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Kære læser mennesker, hvad enten du er et lille fingerbøl 
eller en stor tom tønde.Bliver du hørt, når du har noget på hjerte? Er 

du med til at forandre tingenes tilstand? Har du 
overhovedet lyst til at forandre noget? Denne måneds tema er demokrati og det er 

vores håb, at du vil lade dig inspirere til at 
bruge din stemme både til Folketingsvalget og 
Europa-Parlamentsvalget, men også i de nære 
demokratier som for eksempel til beboermøder, 
brugerrådsmøder og i alle andre slags møder, 
hvor du kan få indflydelse.

I 2019 er der både Folketingsvalg og valg til 
Europa-Parlamentet. Mange markante stemmer 
vil gerne høres og politikerne er allerede be-
gyndt at angribe hinanden i medierne.

Der er nogle mennesker, som er gode til at råbe 
op, mens andre pipper med små stemmer og 
let overhøres. Et ordsprog siger, at tomme tøn-
der buldrer mest. At blive hørt er vigtigt for alle 

Rigtig god læselyst

Toril K. Vikeså, Redaktør

Deadline for indsendelse af materiale til nummeret den 4. februar er fredag den 11. januar.
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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 velkommen til at lave en 
aftale om besøg hos os på redak-
tionen 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/ind-hold/gloria-0
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Vi mødes klokken 10.30 på Laustrup kaj, Laustrups 
gade 1, 2100 Kbh. Ø. Det er 10 minutters gang fra 
Nordhavns station.

Forplejning:
Du har mulighed for at købe pølser og brød for 25 kr./stk.
Du er velkommen til at tage din egen madpakke med.
Kaffe og te er gratis.

Du er velkommen til at tage med selvom du ikke skal fiske.
Du har mulighed for at låne en fiskestang.

Pris: du skal selv sørge for at købe et dagsfisketegn til 40 
kroner. Du kan bestille det på nettet eller via linket 
 www.fisketegn.dk, eller du kan få hjælp til at bestille et på 
Ottilia tirsdag den 15. januar klokken 13-17 eller torsdag 
den 17. januar klokken 11-15.

Tilmeldingsfrist: mandag den 21. januar 2019 
til Marianne på Ottilia. Tlf.nr. 36132110

Sådan bestiller du et fiskekort

Gå ind på hjemmesiden www.fisketegn.dk

Tryk på, køb lystfisketegn.

Udfyld felterne med navn og adresse.

Ved fiskekorttype tryk på, et dagskort (40 kr.).

Ved startdato, skriv 29.01.2019.

Tryk på, gå til indkøbskurv.

Tjek om oplysningerne er korrekt.

Tryk på betal.

Vælg betalingskort eller mobilepay.

Udfyld felterne og tryk betal.

Du får nu tilsendt en mail hvori der er vedhæf-
tet en PDF-fil, som er fisketegnet.

Du kan vælge enten at udskrive fisketegnet el-
ler skrive nummeret ned.

Du skal medbringe dette på fisketuren, hvis du
ønsker at fiske.

Tag med Kulturbussen 
på Fisketur på Øresund

Tirsdag den 29. januar klokken 11.00-15.00

Sæsonstart hos Idrætsforeningen 
Kæmperne 2. januar – 30. juni 2019 

Kæmperne er en idrætsforening for folk over 18 år med psykiske og/eller sociale 
udfordringer samt alle andre, der har brug for et socialt og trygt sted at dyrke idræt og 
møde nye mennesker. Vores forening er karakteriseret ved, at der er højt til loftet, og 
plads til at være den du er. Alle er velkomne hos os! 

Vores hold kører efter drop-in koncept, og som medlem kan man frit komme på alle de 
hold man vil, når det passer en bedst. Nye er altid velkommen til at dukke op til et par 
prøvetimer før indmeldelse – instruktørerne skal nok tage godt imod.  

Et medlemskab koster kun 300 kr. pr. halvår 
og giver adgang til mere end 30 forskellige hold om ugen. 

Hent vores ugeskema og læs mere om foreningen 
og holdene på vores hjemmeside www.ifk98.dk 

Vil du høre mere inden du starter?  
Vi har intro sidste onsdag i hver måned kl. 14.00 
i Det Gule Hus på Kapelvej 55. 

Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse: 
Tirsdag og onsdag kl. 13.30-15.30 
i Det Gule Hus på Kapelvej 55, 2200 København N.

 
  

Telefon: 30692594 (gerne sms) 
Mail: info@ifk98.dk (der kan gå en uges tid før svar) 

Fitness – svømning – fodbold – yoga – volley – 
badminton – motionsgymnastik og meget mere.

 
 

http://www.fisketegn.dk
http://www.fisketegn.dk
http://www.ifk98.dk
mailto:info@ifk98.dk
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Et nytårsbillede i mit sind.  
I dag tænker jeg på varme knus 
De er stået på under vingesus

 

 
Lad nu vindene blæse hver deres vej 
Med dit billede i mit sind er jeg ikke fej.

En sang sunget fra dit lyse sind 
Giver en glædeståre på min sarte kind 
Må du skænke mig en kærlig tanke 
Denne nytårsaften under din manke

 

 

Kan være at jeg har taget ved lære 
ensomt at blive ved med at snære 
 
Hvad juletanken engang vil opnå 
Er andet end triste tanker ude i det blå

Derfor lad sanserne blomstre rosen rødt 
Indtil du ved dine fem sanser sover sødt 
Drøm et mesterværk skabt af egen lyst 
Kunsten at elske hinanden fra kyst til kyst

 
 

For rimfrostens stjerner lyser natten op 
Nytårsbilledet er bedre end pop
 
Nu kan vi sammen gå af fælles vegne 
Med dit billede som aldrig vil blegne

 
Godt Nytår

Skrevet af Jürgen Elwert

QUIZ !
Spørgsmål 1
Hvilket land kom Martin Luther King Jr. fra?
1. USA  
2. Tyskland 
3. Kina

Spørgsmål 2
Hvilken beskæftigelse havde Martin Luther King Jr.?
1. Politimand 
2. Bibliotekar
3. Baptist præst

Spørgsmål 3
Hvilken bevægelse var Martin Luther King Jr. frontfigur for, 
i årene 1956-1968?
1. Borgerrettighedsbevægelsen
2. Motionsbevægelsen
3. Skolebevægelsen

Spørgsmål 4
Hvad ville Martin Luther King Jr. gerne opnå?
1. Gratis uddannelse
2. Arbejde til alle
3. Ligestilling

Spørgsmål 5
Hvilket år blev Martin Luther King Jr., tildelt Nobels Fredspris?
1. 1954    
2. 1964    
3. 1974

Spørgsmål 6
Hvordan gjorde Martin Luther King Jr. opmærksom, på 
sine synspunkter?

