både 
og, hvilket vil sige, at jeg har været åben overfor alle ty-
per af behandling. Jeg har erkendt, at på grund af min 
sygdom og sårbarhed, blev jeg nødt til at indtage min 
daglige medicin, men jeg ville prøve at finde alternati-
ve behandlingsformer. Derfor tilmeldte jeg mig et tre 
måneders NADA AKUPUNKTUR kursus i Idrætshuset. 
Kurset blev ledet af en meget dygtig akupunktør/psy-
koterapeut/biopat ved navn Manja Jurkowsky. NADA 
akupunktur foregår ved, at man får fem nåle i hvert 

øre, hvor hver nål har virkning på et organ. Behand-
lingen foregår i grupper på otte personer og varer 45 
minutter i stillerum. Under behandlingen bliver der 
serveret en velsmagende, beroligende og styrkende ur-
tete. Behandlingen virker positivt på mig, idet jeg bli-
ver dejlig rolig i sindet og afslappet i musklerne, og kan 
bagefter gå hjem og sove trygt indtil næste morgen.

Styr på økonomien
Hos Settlementets Rådgivning på Vesterbro, har jeg 
hos en professionel rådgiver gratis fået udarbejdet et 
budget og således fået styr på vores økonomi. Og det 
har virkelig gjort mig rask i hovedet, fordi min hjerne 
altid var fyldt med tankemylder omkring vores økono-
mi. Men det er heldigvis fjernet nu, så jeg kan koncen-
trere mig om andre ting. Hos Settlementet man kan få 
gratis anonym rådgivning inden for socialrådgivning, 
retshjælp, psykologisk rådgivning, misbrugsrådgivning 
og gældsrådgivning. 

Det gode humør kom igen
På grund af kombinationen af medicinsk behandling, 
alternativ behandling, fysisk aktivitet samt samtaler 
(jeg blev af Riget henvist til en dygtig psykiater, som 
jeg månedligt førte samtale med omkring min psyki
ske tilstand og medicinering og det følte jeg megen 
tryghed ved) og kurser (gik på Vendepunkt 2, hvor jeg 
lærte om relationer, netværk, positiv og negativ selv-
snak, personlig medicin og tage styring i eget liv,) følte 
jeg mig mentalt og fysisk godt tilpas og jeg har fået det 
gode humør igen, hvilket er til gavn for mig og for hele 
familien.

En struktureret hverdag
Det gælder for mig om at have en struktureret hver-
dag, hvor jeg hver dag har et fast program og kommer 
ud blandt andre mennesker hos Kæmperne, hvor jeg 
dyrker motion, Frederiksberg Badminton Klub, NADA 
akupunktur i Kulturhuset på Tomsgårdsvej samt skri-
ver for Nyhedsbladet Gloria. 

Takket være hospitalspersonalets, familiens og med-
arbejderne hos Kæmperne store support samt egen 
viljestærke indsats, har jeg fået livslysten og modet til-
bage igen og jeg føler mig i dag som en lykkelig person, 
som har livet i behold, og på hjemmefronten er der 
harmoni og ro.
 

Aktivitetskalender for den 06.05.19 til den 03.06.19

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
13.00-14.00: Krop og bevægelse, Pinta
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
10.45-11.30: 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:
12.30-14.30: SFT kommunikation og samtale, 
Team KAT, Tomsgårdsvej 35
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 (fuldt booket)

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

Fredag:
13.00-15.00: Sundhed for dig, Kompasset (fuldt booket)
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Aktivitetskalender for den 06.05.19 til den 03.06.19

 

      

 

 

 

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
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
13.00-13.45: 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 06.05.19 til den 03.06.19

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: 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: 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
14.00-16.00: 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: 
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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Fra psykisk syg til psykolog

Den norske kvinde Arnhild Lauveng le-
vede i flere år med paranoid skizofreni, 
men er i dag kommet sig, og arbejder nu 
som psykolog i den norske psykiatri. Hun 
er forfatter til en række bøger heraf den 
selvbiografiske ”I morgen var jeg altid en 
løve”, som denne artikel handler om.

TEKST: ANNE REUS CHRISTENSEN // FOTO: COLOURBOX

Arnhild Lauveng blev helbredt for paranoid skizofre-
ni, og tog en uddannelse som psykolog. Hun har i dag 
en doktorgrad i psykologi, og arbejder for den norske 
psykiatri. Hun skrev i 2005 den selvbiografiske bog »I 
morgen var jeg altid en løve«.

En selvbiografi
Arnhild Lauveng har skrevet en række bøger, hvoraf 
to er selvbiografiske. I bogen »I morgen var jeg altid 
en løve« beskriver hun sin tid med diagnosen parano-
id skizofreni, som hun led af i over ti år, og hendes 
vej mod helbredelse. Hun har altid skrevet dagbog, 
og havde derfor et righoldigt materiale at skrive sin 
bog ud fra. Hendes mest kendte bog er »I morgen var 
jeg altid en løve«, men hun har også skrevet bogen 
»Unyttig som en rose«. Begge er selvbiografiske. For-
uden disse har hun også skrevet en række fagbøger om 
psykologi.