 

1. Strejke    
2. Fredelige demonstrationer   
3. Vold

Spørgsmål 7
Hvem var Martin Luther King Jr.’s forbillede?
1. Jesus    
2. Gandhi    
3. H.C. Andersen

Spørgsmål 8
Hvilken sætning var Martin Luther King Jr. mest kendt for?
1. Jeg havde et mareridt   
2. Jeg har en drøm   
3. Livet er dejligt

Spørgsmål 9
Hvem var modstandere af Martin Luther King Jr.’s budskab?
1. Den hvide overmagt   
2. Evangelisterne   
3. Frimurerne

Spørgsmål 10
Hvilket år blev Martin Luther King Jr. myrdet?
1. 1958    
2. 1968    
3. 1978

Martin Luther King Jr. day
I anledningen af Martin Luther King Jr. dag 
den 16. januar, handler Gloriaquizzen denne gang om 
manden, der en gang sagde »Mørke kan ikke uddrive mør-

 
ke; det kan kun lyset. Had kan ikke uddrive had; det kan 
kun kærlighed.« Og »Tiden er altid rigtig til at gøre det, der 
er rigtigt.«  
Nemlig Martin Luther King Jr. selv.

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

Forloren skildpadde har været O.C.’s liv-
ret siden han var barn.

TEKST: TORIL K. VIKESÅ // FOTO: JOAN JOENSEN 

Lige siden O.C. trådte sine barnesko i København har 
hans livret været forloren skildpadde. Udover forloren 
skildpadde så elsker O.C. politik og har været interesseret 
i det, siden han var barn. O.C.’s onkel var formand i So-
cialdemokratiets 6. kreds i 1940’erne, så O.C. hjalp som 
barn med at omdele reklamer for Socialdemokratiet.

O.C. voksede op på Østerbro i det, som han selv kalder 
Danmarks mest berømte gade, Kanslergade. 

»Det var i Kanslergade 10, at Danmarks daværende 
socialdemokratiske statsminister Thorvald Stauning 
boede og i 1933 indgik 1930’ernes største politisk-øko-
nomiske forlig med Venstre og Det Radikale Venstre, 
kaldet Kanslergadeforliget,« fortæller O.C. 

Selvom O.C. interesserer sig mere for politik end for 
madlavning, har han alligevel udviklet på retten forlo-
ren skildpadde og tilføjet kartofler, som er hans favo-
ritspise. 

»Forloren skildpadde smager rigtig godt med kartofler 
til. Skær dem skiver og læg dem i sovsen,« siger O.C. 
Opfordringen er hermed givet videre.

Min 
livret O.C.s livret er forloren 

skildpadde.

 Forloren skildpadde

4 personer

Suppe
1 kg kalvebov med ben
1 porre
1 gulerod
50 g knoldselleri
1 løg
½ liter vand
4 sorte peberkorn
½ spsk groft salt

Sauce
50 g smør
2 grofthakkede rødløg
1 tsk fintrevet citronskal (usprøjtet)
½ tsk revet muskatnød
½ tsk stødt ingefær
½ tsk friskkværnet peber
½ tsk groft salt
40 g hvedemel
½ dl tør sherry
Kulør
40-50 små frikadeller lavet af 500 g hakket
svine- og kalvekød
Kogte kartofler i skiver
½ dåse fiskeboller
4 smilende æg

 
SUPPE
Kom kalvebov, grøntsager, vand, peberkorn og 
salt i en stor gryde og bring det i kog. Skum sup-
pen og kog ved svag varme og under låg i ca. 2 
timer, eller til kødet er godt mørt. Tag kødet op 
og skær eller riv kødet i mundrette bidder. Si sup-
pen og gem den. Kasser grøntsager og peberkorn.

SAUCE
Lad smørret blive gyldent i en tykbundet gryde. 
Tilsæt løg, citronskal og krydderier og brun det 
ved jævn varme og under omrøring i cirka 5 min. 
Drys med mel og bag det godt sammen. Pisk 
suppen i lidt efter lidt. Tilsæt sherry og kulør. 
Vend kalvekød, kogte skive skårne kartofler og 
frikadeller i og kog saucen ved jævn varme i cirka 
5 minutter. 

Lad fiskebollerne dryppe af i en sigte og vend 
dem i saucen. Kom den forlorne skildpadde i et 
stort dybt fad og pynt med halve »smilende« æg.
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Kære læsere af Gloria, 
Der er sket meget i 2018. Det er mit første år som so-
cialborgmester og jeg har haft en stejl læringskurve.
Men min tilgang til det sociale arbejde er den samme, 
som da jeg startede. Arbejdet skal nytte og flytte, og vi 
skal gøre det ordentligt.  

Derfor er jeg glad for at være borgmester for en forvalt-
ning, som er i gang med at flytte sig. Vi tror nemlig på, 
at alle mennesker med psykisk sårbarhed kan komme 
sig helt eller delvist af psykisk sygdom. 
Jeg husker særligt et besøg hos Team Mod på Livet, 
hvor jeg var på cykeltur rundt i Nordvest. Der var en 
glæde og følelse af empowerment hos dem, jeg mødte. 
Ingen kan alt, men alle kan noget. Alle kan være noget 
for andre, for eksempel som frivillig eller ved at enga-
gere sig i beboerrådet der, hvor man bor. 
Empowerment handler også om at finde tilbage til 

noget af det, man engang kunne. Finde glæden ved at 
lave mad, selv gå til frisøren eller tage en tur i svømme-
hallen. Alt tæller. Jeg håber, at 2019 bliver et år, hvor 
vi alle har modet til at prøve noget nyt eller måske tør 
ringe til en gammel ven og invitere på kaffe. 
Jeg er stolt af at stå i spidsen for en forvaltning, der i 
2018 virkelig har arbejdet hårdt for at forbedre livs-
kvaliteten og øge selvstændigheden for alle borgere, 
der er i kontakt med socialpsykiatrien. Og som et led 
i det arbejde kommer alle medarbejdere og ledere på 
uddannelse i recovery og rehabilitering. Det ved jeg, at 
I kan læse mere om i dette nummer af Gloria. 
Jeg glæder mig til de næste tre år som Socialborgme-
ster og til at følge udviklingen i socialpsykiatrien. Jeg 
ved, at det nytter og flytter. 

Rigtigt godt nytår til alle Glorias læsere, 
Mia Nyegaard

Nytårshilsen til Glorias læsere
JO
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Socialborgmester Mia Nyegaard th. på 
cykeltur sammen med Hanne og Lars 
fra Team Mod på Livet i april 2018.

Hvad er demokrati?
Demokrati er kort fortalt et folkestyre. 
Det kommer af det græske demos, som 
betyder folk og kratos, som betyder styre 
eller magt. Danmark har haft et demo-
kratisk styre siden den første grundlov 
blev vedtaget i 1849. Med vedtagelsen af 
Grundloven sluttede enevælden og borger-
ne fik stemmeret.

TEKST: CHRISTINA ANDERSEN // FOTO: JOAN JOENSEN

Der skelnes mellem flere former for demokrati. Det 
direkte demokrati, det repræsentative demokrati, bru-
gerdemokrati og nærdemokrati.
 
Det direkte demokrati
Det direkte demokrati, hvor beslutninger tages direkte af 
folket, findes stadig i form af bindende folkeafstemninger. 

Det repræsentative demokrati
I det repræsentative demokrati vælger borgerne et 
mindre antal folk (politikere) til at repræsentere sig. 
Der er ingen sikkerhed for at de folkevalgte politikere 
på alle måder afspejler folkeviljen. For at politiker-
ne kan få indblik i folkets meninger om specifikke 
emner, kan der foretages meningsmålinger om disse 
emner.

Brugerdemokrati
Brugere af offentlige institutioner, for eksempel 
forældre, der har børn i børnehave eller andet, kan få 
medindflydelse, hvis de melder sig ind i børnehavens 
forældreråd, skolens skolebestyrelse eller lignende og 
det er det, der kaldes brugerdemokrati.

Nærdemokrati
Nærdemokrati kan også være brugerdemokrati. Det 
er demokrati tæt på borgeren. For eksempel hvis en 
kommune hører borgerne om noget, der vedrører dem 
direkte, før kommunen tager beslutningen. Det kan for 
eksempel være en høring omhandlende et nyt boligom-
råde der skal sættes til salg eller et nyt storcenter, der 
skal bygges.

Hvornår har du stemmeret?
For at kunne deltage i en folkeafstemning og folke-
tingsvalg skal du have stemmeret. Det har du, hvis du 
er over 18 år, har dansk statsborgerskab, har fast bopæl 
i Danmark, Grønland eller på Færøerne og sidst men 
ikke mindst du må ikke være under værgemål med fra- 

 
tagelse af den retlige handleevne. Det vil sige, hvis man 
er umyndiggjort, har man ikke stemmeret.

Rettigheder
Demokratiet sikrer også, at borgerne har en del for-
skellige rettigheder:

• Personlig frihed

• Ytringsfrihed

• Forsamlingsfrihed (ret til at samles og demonstrere 
for sine synspunkter)

 
  

• Foreningsfrihed (ret til at oprette og være medlem 
af foreninger)

 
 

Pligter
Udover rettigheder har borgerne også nogle pligter i 
det danske demokrati:

• Ni års undervisningspligt for alle børn - folkeskole, 
privat skole eller hjemmeskoling

       
 

• Værnepligt for alle sunde og raske mænd over 18 år

Det kommende valg
Der er nu snart gået fire år siden sidste folketingsvalg, 
som var den 18. juni 2015, og ifølge grundloven skal 
der udskrives valg senest hver fjerde år. Statsminister 
Lars Løkke Rasmussen kan dog udskrive valg når som 
helst inden da. 
Da det næste valg skal holdes senest den 17. juni, ud-
skriver statsminister Lars Løkke snart valg igen og det 
bliver spændende at se, om han kan blive på posten.

Kilde: www.wikipedia.org, www.borger.dk., 
www.civilstyrelsen.dk, www.valg.oim.dk, www.ft.dk, www
fed-samf.systime.dk

.

Folketingssalen på Christiansborg er mødelokale for de 
179 medlemmer af Folketinget. Det er her, en stor del af 
de politiske forhandlinger og debatter finder sted.

http://www.wikipedia.org
http://www.borger.dk
http://www.civilstyrelsen.dk
http://www.valg.oim.dk
http://www.ft.dk
http://www.fed-samf.systime.dk
http://www.fed-samf.systime.dk
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I Danmark har vi demokrati. Vi har via 
folkeafstemninger valgt de mennesker, 
der skal sidde i Folketinget og træffe be-
slutninger, der vedrører hele landet. Men 
det er ikke kun i Folketinget, der bliver 
truffet beslutninger, der berører os. Her 
får du en oversigt over nogle af de vigtig-
ste faktorer i det danske demokrati.

TEKST: CHRISTINA ANDERSEN

Demokratiet i 
Danmark

I Danmark har vi et såkaldt repræ-
sentativt demokrati, det vil sige, at 
borgerne har valgt nogle få menne-
sker til at repræsentere sig, når der 
skal træffes beslutninger 

Partier repræsenteret i Folke- 
tinget på nuværende tidspunkt:

• Socialdemokratiet

• Dansk Folkeparti

• Venstre

• Enhedslisten

• Liberal Alliance

• Alternativet

• Radikale Venstre

• Socialistisk Folkeparti

• Det Konservative Folkeparti

• Inuit Ataqatigiit

• Nunatta Qitornai

• Tjóõveldi 

• Javnaõarflokkurin

Folketinget må bestå af højst 179 
medlemmer, hvoraf to vælges på 
Færøerne og to i Grønland. De politi-
ske partier har alle en landsorganisa-
tion og en folketingsgruppe. 
Det er Folketinget der vedtager lo-
vene, mens det er regeringen der 
administrerer lovene.

Regeringen består på nuværende 
tidspunkt af:

• Venstre (V)

• Liberal Alliance (LA)

• Det Konservative Folkeparti (C)

•  
 

Kommune og regioner 
Danmark er inddelt i fem regioner og 98 
kommuner. Regionsrådet som består af 
politikere, leder regionerne og kommunal-
bestyrelser eller byråd, som også består af 
politikere, leder kommunerne. Der er valg 
hvert fjerde år. 
 
For at kunne stemme til et kommunal- 
valg- og regionsvalg skal du blandt andet:

 

• Bo i kommunen eller regionen

• Enten være dansk statsborger eller 
have boet i Danmark i de sidste 3 år før 
valgdagen uden afbrydelse

Grundloven 
Grundloven, som alle andre love skal 
overholde, er den øverste lov i Danmark. 
Grundloven inddeler statens magt i tre 
dele: 

• Den lovgivende magt (Folketinget)

• Den udøvende magt (regeringen)

• Den dømmende magt (domstolene)

Grunden til at magten er delt i tre er for 
at undgå at én person eller instans kan 
udøve magtmisbrug. Hvis Folketinget 
vedtager en lov, som strider mod grundlo-
ven, erklærer domstolene loven ugyldig. 
De lande som ikke har denne tredeling 
af magten ender ofte i diktatur, som vi så 
det i Tyskland under Hitler og i det tidli-
gere Sovjetunionen under Stalin.

 
EU 
Danmark stemte i 1972 ja til at blive medlem 
af Det Europæiske Fællesskab (EF). Og i 
1993 stemte danskerne ja til at tiltræde den 
Europæiske Union (EU).

Ifølge den danske grundlov er det folket, der 
bestemmer, om andre end den danske stat 
skal have mere magt. Danmark kan afgive en 
del af sin magt til EU (eller andre internationale 
organisationer), hvis:

• 5/6 (fem sjettedele) af Folketingets 179 
medlemmer siger ja

• over halvdelen af befolkningen siger ja ved 
en folkeafstemning.

Da der sjældent er fem sjettedeles flertal for 
traktatændringer i Folketinget, har vi af og til 
folkeafstemninger i Danmark. 

Folketinget har et Europaudvalg, hvis hoved-
opgave er at kontrollere den danske regerings 
EU-politik.

Europaudvalget består af i alt 29 medlemmer 
og disse medlemmer er partiernes EU-ordførere 
og deres stedfortrædere. Skal en dansk minister 
forhandle på vegne af Danmark om vigtige sa-
ger i EU´s Ministerråd, skal vedkommende sikre 
opbakning fra Europaudvalget. 

Der er Europa-Parlamentsvalg den 26. maj 2019.

 
 

Lobbyisme 
Lobbyisme er en uformel aktivitet, hvor en-
keltpersoner eller organisationer forsøger 
at påvirke en lovgivende forsamling til at 
indtage et bestemt standpunkt. Det kan 
for eksempel være de store virksomheder 
som gennem deres netværk af indfly-
delsesrige personer, kæmper for at få 
sænket afgiften på deres varer, så flere 
køber dem og de kan tjene flere penge. 