Sygdom og symptomer
Arnhild Lauveng beskriver meget levende og ærligt, 
hvordan hun som teenager havde problemer med til-
tagende mistrivsel, og hvordan det kulminerede med, 
at hun blev psykotisk og hallucineret. Hun har været 
igennem forskellige former for tvangsbehandling. Hun 
havde også selvskadende adfærd. Hun blev indlagt ad 
flere omgange, men efter cirka ti års behandling klin-
gede symptomerne af, og hun blev i stand til at tage en 
uddannelse. Hendes vej mod helbredelse var støttet af 
en kombination af medicinsk- og psykoterapeutisk be-
handling. Desuden var hendes mor der altid for hende, 
og troede på hende.

Hvordan hun kom sig?
Der er blevet sagt om Arnhild Lauveng, at det er lidt 
uklart, hvad der præcist har været helbredende for 
hende, men jeg tror, at de meget malende beskrivelser 
af hendes symptomer i hendes dagbøger, og dermed i 
bogen, også kan have været terapeutisk for hende. Hun 
forsøger nemlig på den måde at finde mening i me-
ningsløsheden, og det er mit indtryk, at det lykkedes 
langt hen ad vejen. Det er som om hun med sin beskri-
velse af sine hallucinationer og vrangforestillinger, får 
givet stemmerne liv og mening, hvor mange andre ville 
have afvist det som en gal mands værk.

At blive set
Det der gjorde, at Arnhild Lauveng begyndte en uddannel-
se var, at hun mødte en behandler, der var i stand til at se 
bag om mennesket Arnhild Lauveng og se de udviklings-
potentialer hun havde. Arnhild Lauveng havde et stort 
ønske om at blive psykolog, men på det tidspunkt var der 
ingen, der rigtigt troede på det. Det har sandsynligvis væ-
ret skelsættende for hende, at hun alligevel mødte nogen 
der troede på hende, og som kunne støtte hende, når hun 
mistede fokus.
Temaet om rehabilitering af psykisk syge er et emne der 
står hendes hjerte meget nær, og det er også emnet i hen-
des doktordisputats: »Growing as a person. The possibi-
lity of personal development for adults in treatment and 
education.« 25/8 2017 ved Universitetet i Oslo.

Recovery i praksis
Arnhild Lauveng er et skoleeksempel på hvad recovery 
kan handle om. Der findes mange andre eksempler, også 
her fra Danmark på, hvordan en recoveryproces kan for-
løbe, mod noget der ligner helbredelse, men det fine ved 
Arnhild Lauvengs eksempel er, at det står frit for enhver 
at læse hendes bøger for på den måde at blive inspireret 
til eventuelt at gøre hende kunsten efter. Jeg synes, vi 
der har en diagnose, og måske også andre, har brug for 
historier som Arnhild Lauvengs til at bringe håb i håbløs-
heden. Det kan i forvejen være svært at tackle det at have 
en diagnose, og det bliver ikke nemmere, hvis der ikke er 

håb om bedring, sådan som der i mange år blev sagt om 
psykisk sygdom.

Hvad kan man få ud af bogen?
Man skal læse »I morgen var jeg altid en løve«, fordi den 
giver håb, men man skal ikke forvente at få serveret på 
et sølvfad, hvad løsningen er. Jeg tror, det er op til den 
enkelte at finde ud af, hvad der virker bedst. Det er med 
andre ord ikke en selvhjælpsbog, men Arnhild Lauvengs 
recovery historie, og den kan man bruge som inspiration 
til sit eget liv.

»I morgen var jeg altid en løve« af 
Arnhild Lauveng er udgivet på J.W. 
Cappelens forlag AS 2005. (Aka-
demisk forlag, København 2008). 
Bogen er på 154 sider og kan købes 
for 235 kroner hos boghandlere på 
nettet. Bogen kan lånes på bibliote-
ket og fås også som lydbog på flere 
bogtjenester på nettet. 
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Kom til valgmøde 
i Roskilde 
Torsdag den 9. maj klokken 14.00-17.00 er du 
velkommen til debatmøde om EU på botilbuddet 
Boserupvej i Roskilde

En lang række politikere deltager: 
• Marianne Vind (Socialdemokratiet) 
• Karen Melchior (Radikale Venstre) 
• Esben Ingerslev (Alternativet) 
• Karina Rohr Sørensen (Folkebevægelsen mod EU) 
• Inger Staahl Jensen (Socialistisk Folkeparti) 
• Anders Guldhammer (Det Konservative Folkeparti) 
• Laura Lindahl (Liberal Alliance) 
• Pia Adelsteen (Dansk Folkeparti) 
• Linea Søgård Lidell (Venstre) 
• Eva Flyvholm (Enhedslisten) 
 
Debatten dirigeres af Lars Midtiby, direktør i Danske 
Handicaporganisationer 
  
Arrangeret i samarbejde med Sind Roskilde-Lejre-
Borup, beboere, pårørende og personale i Københavns 
socialpsykiatri 

Tilmelding inden den 3. maj 
på herollen1@gmail.com 
 

Botilbuddet Boserupvej • Boserupvej 7 • 4000 Roskilde

   

 

  

 

 
 

Johnny udlever forfatterdrømmen  

Johnny S. Rasmussen og hans første udgivelse, som er en børnebog. »Da jeg hørte, at mit ældste barnebarn havde min 
børnebog med i skolen, ja der smeltede mit hjerte,« siger Johnny S. Rasmussen. 