Men også interesseorganisationer som 
SIND - Landsforeningen for psykisk 
sundhed, kæmper for få indflydelse på 
politikernes beslutninger. SIND citeres 
ofte i medierne og skriver på deres 
hjemmeside, at de har god kontakt til 
adskillige politikere og embedsmænd 
og har repræsentanter i mange råd og 
udvalg. 

En anden måde at påvirke politikkerne på 
er at bruge de sociale medier. Stop Mad-
spild er et eksempel på, at befolkningen 
og politikkerne kan påvirkes på den måde. 
Efter kampagnen har været udbredt på 
de sociale medier, har næsten alle super-
markedskæder en plan imod madspild og 
den frivillige forbrugerbevægelse støttes nu 
af flere fremtrædende danskere heriblandt 
mange politikere. Kilder: dr.dk, ft.dk, eu.dk, denstoredanske.dk, 

danmarkshistorien.dk, stopmadspild.dk

•  
EU-forbehold 
Danmark har siden 1993 haft fire 
EU-forbehold. Det betyder, at Danmark 
siden 1993 har stået helt eller delvist 
uden for følgende fire af EU´s arbejds-
områder:

• Euroen

• Forsvarssamarbejdet

• Samarbejdet om retlige og indre 
anliggender

 
 

• Unionsborgerskabet

http://www.dr.dk
http://www.danmarkshistorien.dk
http://www.ft.dk
http://www.eu.dk
http://www.denstoredanske.dk
http://www.stopmadspild.dk
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Vil du have indflydelse?
Frinova Videns- og Kompetencecenter tilbyder 
kurser og aktiviteter om demokrati, indfly-
delse og at få sin stemme hørt. Alle kurser og 
aktiviteter er gratis.

For mere information omkring tidspunkter, til-
melding og andet tjek frinova.kk.dk, Facebook 
eller ring til Karoline 40 14 84 15, eller Camilla 
20 51 05 62.

 

AOF-kurser – du kan gå til forskellige 
AOF-kurser i Kulturhuset på Tomsgårdsvej 35. 
Der er blandt andet sy-kursus, byvandring og 
Wordpress.

 

Projektværksted – her kan du få inspiration 
og hjælp, hvis du har en god idé, du ikke kan 
komme i gang med. Eller få hjælp til et pro-
jekt, du allerede arbejder på. Der er også un-
dervisning i fx budgetstyring, tidsplanlægning, 
fondsansøgning. 

Frinovas forårsprogram byder blandt an-
det på:

Inspirationstur til Sydhavns Posten, et nyt 
medborgerhus, der er under udvikling i Syd-
havnen. Få indsigt i hvordan man kan arbejde 
med medborgerskab og byudvikling i sit lokal-
område.

Workshop for brugerrådsmedlemmer. Er du 
medlem af et råd eller er du nysgerrig på råds-
arbejde? Så kom og få styrket dit arbejde eller 
hør om, hvordan brugere af socialpsykiatrien 
arbejder for mere demokrati og indflydelse. 

Folkemøde for rådsarbejdere. Er du medlem 
af et råd eller er du politisk interesseret? Så 
kom med til Folkemøde i Allinge på Bornholm. 
Vi skal deltage i debatter og netværksmøder, 
for at blive klogere på hvordan vi styrker bru-
gerrådsarbejdet i Socialpsykiatrien. 

OBS! Ændringer i programmet kan forekomme.

Auteur Dinners forener kulina-
riske madoplevelser med udfor-
drende film og et intimt møde med 
filmskaberen. Hvert arrangement 
består af en filmvisning efter-
fulgt af en uformel debat og 
snak mellem gæsterne og instruk-
tøren over en lækker middag.

På Marokkos kyststrækning ud mod Middel-
havet ligger Melilla. På bjerget ovenfor den 
spanske enklave lever tusindvis af håbefulde 
afrikanske migranter med en drøm om en dag 
at forcere hegnet ind til Europa.  

Abou fra Mali er en af dem. Han er hoved-
person i »Håbet bag hegnet« og har selv ført 
kameraet i de 16 måneder, filmen følger ham, 
mens han forsøger at tage springet.  

Filmen har vundet ti priser og special men-
tions siden den havde verdenspremiere på 

Berlin Festivalen og den sikrede sig den 
Økumeniske Pris. Medinstruktør Estephan 
Wagner. 

Søndag den 27. januar 2019 
klokken 17.00. 

Pris: 140 kroner inklusiv film og efterfølgende 
middag.

 

Auteur Dinner 

Håbet
bag hegnet

Karens Minde Kulturhus | Wagnersvej 19 | 2450 København SV.

Auteur: Er et udtryk, der anvendes
om en filmskaber med et særligt kunst-
nerisk udtryk.

Økumeniske Pris: Økumenisk:
Arbejdet for forståelse mellem verdens 
forskellige kristne kirker og trossam-
fund.

Special mentions: Særlige omtaler.



16 17

På få hundrede år er Danmark gået fra at 
være styret af få rige mænd til at blive et 
folkestyre. Læs her om nogle få men vigti-
ge nedslag i udviklingen fra enevælde til 
demokrati.

TEKST: ANNE REUS CHRISTENSEN // FOTO: COLOURBOX

Demokratiet verdenshistorisk set
Demokrati kommer af græsk, og vil sige, at folket (de-
mos) selv står for styret (krates).

Der har altid været mange forskellige meninger om, 
hvordan demokrati skal forstås, men i moderne tid 
menes der en styreform, hvor alle har ret til at stemme, 
men hvem alle er, har udviklet sig meget gennem åre-
ne. I det gamle Athen var folket mænd med status og 
alder. Platon og Aristoteles var ikke så begejstrede for 
tanken om demokrati, fordi de frygtede, at uvidende 

mennesker skulle få magt til at bestemme over ting, 
som de ikke havde forstand på. I det gamle Rom havde 
man et senat og en republik men ikke egentligt demo-
krati. 

Demokratiet i Europa
I oplysningstidens Europa i årene cirka 1690-1780 ske-
te der en del naturvidenskabelige fremskridt, hvilket 
gjorde, at religionen ikke længere havde den samme 
magt over folket. Man begyndte at se mennesket som 
frit og uafhængigt og som herre over sin egen skæbne. 
Det gav grobund for forskellige filosofiske overvejelser 
om menneskets værdi, og mod slutningen af perioden 
kom så den franske revolution (1789-99) og den ameri-
kanske (1775-83).

Demokratiet i Danmark
I Danmark erklærede Frederik den 7. i 1848 sig som 
konstitutionel konge uden enevældige beføjelser. Det 

betød ikke at landet fra den ene dag til den anden blev 
et velfungerende demokrati men at udviklingen mod 
demokratiet, som vi kender det i dag, kunne begynde. 
Som noget af det første blev grundloven i 1849 under-
skrevet. 

Grundloven er det formelle grundlag for det danske 
demokrati. Den er inspireret af andre landes forfatnin-
ger, som igen tog udgangspunkt i magtens tredeling i 
en udøvende, lovgivende og en dømmende magt. Sam-
let set kan man sige, at grundloven er gået mod at blive 
mere og mere demokratisk med årene dog med små 
undtagelser.

I 1915 kom den grundlovsændring der gav både kvin-
der og tjenestefolk både stemme og valgret. Før dette 
årstal var Danmark ikke et reelt demokrati da magten 
lå hos kongen og godsejerne. Den første kvindelige 
minister var Socialdemokratiets Nina Bang.

Efter 1945 skete der en demokratisk bevægelse i sam-
fundet som reaktion på den nazisme og fascisme der 
havde gjort sig gældende i Europa under anden ver-
denskrig.

I 1972 indtrådte Danmark i Det Europæiske Fællesskab 
efter en folkeafstemning. Senere blev EF til EU (Den 
Europæiske Union). EF blev historisk set dannet for at 
gøre de europæiske landes afhængighed af hinanden 
større, så man på den måde kunne undgå fremtidige 
krige. På den anden side frygter nogen nu, at beslut-
ningerne kommer mere på afstand af folket, når et land 
indtræder i unionen.

Kilder: Demokratiets historie af cand.scient.soc Kristoffer 
Granow, Ibureauet/Dagbladet Information, februar; 2014, 
Denstoredanske.dk

Fra enevælde til demokrati

Danmarks Riges Grundlov 
anno 1849.

Frederik den 7. afskaffede enevælden i Danmark og 
indførte grundloven i 1849.

Danmark fejrer Grundlovsdag 
den 5. juni hvert år.

http://www.Denstoredanske.dk
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Aktivitetskalender for den 7.01.19 til den 4.02.19Aktivitetskalender for den 7.01.19 til den 4.02.19

Krop, sind og psyke
Mandag: 
13.00-14.45: Erfaringsgruppe for stemmehørere,
Team KAT, Tomsg.vej 35

 
 

15.00-16.00: NADA, Team KAT, Tomsg.vej 35 
13.00-14.00: NADA, Pinta 
14.00-15.00:Yoga, Kompassest

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

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

Torsdag:  
10.00-12.00: Mindfulness, Team KAT, Tomsg.vej 35
14.30-16.00: NADA, Kompasset 
15.00-16.00: Yoga, Kompasset 
15.00-16.00: NADA, Team KAT, Tomsg.vej 35

Fredag:
11.00-12.00: NADA, Pinta

Brætspil/sang og musik 
Mandag: 
13.30-15.00: Kor, Thorupgården
14.00-15.00: Musik, Ottilia
14.00-16.00: Brætspil, Pinta 

Torsdag:  
11.00-12.40: Guitar, Mamma Mia 
13.00-15.00: Brætspil, Pinta 
13.00-14.40: Sang, Mamma Mia  
13.30-14.30: Brætspil i lige uger, Thorupgården
19.00-20.00: Brætspilsaften, Kompasset 

Fredag:  
13.00-15.00 Fællesssang, Mamma Mia
14.00-15.00: Fællessang, Pinta 
14.00-16.00 Gaming, Mamma Mia

Motion, krop og bevægelse
Mandag:
09.45-10.30: Morgengymnastik, Kompasset
10.30-11.30: Gårtur, Ottolia
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: 
09.45-10.30: Morgengymnastik , Kompasset 
10.30-11.15 Cirkeltræning, Kompasset
12.10-13.30: Kropsbevidsthed, Mamma Mia 
13.00-14.00: Gåtur, Ottilia
15.00-17.00: Bordtennis , Kompasset 

Onsdag: 
10.30-11.30: Gåtur, Ottilia
13.00-14.00: Krop og bevægelse, Pinta 
12.00-12.45: Gågruppe, Mamma Mia 
15.00-16.30: Individuel træning, Kompasset

Torsdag: 
09.45-10.30: Morgengymnastik, Kompasset  
10.30-11.30: Gåtur, Ottilia
10.30-11.15: Cirkeltræning, Kompasset
11.00-12.00: Løbeklub, Kompasset 
14.00-15.30: Badmintion/tennis, Ottilia 

Fredag: 
9.45-10.30: Morgengymnastik, Kompasset  
10.00-11.30: Individuel træning. Kompasset
10.30-11.30: Gåtur, Ottilia

Mamma mia
Utterslev Torv 30
2400 København NV
Tlf.: 38 60 69 43

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

Center Nord-Vest
Tomsgårdsvej 35,
2400 København NV

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

Åbningstider
Man-fre:
10.00-16.30
Lørdag:
10-16/lukket
Søndag: Lukket
Se Kompassets face-
bookside for ændringer

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

Kreative sysler 
Mandag: 
14.00-16.00: Kreativt værksted/deko.gr., Kompasset 
16.00-18.45: Kreativ skrivning, Mamma Mia 

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 
16.00-17.45: Billedkunst, Mamma Mia 

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

Fredag:
10.00-14.30: Åbent kreativt værksted, Ottilia

Bliv klogere 
Tirsdag: 
13.45-15.25: IT undervisning, Mamma Mia
14.00-15.00: It, Ottilia 
14.30-16.00: Jobrådgivning i lige uger, Kompasset
15.40-17.20: IT undervisning, Mamma Mia

Onsdag:
12.00-14.00: Kostvejledning, Kompasset
10.30-11.30: It-hjælp, Thorupgården

Torsdag: 
13.00-15.00: PC hjælp, Pinta 

Fredag: 
11.00-13.00: Misbrugsrådgivning, Kompasset 
Tidsbestilling: Kostvejledning (aftales individuelt), Kompasset

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

Kontakten er  
midlertidigt flyttet til 
Rønnebo på Adressen:
Bystævneparken 27
2700 brønshøj

Åbningstider og aktiviteter
vil være med i Aktivitetska-
lenderen fra februar.

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

Åbningstider
Man: 9.30-16.00
Tirs: 13.00-20.00
Ons: 9.30-14.00 + bru-
geråbent 14.00-16.00 
Tors: 9.30-16.00
Fre: 9.30-15.00
Lør: lukket
Søn: (2. + 4. søndag 
i hver måned) 13.00-
16.00

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

Åbningstider i Caféen:
Man: 8.30-16.00
Tirs: 8.30-21.00
Ons: 8.30-21.00
Tors: 8.30-16.00
Fre: 9.00-16.00      
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Aktivitetskalender for den 7.01.19 til den 4.02.19
Sundhed og medicin. 
Mandag: 
14.00-15.00: Medicingennemgang, Kompasset

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

Torsdag: 
10.00-15.00: Sundhedstjek (book tid!), Kompasset 

Fredag:  
13.00-15.00: Sundhed for dig, Kompasset (fuldt booket) 
 
 
Diverse. 
Mandag:
11.15: Tur ud af huset, Kompasset

Tirsdag: 
13.00-14.00: 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:
12.30-1400: Peer to peer, Kompasset

Fredag: 
13.30-15.30: Fredagshygge, Thorupgården

OBS!

Alle aktiviteter er gratis, hvis ikke andet er anført.

Pinta åbner kl. 12.30 den 23.01.19.

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.

Madlavning/fællesspisning. 
Tirsdag: 
14.00-15.00: Boller, Ottilia
16.10-18.45: Madlavning, Mamma Mia 
16.00-19.00: Madlavning, spisning kl. 18.00 i 
Pinta
18.15-20.00: Madgruppe, Thorupgården

Torsdag:
14.00-15.30: Kagebagning, Ottilia

Fredag:  
09.00-10.00: Fælles morgenmad, Thorupgår-
den

Cirka 1.100 medarbejdere i Socialforvalt-
ningen i København deltager i efterud-
dannelse i psykosocial recovery og reha-
bilitering til gavn for samarbejdet med 
og om den enkelte borger. Uddannelsen 
i psykosocial recovery og rehabilitering 
giver deltagerne et fælles sprog og dermed 
en fælles forståelsesramme. 