Johnny S. Rasmussen udlever sin drøm 
om at blive forfatter. Han har udgivet en 
bog og har en til på vej. Hans mål er at 
udgive fem bøger i alt.

TEKST: JOHNNY S. RASMUSSEN // FOTO: JOAN JOENSEN

Da jeg for mange år siden, satte mig for at skrive bøger, 
som jeg længe havde drømt om. Tænkte jeg »ja hvorfor 
ikke bare gøre det?« Mit første værk blev en børnebog 
med tegninger samt børnerim og remser.
Da jeg hørte, at mit ældste barnebarn havde min 
børnebog med i skolen, ja der smeltede mit hjerte.

Sådan startede det
Det hele startede med, at jeg viste en boghandler min 
idé til min første bog. Han fortalte mig
om Forlaget mellemgaard, som jeg så sendte 
manuskriptet til. Og de ville gerne udgive det. 
Selve skriveriet har været undervejs meget længe. Jeg 
har beholdt de tekster og tegninger, som jeg gennem 
årene har lavet. Dem satte jeg sammen, og sådan blev 
bogen til.

Overvind præstationsangsten
Der vil næsten altid være præstationsangst, som jeg 
selv synes jeg klarer mig ud af. En af mine måder til 
at overvinde præstationsangsten på, er at tro på at det 

nok skal gå, det skal jo gå. En anden måde er, at jeg 
giver mig selv nye udfordringer. Det kan for eksempel 
være at hjælpe andre med computere, male samt at 
sige fra. På denne måde overvinder jeg også mig selv, 
og jeg tør tage flere chancer og udfordre mig selv i det 
daglige ved for eksempel at deltage i rådsarbejde.

Udlev dine drømme
Jeg vil gerne opfordre andre til at udleve sine drømme, 
da det også er med til at forbedre ens selvtillid. Mange 
små skridt kan blive til mange store skridt.
Personligt synes jeg også, at mit bogskriveri er med 
til at nedbryde fordomme om mennesker med psykisk 
sårbarhed. Nogle virker meget overraskede over at 
jeg skriver bøger. Det er jo heller ikke nogen hemme-
lighed, hvordan mange uden for psykiatrien opfat-
ter folk, der er psykisk sårbare. Man bør ikke skære 
alle over en kam.

Fem bøger i alt
Jeg får udgivet min anden bog den 20. maj. Det er en 
vittighedsbog. Den udkommer også på Forlaget 
mellemgaard. Jeg har tænkt mig at skrive fem bøger 
i alt. De næste tre bøger kommer alle til at handle om 
noget forskelligt.
En form for eventyr for de unge.
En sjov bog om insekter til de helt små.
En bog om mit liv indenfor psykiatrien.

mailto:herollen1@gmail.com
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G R U P P E F O R L Ø B
KAMPEN FOR 
DET GODE LIV

– vi deler erfaringer om, hvad der 
virker fra vores eget liv og støtter 
hinanden, når det er svært. 

Uanset om man som psykisk sårbar er på førtidspension, kontanthjælp eller i job, 
kan der være adskillige udfordringer. Mange har kæmpet en livslang kamp med 
at få det bedre. Nogle har været i psykiatrien det meste af livet og savner måske 
indhold og netværk i hverdagen, og nogle føler sig måske ”parkeret” på medicin og 
førtidspension. 
Andre er nye i psykiatrien. Deres kamp er først startet, men oplever et pres fra 
jobcenter, på økonomien og et behandlingssystem med for hurtige udskrivninger både 
fra psykiatriske afdelinger og ambulant behandling. Flere ønsker psykologhjælp, men 
det er både dyrt og der kan være lang ventetid.    
Hvordan kan mennesker på trods af disse urimelige vilkår alligevel få ”det gode 
liv”? Det er vores udfordring, som vi tilbyder et gruppeforløb til at få sparring på. 
Gruppeforløbet er gratis.

HVORNÅR: Det løber over 7 gange. Vi starter op torsdag d. 9. maj kl. 10 - 12 og 
slutter d. 4. juli 2019. Vi forventer, at du så vidt som muligt har mulighed for at deltage 
alle gangene. 

HVOR: Griffenfeldsgade 35, 2200 København N

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

PROGRAM Hver torsdag kl. 10 – 12
9.maj  Introduktion og præsentation
16. maj Hvem er jeg nu og fremover? Identitet og social status
23. maj Hvordan får jeg de mest berigende og meningsfulde relationer til andre?
30. maj  AFLYST (Kristi himmelfartsdag)
6. juni  Hvordan får jeg det bedste ud af, det jeg har (økonomi, bolig mv.)
13. juni Hvordan får jeg gjort noget ved det, jeg ikke tør?
20. juni AFLYST
27. juni Hvordan har DU overvundet dine udfordringer?
4. juli  Tag en lille bid af din store drøm: Afrunding og kom godt videre 

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

Askovfondens Socialpsykiatri • Griffenfeldsgade 35 • 2200 København N

 

 

 

 

 

 

 

 

Peers i mange funktioner 
Recovery Lab holdt peerarrange-
ment fredag den 29 marts i deres 
lokaler på Vesterbrogade 53 i 
København.

Da Recovery Lab holdt deres peerarrange-
ment ”Peers i mange funktioner” fredag 
den 29. marts var fokus på de personlige 
beretninger om recovery til inspiration 
for andre.