TEKST: PIA JOHANSEN // FOTO: TORIL VIKESÅ 
 
Uddannelsen tager udgangspunkt i viden og erfaring, 
der dokumenterer, at alle kan komme sig i større eller 
mindre grad.
Socialdirektør Mikkel Boje siger i et interview til Gloria: 
»Den igangværende omstilling af socialpsykiatrien giver 
mulighed for at arbejde med, hvilken faglig retning vi ta-
ger, herunder hvordan vores botilbud skal se ud i frem-
tiden. Recoverymetoden flugter med den røde tråd i hele 
Socialforvaltningens arbejde, nemlig at formålet er at 
skabe en positiv udvikling for og med borgerne. Den er 
med til at skabe en positiv forskel i borgernes liv«

Uddannelsen er tilrettelagt med vægt på de psykologi-
ske og sociale sider af rehabiliteringsprocessen og på 
at skabe en fælles forståelse personalet imellem. Fokus 
er på de professionelles samarbejde med borgeren og 
metoder til at bringe borgeren tættere på deres drøm-
me og mål. »Ved at skabe fælles forståelse i sprog og 
handling og ved at give tilgange og metoder til hvordan 
medarbejderne koordinerer mellem de instanser bor-
geren får støtte fra, skaber vi en større sammenhæng i 

den enkeltes liv«, siger Inge Storgaard Bonfils, der er 
underviser på uddannelsen på Københavns Professi-
onshøjskole.

Store forventninger til udbyttet af 
efteruddannelsen
På medarbejderplan er der store forventninger til ud-
byttet af efteruddannelsen.
»Jeg får konkret teori koblet på min praksis, ligesom 
jeg får højnet kvaliteten af den støtte, jeg kan yde. Jeg 
er blevet mere fokuseret på at lade borgerens rolle 
være mere fremtrædende i den rehabiliterende tanke-
gang«, siger hjemmevejleder Pierre Monti.
Mie Pedersen, pædagog på Tranehavegård, udtrykker 
det således: »Jeg får ny faglig viden og en større indsigt 
i tanken bag vores arbejdsgrundlag. Mit øgede kend-
skab til andres arbejdsområder og arbejdsgange sætter 
mig i stand til at yde en bedre støtte til borgeren. Det, 
at vi alle får samme faglige forståelse for den rehabili-
terende tankegang, giver et mere ensartet samarbejde 
på botilbuddet og med borgeren«.
Efteruddannelsen løber over de næste tre år og forvent-
ningen er, at flere borgere rehabiliteres. Ligeledes kom-
mer det til at betyde, at personalet mere kompetent kan 
understøtte den enkeltes recoveryproces, når de kender 
de metoder, der videnskabeligt bevist virker bedst.

Efteruddannelse af personalet 
giver gevinst i borgernes liv

Recovery betyder at komme sig. Det er en individuel 
og personlig proces, som tager udgangspunkt i den 
enkeltes håb, ønsker, drømme og muligheder. Re-
covery er med borgeren som ekspert i eget liv.

Fra venstre: Inge Storgaard Bonfils, 
Pierre Monti og Mie Pedersen.
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Lørdag den 26. januar 2019 klokken 20.00 i 
Kulturhuset på Islands Brygge.
 
Vi lægger ud med begynderintro og derefter 
frit dansegulv med salsatek og koncert. 

Dj´s: Sergio Bedoya og Jacob Speake spiller 
den bedste old-school salsa. Lidt bachata og 
Merengue bliver der også plads til. 

Entré: 90 kroner / Studerende 50 kroner

Salsa aften med 
Los Cubraz

K U L T U R H U S E T  I S L A N D S  B R Y G G E  •  I S L A N D S  B R Y G G E  1 8  •  2 3 0 0  K Ø B E N H A V N  S

Klokken 20.00: Dørene åbnes

Klokken 20.20: Begynderintro 

Klokken 20.40: Åbent dansegulv

Klokken 22.00: Los Cubraz (1 sæt)

Klokken 22.50: Salsatek

Klokken 23.15: Los Cubraz (2 sæt)

Klokken 00.15: Salsatek

Klokken 02.00: Tak for i aften

 

På det socialpsykiatriske botilbud Traneha-
vegård i Sydhavnen vælger borgerne selv, 
hvem de ønsker som kontaktperson. Det er 
et skridt på vejen mod større indflydelse på 
eget liv.

ARTIKLEN ER TIDLIGERE BRAGT I SOFBLADET SEPTEMBER 

2018. TEKST: PERNILLE SØNDERGAARD. FORKORTET OG RE-

DIGERET AF TORIL K. VIKESÅ // FOTO: CARSTEN REMENTORP

»I vedtægterne for Tranehavegård står, at borgerne 
skal have indflydelse på alle ting, der vedrører deres 
behandling og liv – og det rimede ikke så godt med, at 
det var os ledere, der sad og tildelte borgerne kontakt-
personer,« fortæller afdelingsleder Jonas Ammitzbøll. 

En knaldgod idé
Det skulle der laves om på, mente han og botilbuds-
leder Simon Østergaard. Derfor spurgte de i maj 2017 
botilbuddets beboerråd, hvad de ville sige til, at bor-
gerne fremover fik muligheden for selv at vælge deres 
kontaktperson. Ideen faldt i god jord hos beboerrådet. 

»Jeg syntes, det var en knaldgod idé. Det er jo meget 
demokratisk at give folk indflydelse på, hvem de vil sam-
arbejde med. En kontaktperson er vigtig, for det er den 
blandt personalet, man er tæt på og snakker mest i dyb-

den med. Og posen kunne godt trænge til at blive rystet,« 
siger Ken, som sidder i Tranehavegårds beboerråd. 
Det synspunkt deler Jonas Ammitzbøll. »Formålet er 
at give borgerne mere indflydelse, men samtidig ville 
vi også gerne skubbe lidt til medarbejderne og under-
støtte forandring. Nogle af vores borgere havde haft 
den samme kontaktperson i helt op til ni år. Det giver 
tryghed, men der er også en risiko for, at samarbejdet 
kan stagnere, og der ikke sker så meget nyt.«

Medarbejderne laver CV 
Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som landede på 
en model, hvor borgerne i januar måned vælger en 
kontaktperson for et år ad gangen, og hvor alle med-
arbejdere udarbejder et CV. I CV’et oplyser medarbej-
derne om uddannelse, personlige interesser, særlige 
kompetencer og faglige erfaringer, fx med depression, 
rygestop, den gode flytning eller andet. Borgerne laver 
på den baggrund en 1.-, 2.- og 3.-prioritering. 

Beboerrådet har taget initiativ til, at ordningen skal 
evalueres, og Jonas Ammitzbøll er overbevist om, at 
endnu flere borgere vil gribe chancen for at vælge en 
ny kontaktperson næste gang. »Jeg håber muligheden 
breder sig som ringe i vandet til resten af socialpsykia-
trien, for borgerne skal inddrages og have meget mere 
indflydelse. Det her er bare et skridt på vejen.«

Borgerne vælger 
selv deres kontaktperson

Det socialpsykiatriske botilbud 
Tranehavegård. Her vælger 
borgerne selv, hvem de ønsker 
som kontaktperson. 



24 25

Som du måske ved, har Københavns so-
cialpsykiatri indtil flere brugerråd og 
centerråd. Men ved du, hvad de laver og 
hvem der er med i dem?

TEKST: CHARLOTTE NIELSEN // FOTO: CARSTEN REMEN-

TORP

Charlotte Nielsen er formand for brugerrådet i Nord-
Vest og på Amager. Her kan du læse beretning om, 
hvad de laver i brugerrådet og centerrådet i Nord-Vest.

Brugerrådet
Brugerrådet (herefter Br) er en mulighed for, at vi som 
brugere kan få vores stemme hørt på en måde, hvor vi 
har lidt mere gennemslagskraft end ellers.
Der holdes brugerrådsmøde hver anden måned og 
derudover har vi lavet flere arbejdsgrupper, der mødes 
imellem de officielle møder, ved behov. Arbejdsgrup-
perne har blandt andet været med, når der skulle 
arrangeres brugerkonference og i forbindelse med 
brugertilfredshedsundersøgelsen.

Alle otte botilbud i Center Nord-Vest har to pladser hver 
og ligeledes har hjemmevejledningen og hvert af de tre 
aktivitets- og samværstilbud to, så lige meget hvor man 
er i sin kontakt med socialpsykiatrien, er der mulighed 
for at lave frivilligt rådsarbejde og deltage i Br.

Br laver mange forskelligartede ting. Centerledelsen er 
med på deres møder og holder dem godt opdaterede, 
med alt hvad der sker. Det samme gør de forskellige 
repræsentanter fra tilbuddene og Br kan træde ind og 
hjælpe, hvis der er en situation med brug for det.

Udover det er der ofte besøg udefra, for eksempel for at 
fortælle om de tilbud de stiller til rådighed for bruger-
ne i vores center.

 

 

Dialogforum er et andet sted, hvor Br har pladser. Det 
er et råd på Rådhuset, hvor socialborgmesteren debat-
terer med blandt andet Sind, LAP og Spor.

Centerrådet
Sidst men ikke mindst har Br en stærk forbindelse til 
centerrådet, så stærk at det altid er én fra Br, der er 
formand for centerrådet.

Som tingene står lige nu, er det kun brugere fra botil-
bud der har pladser i centerrådet, men muligheden for 
mere inklusion er ved at blive undersøgt. Ellers består 
centerrådet af både pårørende, medarbejdere og ledel-
se og centerchefen som mødeleder.

Centerrådet holder møde hver tredje måned og er 
primært optagede af, hvordan det daglige liv i centeret 
foregår på den bedste måde. Centerrådet er et sted, 
hvor alle kan få deres synspunkter hørt på en ligevær-
dig måde. Det er ligesom Br et godt sted for deling af 
information og for at få en følelse af, hvordan det går 
på de forskellige niveauer.

Som noget relativt nyt er der lavet et fælles centerråd 
på tværs af centrene i hele København. Igen med fokus 
på videns- og erfaringsdeling, så vi kan hjælpe hinan-
den på den bedst mulige måde.

Bruger- og 
centerråd i 
Københavns 
socialpsykiatri

Brugerrådsmøderne og centerrådsmøderne holdes i 
Kulturhuset på Tomsgårdsvej 35 i Københavns Nord-
vestkvarter.

Dialog forum 

Center
Nord-Vest

Center
Amager

Center
Nørrebro

Center 
City

Centerråd
Brugerråd
Brugermøder på Ak-
tivitets- og samværs-
tilbud
Beboermøder på 
botilbud

Centerråd
Brugerråd
Beboerråd på botil-
bud

Kompasset:
Arbejdsfællesskabet

Centerråd
Beboerråd på botil-
bud

ASPA:
Kvalitetsudvalgsmøde
Brugermøder

Centerråd
Åbne brugermøder 
på aktivitets- og sam-
værstibud

Socialpsykiatrien i København er delt op i fire 
centre. Disse fire centre har hvert et centerråd 
og Center Nord-Vest samt Center Amager har 
ligeledes et brugerråd. Derudover findes også 
beboerråd og der afholdes jævnligt brugermø-
der på aktivitets- og samværstilbuddene.

I brugerrådene sidder repræsentanter fra 
botilbud og samværs- og aktivitetstilbud. 
Centerrådene består hver af tre beboerere, 
tre pårørende, en leder, en medarbejder samt 
centerchefen.

I Dialogforum sidder socialborgmesteren samt 
repræsentanter fra både brugerråd, centerråd 
og pårørendeorganisationer som for eksempel 
LAP og SIND.

Råddene er til for at borgerene/beboerne/bru-
gerne kan blive hørt og få information om det , 
der berører dem.

Herunder kan du se de fire centres forskellige 
råd.

Oversigt over råd i de socialpykiatriske 
centre i Københavns Kommune

Kilde: www.kk.dk, www.centercity.kk.dk

http://www.kk.dk
http://www.centercity.kk.dk
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Hvis du har spørgsmål, gode idéer, ris eller 
ros til brugerrådet kan du ringe til brugerråds-
forkvinden Charlotte på telefon 23 65 36 81 
hver mandag klokken 15.00-17.00. Du kan 
også benytte dig af postkassen, der er sat op i 
Kulturhuset på Tomsgårdsvej 35, Kbh. NV.

Nyt fra Bruger-
rådet i Center 
Nord-Vest
 
Mandag den 3. december blev der 
afholdt brugerrådsmøde på Toms-
gårdsvej 35 og her kan du se et lille 
udpluk af, hvad der kommer op på 
sådanne møder.

TEKST: CHRISTINA ANDERSEN

• Der har været afholdt en workshop om 
demokrati og at få sin stemme hørt. Der 
kom forslag om at gentage workshoppen i 
2019 og lave en folder der gør opmærksom 
på at alle er velkomne.

• Der blev orienteret om, at der er utilfreds-
hed med, at der ikke længere er mad på 
Pinta. 

• Vicecenterchef Thorkil Skov orienterer om 
resultaterne fra årets brugertilfredsheds-
undersøgelse.

• Derudover orienterer han også om, at 
Socialudvalget har bestluttet at lukke bo-
tilbuddet Glasvej pr. den 31.8.2019 for at 
skabe bedre forhold for borgerne. Beboer-
ne visiteres til andre botilbud.

• Fra brugerne ytres der et stort ønske om 
at afholde kurser fremover i kulturhuset. 
Brugerne er dog usikre på om der sta-
dig vil blive afholdt kurser i kulturhuset. 
Vicecenterchef Thorkil undersøgen sagen 
nærmere og vender tilbage.

Et sidste farvel 

Dan Johannesen, der har boet på Bjergvænget 
i en del år, er søndag den 25. november afgået 
ved døden efter et kortere sygdomsforløb.

Dan vil være kendt af mange, idet han i Cen-
ter Nord-Vest var formand for Centerrådet, 
næstformand i Brugerrådet og også var med i 
Dialog Forum.

Æret være hans minde

 

Borgeralliancen Medborgerne arrange-
rer træningssessioner for mennesker med 
interesse i at få indflydelse på deres lokal-
samfund og hverdag. De giver inspiration 
og redskaber til, samt tro på, at helt al-
mindelige mennesker kan gøre en forskel, 
når de løfter i flok. 