TEKST: ANNE REUS CHRISTENSEN // FOTO: CARSTEN RE-

MENTORP

Fredag den 29. marts holdt Recovery Lab et større 
peerarrangement, som hed “Peers i mange funktion-
er” i deres lokaler på Vesterbro Torv. Recovery Lab 
udbyder peer to peer kurser i at komme sig af psykisk 
sygdom.

Talerne
Cindy Lund Nielsen som er kendt i det socialpsykia-
triske miljø i København, som et eksempel på én der er 
kommet sig af skizofreni, var på som den første taler. 
Hun fortalte om sit liv og sine erfaringer med skizof-
reni der startede, som en hashpsykose, og om at hun 
kom i medicinsk behandling. I dag hjælper hun andre 
med at komme sig i sit arbejde som recovery-mentor i 
Region Hovedstadens psykiatri på Amager.

Efter Cindy Lund Nielsen holdt flere oplæg om deres 

personlige levede erfaringer med psykiatrien og 
forskelligt peerarbejde. En af dem var Gitte Højgaard 
Johansen. Hun fortalte åbent og ærligt om hendes liv 
med angst og PTSD efter hendes fars selvmord. 
Hendes vej ind i peerarbejdet startede med en virk-
somhedspraktik som recovery-mentor. Hun opfordre-
de alle til at bruge sine egne erfaringer og historier, 
fordi disse kunne være til inspiration for andre.

“For tiden er der fokus på at alt skal være recovery-ori-
enteret, og hvis det skal lykkes, må vi være åbne og 
stræbe efter ligeværdighed, så vi kan arbejde hen imod 
det rummelige arbejdsmarked, hvor der er plads til 
alle uanset, hvad de kan byde ind med,” sagde hun. 
Hun understregede, at vi må prøve at bryde med den 
gængse “dem og os” tankegang, man nogle steder 
møder som psykisk syg.

Et skridt på vejen
Herefter kom flere oplægsholdere til, men essensen af 
det der blev sagt var, at når man blev syg følte mange, 
at de blev kørt ud på et sidespor, derfor kan et arbejde 
som peermedarbejder være et skridt på vejen til at få 
fodfæste på arbejdsmarkedet igen. Det var alt i alt et 
arrangement der bar præg af mange personlige be-
retninger, og derfor meget inspirerende at høre på
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Peerkonference på Rådhuset i København

Holdleder i Team Mod på Livet Christina Færch t.v. holdt sammen med syv andre peers fra Medicinpædagogisk team, Pe-
er2Peer Kompasset, Frinova, Peer Projektet, Psykiatrienheden, Askovfonden og Idrætsforeningen Kæmperne korte oplæg 
om peerfaglighedens styrker og udfordringer.

Tirsdag den 2. april blev der holdt Peer-
konference på Rådhuset i København.

TEKST: JANE BEGTRUP // FOTO: JOAN JOENSEN

Selvom peers har eksisteret i længere tid, så er det sta-
digvæk meget hot. Det er kommet for at blive!

Hvem stod bag Peer Konferencen?
Det var Københavnermodellen som stod bag dagens 
arrangement sammen med VIA (Viden i Anvendelse). 
Københavnermodellen er det nye tiltag på det social-
psykiatriske område i København. Du kan læse mere 
om den på side 28.

Holdleder i Team Mod på Livet Christina Færch holdt 
sammen med syv andre peers fra Medicinpædagogisk 
team, Peer2Peer Kompasset, Frinova, Peer Projektet, 
Psykiatrienheden, Askovfonden og Idrætsforeningen 
Kæmperne korte oplæg om peerfaglighedens styrker og 
udfordringer. Af styrker blev den fælles referenceram-
me mellem peermedarbejderen og modtageren af støt-
ten fremhævet, da det giver en anden troværdighed, at 
man selv har eller har haft en psykiatrisk diagnose.

Af udfordringer blev overvejelser om peerrollen nævnt, 
for en peer er ikke en medarbejder i traditionel for-
stand og ikke en ven, men noget midt i mellem.

Stor interesse for peers
Københavns socialborgmester Mia Nyegaard starter 
dagens arrangement. Hun siger, at der er stor interes-
se for peers og den måde at arbejde på. Københavns 
Kommune får mere og mere fokus på at ansætte peers.
»Peers er rollemodeller, og viser at man godt kan 
komme sig. De er med til at styrke håbet og troen på 
recovery,« siger Mia Nyegaard.

Peerarbejdet gavner alle
Petrine Severin fra Peer-Netværket fortæller os om 
at være peer. Hun drives af en indre motivation for at 
gøre en forskel, og hun brænder for det, hun laver. 
»Når man er peermedarbejder, arbejder man med 
noget større end en selv, som gavner alle. Ikke kun 
dem der modtager peerstøtten, får glæde af det, men 
også dem, der yder det. Man vokser simpelthen med 
opgaven, og folk er glade for at dele deres erfaringer 
med andre. Det bedste som modtager af peerstøtte, er 
at høre hvordan en peermedarbejder er kommet sig af 
psykisk sygdom,« siger Petrine Severin.

Det peerfaglige arbejde er accepteret som almindelig 
lønnet fagligt arbejde og ikke kun som frivilligt arbejde, 
og det tager et år at blive uddannet peer. Man behøver 
dog ikke at tage en peeruddannelse for at arbejde som 
peer.

Københavns socialborgmester Mia Nye-
gaard åbnede konferencen.

Peerkonferencen blev holdt i den 
flotte festsal på Københavns rådhus.

Petrine Severin fra Peer-Netværket 
holdt oplæg om peerarbejdet.

Københavns socialborgmester Mia Nye-
gaard åbnede konferencen.

Peerkonferencen  blev holdt i den 
flotte festsal på Københavns rådhus.

Petrine Severin fra Peer-Netværket 
holdt oplæg om peerarbejdet.
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Københavnermodellen er et nyt tiltag til 
personer med psykiske vanskeligheder

Christina Færch, Team Mod på Livet og 
Bjarke Solkær, Københavnermodellen.

I slutningen af marts kom et nyt tiltag til 
mennesker med psykiske vanskeligheder. 
Indtil videre kaldes det for Københavner-
modellen, men det skal ændres til et mere 
sigende navn. Lige nu arbejdes der hårdt 
for at komme i gang og opbygge en god 
praksis.

TEKST OG FOTO: CHRISTINA ANDERSEN

Københavnermodellen indeholder tilbud som skal ud-
vide antallet af tilbud og derfor ses som et supplement 
til de eksisterende tilbud som for eksempel hjemmevej-
ledning og botilbud. I Psykiatrienheden, som Køben-
havnermodellen er en del af, henvender borgeren eller 
nogle henvender sig på vegne af borgeren, hvis der 
skal tages stilling til rådgivning eller hjælp i forhold til 
støtte i hverdagen.

Fællesskaber
De tilbud, der skal formes i Københavnermodellen, 
tager udgangspunkt i servicelovens §82 a, b og d. Her 
er fokus på at arbejde med at inkludere borgeren i 
det almindelige samfund, og i Københavnermodellen 
satster man på at lave nogle utraditionelle løsninger 
med civilsamfundsaktører som blandt andet frivilli-
ge sociale foreninger. Fokus vil i høj grad være på at 
arbejde med de positive ting, som fællesskaber giver 
mennesker. Ikke alle borgere synes, at en støtte/kon-
taktperson eller hjemmevejleder er det vigtigste for 

dem, og med Københavnermodellen bliver der åbnet 
op for andre muligheder. For eksempel at være med-
lem af en frivillig forening eller deltage i andre former 
for fællesskaber.

Samtaleforløb
Hjælpen i Københavnermodellen påbegyndes typisk i 
Griffenfeldsgade, hvor de fleste medarbejdere i Køben-
havnermodellen holder til. Her opstartes et samtale-
forløb, hvor man går i dialog omkring hvilke retninger, 
der vil være attraktivt for borgeren at gå i. Samtalefor-
løbet vil have fokus på at finde løsninger, der så vidt 
muligt kan indfri borgerens ønsker og behov.

Team Mod på Livet og Københavnermodellen
Team Mod på Livet, som også er et tilbud til menne-
sker med psykiske vanskeligheder, holder til i Svend-
borggade på Østerbro. Holdet skal lave det, de har 
gjort indtil nu, besøge botilbud og afholde værksteder. 
Derudover skal de også have et samarbejde i gang med 
Københavnermodellen, for eksempel kan det være 
borgere, der henvender sig i Griffenfeldsgade der fin-
der det interessant at blive del af et frivilligt fællesskab 
som Team Mod på Livet.
På sigt skal Københavnermodellen også finde flere 
samarbejdspartnere ude i byen. Her i opstarten ser 
man på hvad der egentlig efterspørges af borgerne i de 
samtaler, der afholdes og herudfra vil der indgås afta-
ler med samarbejdspartnere. Det bliver spændende at 
se, hvad Københavnermodellen kan udrette fremover.

Team Mod på Livet er blevet bydækkende, 
som en del af Københavnermodellen

  

Indgangen til Team Mod på Livets 
nye adresse i Svendborggade 3.

Den 25. marts flyttede Team Mod på Livet 
til Svendborggade 3, idet de nu skal være 
bydækkende og en del af Københavnermo-
dellen, som er et alternativt tilbud til eksi-
sterende tilbud i socialpsykiatrien. Team 
Mod på Livets værksteder er flyttet med 
til Svendborggade og den 5. april afholdt 
Team Mod på Livets deres første værksted 
i Svendborggade.

TEKST OG FOTO: CHRISTINA ANDERSEN

Team Mod på Livet har eksisteret siden 2015, hvor 
Christina Færch, fik en idé om at besøge botilbud i 
Center Nord-Vest efter at have talt med nogle perso-
ner, der ønskede at være frivillige. Samtidig hørte hun 
fra andet sted, at der manglede noget på botilbuddene. 
Hun spurgte Erland Hansen, den daværende udvik-
lingschef i Center Nord-Vest, om hun måtte besøge 
nogle botilbud sammen med nogle frivillige, hvilket 
hun fik lov til. Siden den dag har Team Mod på Livet 
udviklet sig og fået flere og flere frivillige. På nuværen-
de tidspunkt er der 25 frivillige og 12 praktikanter og 
der er stadig brug for flere, nu hvor Team Mod på Livet 
bliver bydækkende.

Nye muligheder
Holdet føler sig anerkendt for at have gjort et godt 
stykke arbejde, idet det holdet har lavet indtil nu, er 
blevet valgt til at komme ind i en ny afdeling (Kø-
benhavnermodellen) og har fået nye muligheder for 
udvikling. Det betyder også, at Team Mod på Livet 
bliver bydækkende, idet Københavnermodellen er det. 
Borgere, som henvender sig til Københavnermodellen, 
skal kunne foretage sig noget sammen med Team Mod 
på Livet. Team Mod på Livet skal, når der er frivillige 
nok, også besøge botilbud i resten af København i det 
omfang, det er nødvendigt. De skal også fortsætte med 
deres værksteder samt udvikle nye ting. De har fået 
nye lokaler med blandt andet et stort køkken, som gør 
det muligt at lave noget med mad. Det er også på tale 
at lave gruppeforløb og samarbejdspartnere vil også 
kunne bruge huset.
Det betyder, at Team Mod på Livet nu har fået en base, 
hvor de kan udvikle nye ting og afprøve, om de virker, 
og på sigt få flere frivillige og nye samarbejdspartnere.

Team Mod på Livet besøger botilbud på faste dage og 
tidspunkter og afholder forskellige værksteder. Værkste-
derne afholdes i Svendborggade 3 hver fredag. Der er 
make-up-værksted, skriveværksted, male-værksted og 
spillecafé.
Christina Færch er på nuværende tidspunkt holdleder for 
25 frivillige og 12 praktikanter.
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Til fjercup badmintonstævne i Holbæk

En masse deltagere fra nær og fjern 
var mødt op til fjercuppen i Holbæk.

Mange psykisk sårbare fra nær og fjern 
var valfartet til Holbæk den 24. april for 
at deltage i årets store badmintonstævne 
arrangeret af I/F Ryttergården (idræts-
forening for psykisk sårbare).

TEKST: KÅRE MICHELSEN // FOTO: MAIBRIT VESTI

IFK98 Kæmperne fra København plejer at deltage med 
et talstærkt hold. Og også i år blev vi rigt repræsenteret 
med ni deltagere. Henryk som altid er behjælpelig med 
alting, sørgede for, at vi fik gratis transport til stævnet, 
idet han lånte Torupgårdens minibus (Torupgården 
er et bosted for psykisk sårbare på Nørrebro) og Jacob 
var så flink at stille bil til rådighed.

Med søvn i øjnene startede vi fra Hørsholmsgade 
allerede klokken 08:15. Det vil sige, vi blev lidt forsin-
ket, men vores udmærkede chauffører sørgede for, at 
vi nåede til Holbækhallen i rette tid til at indtage det 
lækre morgenmåltid og indtage den nødvendige dosis 
af koffein (kaffe), så vi blev vakt til live, så vi blev friske 
og klar til turneringen.

Vi startede med en god gang opvarmning og spillede 
således puljekampene om formiddagen i herre-dame- 
og mixdouble. Der var fremmødt mange spillere fra 
forskelige klubber på Sjælland, og alle spillede med et 
stort engagement og glød samtidig med, at alle var i et 
strålende godt humør.

Som altid var stævnet godt tilrettelagt, og kampene 

blev afviklet rettidigt efter programmet, så vi kunne 
gå til frokost klokken 12:00, hvor vi fik tre stk. lækre 
smørrebrød og en sodavand.
Efter pausen fortsatte vi så med de afgørende semifi-
naler og finaler i de tre kategorier. IFK98 viste igen i 
år stor styrke ved at vinde to guldmedaljer. Men det 
vigtigste formål med turneringen er socialt samvær og 
mottoet er: »Tab og vind med samme sind«.

Resultaterne blev: Damedouble: 1. Ditte og Majbritt 
(IF Ryttergården). 2. Helle og Anja (Vejen Frem, Næst-
ved). 3. Rikke og Louise (IF Ryttergården).

Mixdouble: 1. Nadja og Kåre (IFK98 Kæmperne). 2. 
Stine og Jon (I/F Ryttergården). 3. Tina og Kasper (I/F 
Ryttergården).

Herredouble: 1. Peter og Emil (IFK98 Kæmperne). 2. 
Jens og Anders (Vejen Frem, Næstved). 3. Omid og 
Peter (Søgård, Hørve).

Til slut var der lodtrækning om gode sponsorgaver. 
En stor tak til Søren Schmidt og alle hans frivillige fra 
I/F Ryttergården for et vellykket stævne.

Fra IFK98 Kæmperne deltog: Jacob, Rasmus, Hen-
ryk, Mark, Peter, Emil, Naja, Kåre og teamleder Brian 
Lund.

At deltage i stævner for sin klub skaber gode relationer 
og socialt samvær med hinanden. Prøv det. Du får et 
fysisk og psykisk godt helbred.

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Mennesker mødes og kultur opstår 
Sommeraktiviteter i Naturværkstedet Streyf

 

Du har nu mulighed for at byde ind på en af nedenstående datoer, hvis du vil lave 
sommeraktiviteter i Naturværkstedet Streyf.

Team KAT åbner Streyf:

Tirsdage 11.- 18. - 25. juni samt onsdage 03. - 10. - 17. juli

Alle dage fra klokken 10.00-15.00

Følgeordning fra Birkedommervej 43, 2400 NV. 
fra det gamle Café Vigør klokken 9.40

Tanken er, at I byder ind på en af datoerne, hvor I kan få lov til at stå i spidsen for 
dagen/aktiviteten.

Selv om man står i spidsen for en aktivitet/dag, så hjælpes vi alle sammen ad med 
at få det hele til at fungere.

Arrangementet er gratis og alle er velkomne.

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.

Sommerhilsener 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 eller bål-
pladsen og bearbejde ting fra mosen. Og bliver 
det for koldt, kan man trække indenfor i aktivi-
tetsrummet med ovenlys. Naturværkstedet har 
desuden køkkenfaciliteter og pejs. T E A M  K • A • T

MEDARBEJDER  |  PEER  |  FRIVILLIG 

mailto:hb76@kk.dk
mailto:lg42@kk.dk


32 33

  

 

 

 

 

 

Vejen ud af ensomhed og 
venskaber der styrker

 

 

 

Oplægget blev holdt af Gitte 
Jepsen og Thomas Møllehave.

Den 3. april holdt Gitte Jepsen og Tho-
mas Møllehave oplæg i Center Nordvest. 
Oplægget var arrangeret af Team KAT, 
som også selv var til stede. Gitte Jepsen 
og Thomas Møllehave fortæller skiftevis i 
et oplæg, som vedrører os alle. Oplægget 
hedder »Vejen ud af ensomhed og venska-
ber der styrker«.

TEKST: JANE BEGTRUP/ FOTO: CARSTEN REMENTORP

Thomas Møllehave, som er søn af Johannes Møllehave, 
er også forfatter, foredragsholder og handicaphjælper. 
Han tager sammen med Gitte Jepsen rundt på for-
skellige bosteder og holder oplæg for psykisk sårbare 
mennesker. Gitte Jepsen er selv på førtidspension på 
grund af en spastisk lammelse. Hun er tidligere ergo-
terapeut, men i 2013 landede hun på førtidspension. 
Hun fortæller, at man godt kan leve et værdigt liv, selv-
om man sidder i kørestol. Hun vasker selv sit tøj og går 
i bad uden hjælp fra hjemmehjælpen. Hun har lidt af 
hårde depressioner til tider, men siger, at det hjælper 
at træne, tegne og være social. At gå i bad og tage vare 

på sig selv gør hun nemlig ikke kun for sin egen skyld, 
men også for dem, hun er sammen med. Desværre har 
hun ikke altid overskud til det.

Imødekommenhed er en Livskunst
Men så byder Thomas ind med, at solen skinner for 
en og man har lov til at glæde sig over små ting, som 
når man for eksempel overkommer sig selv. Han tilfø-
jer: »At vide man duer til noget og have overskud 
til at være noget for andre kræver, at man tror på 
imødekommenhed, som er en vigtig livskunst. Man 
kan ikke være en anden i morgen, man kan kun være 
sig selv.«
Så derfor kan man lære at lægge små planer for dagen
 i morgen. »Man skal ikke opføre sig som ofre, fordi 
man er psykisk syg eller gemme sig bag sin diagnose. 
Man er mere end sin diagnose. Så tænk over, hvad der 
giver dig selvtillid og selvværd, fordi man bestemmer 
selv over sit liv,« siger han.

Venner fik hun gennem madlavningskursus
Gitte Jepsen skriver små sedler til sig selv, som styr-
ker og har dem med i lommen. Det virker for hende 

og giver hende mod og styrke, og hun siger, at man 
skal fylde sig selv op med det, der er godt for en. »Man 
skal gemme på det gode«. Om det så er at gå i bad. 
Det giver velvære og selvværd og har givet hende en 
vis frihed, at hun selv kan klare det. Det er jo ikke kun 
psykisk syge, som er ensomme og hun får nu dækket 
sit sociale behov og er ude over tidligere isolation og 
ensomhed. Hun har blandt andet fået nogle nye venner 
gennem et madlavningskursus.

Så læser Thomas Møllehave op fra Halfdan Rasmussen 
og Benny Andersen. »Smilet holder fluerne væk« er 
hans yndlingscitat. Og han drysser flere andre citater 
ud af ærmet og er god til at løfte stemningen, når den 
bliver for tung.

Gitte Jepsen slutter af med at forklare, at hun spørger 
sig selv, hvad hun kan byde ind med i forhold til et 
andet menneske, som hun står overfor. Hun er meget 
loyal. Så finder hun nysgerrigheden frem overfor den 
anden, og så kan det være, at de bliver venner! Og her 
slutter dagens tema, om denne livskunst, som det er at 
indgå i venskaber, der styrker.

Gitte Jepsen siger: »Man skal 
gemme på det gode.«

 

 

 

 

 

 

Det sociale frikort er trådt i kraft
Det sociale frikort giver borgere med 
misbrug, hjemløshed eller psykiske 
vanskeligheder mulighed for at tjene 
20.000 kroner om året.

TEKST: FRA KK.DK, REDIGERET AF ROSA CECILIE PLUM

Når man benytter sig af det sociale frikort, bliver man 
ikke modregnet i offentlige ydelser. Det betyder, at 
man kan tage et arbejde eller mindre opgaver og tjene 
op til 20.000 kroner skattefrit i henholdsvis 2019 og 
2020. Det sociale frikort er en forsøgsordning, der 
gælder for alle landets kommuner og løber fra 2019 til 
udgangen af 2020.

Betingelser
For at opfylde betingelserne skal man have særlige 
sociale problemer og opfylde betingelserne for at 
modtage hjælp eller støtte efter afsnit V i lov om social 
service. Man må ikke inden for de seneste 12 måneder 
have været i en SU-berettiget uddannelse eller haft 

en arbejdsindkomst på over 10.000 kroner. Man skal 
desuden opfylde opholdskravet for ret til at få kontant-
hjælp eller uddannelseshjælp.

Hjælp til ansøgning
Du kan søge om et socialt frikort via et ansøgningsske-
ma, der ligger på kk.dk. Hvis du har brug for hjælp til 
at udfylde og sende skemaet, kan du få hjælp fra med-
arbejdere på aktivitets- og samværstilbud, misbrugsen-
heder, modtagelsesenhederne m.v.

Scan qr-koden med din 
smartphone og få mere 
information og hjælp til 
at ansøge om et socialt frikort

http://KK.DK
http://kk.dk
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TORSDAG DEN 23. MAJ KLOKKEN 20:30 – 23:00

Koncert og fortællinger med nogle af landets stærkeste Dylan-
fortolkere. Kom til en varm aften og hør et af landets bedste 
Dylan-fortolkere, Band Dylan, spille nogle af Dylans største hits.

Køb billet under arrangementet på: 
www.kulturhusetislandsbrygge.kk.dk 
Billet koster 100 kr. plus gebyr / 120 kr. i døren.

Robert Zimmerman alias His Bobness alias Bob Dylan, en kunstner i 
særklasse og et af det tyvende århundredes største, mest produktive og 
bedst begavede sangskrivere, lyriker og tekstforfatter og den kilde alle 
seriøse pop-, rock- og folkentusiaster er søgt til efter inspiration og retning 
gennem alle disse år.

Kulturhuset Islands Brygge • Islands Brygge 18 • 2300 København S

 

Kursus for børn af forældre med psykisk sygdom bli-
ver udbredt til alle hovedstadens psykiatriske centre
Psykinfo har i de sidste tre år afholdt 
kurser for børn af forældre med psykisk 
sygdom. Kurserne skal nu udbredes på 
grund af gode erfaringer.

TEKST: WWW.DR.DK OG WWW. PSYKIATRI-REGIONH.DK/

PSYKINFO // REDIGERET AF: CHRISTINA ANDERSEN

I de sidste tre år har Psykinfo afholdt kurser for børn af 
forældre med psykisk sygdom. På kurserne har børnene 
mødt andre børn i samme situation. Katrine Frydendal, 
som er socialrådgiver og projektleder for »børn som på-
rørende i psykiatrien«, kan nu konstatere at børnekur-
serne har hjulpet børnene og levet op til forventningerne 
og derfor skal kurserne nu udbredes i Region H.

»Det giver børnene en tryghed og redskaber, så de kan
håndtere udfordringer og passe på sig selv,« siger Katri-
ne Frydendal til DR.

I første omgang skal kurserne udbredes til Psykiatrisk 
Center Ballerup og Psykiatrisk Center Nordsjælland. På 
sigt skal alle otte voksenpsykiatriske centre i Region H 
med.

Børnekurset varer seks uger, og børnene mødes en gang 
om ugen. Kuset tilpasses børnenes alder, modenhed og 
viden og er blevet testet på omkring 50 børn.

Psykinfo (psykiatrisk in-
formationscenter i Region 
Hovedstaden) er for alle 
borgere der har brug for 
information, rådgivning 
og vejledning i forbindelse 
med psykisk sårbarhed. 
Psykinfo hjælper til at finde 
svarerne du mangler og 
giver dig relevant viden om 
psykisk sårbarhed.

Scan qr-koden for 
at læse mere om 
børnekurserne.

GLORIAS KOMMENDE TEMAER

 

JUNI 
Venskaber 

AUGUST 
Rent annonceblad 
på grund af Glorias 

sommerferie. Så 
Gloria udkommer 

kun i august, 
hvis vi modtager 

annoncemateriale.
JULI 

Medicin

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

http://www.kulturhusetislandsbrygge.kk.dk
mailto:JR4E@kk.dk
http://WWW.DR.DK
WWW. PSYKIATRI-REGIONH.DK/PSYKINFO
WWW. PSYKIATRI-REGIONH.DK/PSYKINFO


BRØNSHØJ-HUSUM WALK 2019

FREDAG D. 24. MAJ KL 10-14

Start: I Utterslev Mose v. krydset Åkandevej og Ruten
Brønshøj-Husum Walk er en sjov gåtur med konkurrencer
for seniorer 60+ og andre interesserede.
Ruten er 3 kilometer 1

Deltagelseer gratis, men tilmelding påkravet til én at arrangørerne senest 20. 
maj. Vi stutter af i Kulturhuset Pileqården. hvor der er sandwich, 
kaffe og uddeling at præmier. Man kan gå eller tage bus til Pilegården. 
Bus 2A går lige til døren. 

Mere iniormation på
www 2700lokaludvalg.dk

I samarbejde med

HUSUM-VÆNGE CENTERET 
TINGBJERG-PENSIONIST CENTER & 
CENTER NORD-VEST
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