TEKST: PIA JOHANSEN // FOTO: MEDBORGERNE

 
Medborgerne er en borgeralliance, en selvstændig, tvær-
politisk organisation drevet af de organisationer, som 
er medlem af Medborgerne. Alliancen har til formål at 
forny og styrke civilsamfundets fællesskaber og bekæm-
per den magtesløshed, som stadig flere mennesker føler 
i deres hverdag. 
De organiserer lokalsamfundet på tværs af forskellig-
artede fællesskaber for en fælles sag og arbejder med 
træningsforløb. Forløbene kan være for både ledere og 
frivillige i lokale fællesskaber til styrkelse af lederskab og 
gennemslagskraft i samfundet. 
 
Sammen er vi stærkest 
En af grundtankerne hos Medborgerne er, at magten er 

inden for rækkevidde, hvis vi er villige til at række ud 
efter den. I hvert fald hvis vi arbejder i flok. For sam-
men er vi stærkest. 

Stine Strand, bestyrelsesmedlem i foreningen Spinde-
ren i Københavns Nordvestkvarter, har været på træ-
ningskursus hos Medborgerne. 
 
»Jeg havde deltaget i et demokratikursus hos Frinova, 
hvor vi blandt andet opfandt Spinderen, som nu er en 
forening. På demokratikurset hørte jeg om Medborger-
ne og syntes, det lød interessant,« siger hun. 
 
Værktøjer og inspiration til indflydelse 
Stine Strand tilmeldte sig træningsforløbet hos Med-
borgerne og fik en bred vifte af værktøjer til at opnå ind-
flydelse i lokalsamfundet og en viden om, hvordan hun 
kunne præge lokalpolitikere og påvirke på lokalplan. 
»Vores træning bestod blandt andet af rollespil, hvordan 
man organiserer en kampagne, lobby-arbejde, Facebook 
indlæg og noget om hvordan man får inviterede politi-
kere eller andre til at møde op,« siger Stine Strand. 
 
Og så lærte Stine Strand, at det er vigtigt med en kon-
kret sag med en god begrundelse for, hvorfor det er 
noget, de lokale politikere skal støtte op om. 
»Man skal være konkret og ihærdig for at få politikerne 
til at interessere sig for de emner, man bringer til torvs,« 
siger Stine Strand.
 
Læs mere om Medborgerne og Frinova på 
henholdsvis medborgerne.dk og Frinova.dk

Magten er inden 
for rækkevidde

 

 
Scan koden med 
din smartphone og læs 
mere om Spinderen.

 

Billedet er fra Medborgernes event »3000 stemmer fra 
Nørrebro-Nordvest«, som samlede op mod 500 lokale 
borgere i Nørrebro Hallen i efteråret 2017.

www.medborgerne.dk
www.Frinova.dk
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INVITATION

Kompassets Stormøde
Få en stemme i 

Kompasset
Bliv en del af et 

fællesskab
Få indflydelse på 

aktiviteterne
Fra 2019 afholdes der stormøde i Kompasset – et 
sted hvor alle brugere af Kompasset får mulighed 
for at blive hørt. Også dig der ikke kender os i 
forvejen er meget velkommen. 

Møderne vil ligge den første torsdag i måneden fra 
klokken 10.00 - 11.00 i Kompasset på Sundbygårds-
vej 1, Amager.

På møderne vil der være mulighed for, at stille 
forslag, videregive og dele informationer samt tid 
til at reflektere over måneden der er gået. Ordet 
er frit og alle er hjertelig velkomne.

Aktivitets- og samværstilbuddet Kompasset på 
Amager sætter fokus på arbejdsfællesskabet

Har du brugerbaggrund og arbejder enten i løn-
tilskud, praktik eller i et brugerjob i Center Ama-
ger, så er Arbejdsfællesskabet noget for dig.

Vi holder møde den sidste torsdag i hver måned 
klokken 14.00 – 15.00.

På møderne vil der være mulighed for at dele 
erfaringer, skabe netværk samt videregive og 
dele informationer. Der vil også være åbent for 
praktikbesøg og foredrag. Kom og vær med til at 
styrke arbejdsfællesskabet.

Aktivitets- og samværstilbuddet Kompasset 
Sundbygårdsvej 1 • 2300 København S.  

Invitation til 
Arbejdsfælles-
skabet Center 

Amager

Dialogforum er et forum, hvor repræsentan-
ter fra brugerrådene og centerrådene sam-
men med repræsentanter fra blandt andet 
Sind, LAP, Bedre Psykiatri går i dialog med 
socialborgmesteren.

TEKST: O.C. // ILLUSTRATION: COLOURBOX

Hvem sidder i Dialogforum?  
I Dialogforum sidder repræsentanter fra de lokale 
centerråd i København og repræsentanter fra blandt 
andet organisationerne SIND, Bedre Psykiatri og LAP. 
Socialborgmester Mia Nyegaard er formand i Dialogfo-
rum og udgør dermed den politiske repræsentation fra 
Socialudvalget i Københavns Kommune.

Hvad har man så beskæftiget sig med i 2018?  
Sammen med Københavns socialborgmester Mia Nye-
gaard har vi beskæftiget os med mange emner i 2018, 
herunder kemisk misbrug, købemani, alkohol og stof-
misbruget, førtidspension, flexjob, arbejdsbetingelser 
og bedre oplevelser for borgerne. 
Socialpsykiatriens faglige fundament er også blevet 
gennemgået: Grundfortællingen, den faglige guide, 
recovery og rehabilitering samt lederforhold i psykia-
trien. I 2018 blev de første ansatte sendt afsted på ud-
dannelse i psykosocial rehabilitering på Metropol. 

Der er ønske om flere ting til dagsorden
Der er ønske om at få flere emner på dagsordenen i 
2019 herunder: Personalegennemstrømningen, samar-
bejde med behandlingspsykiatrien om den hurtige ud-
skrivning, inddragelsen af pårørende, beskæftigelsen 
med særligt fokus på førtidspension, ressourceforløb 
og andre løsninger. Der er særligt fokus på erhvervsli-
vet der tilbyder beskæftigelse.

O.C.’s erfaring med demokratiarbejdet 
Da jeg flyttede ind på det tidligere botilbud Hedelund 
i Greve var der et beboerråd. I 2001 blev der oprettet 
et centerråd, hvor jeg og Anne Biener var de faste re-
præsentanter for henholdsvis beboer og personalet. 
Der var derudover en repræsentant fra hvert af de otte 
teams på Hedelund. 

Nu bor jeg i Borup på botilbuddet Stubberupgård der 
er et enkesæde til Svenstrup gods. Her har vi dyr og 
planter i vores køkkenhave som skal passes. Der er 
også nogle der har køkkentjans. 
Jeg har det udadvendte og indadvendte demokratiar-
bejde. Jeg blev nemlig hurtig valgt til formand, noget 
jeg har været glad for, da jeg er opvokset i en politisk 
familie. 
Jeg er beboer- og centerrådsformand og medlem af 
lokalrådet. Desuden er jeg medlem af Dialogforum. 

Kom i dialog med socialborgmesteren via Dialogforum
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På botilbuddet Stubberupgård ved Borup 
har beboerne, som arbejder i beskæftigel-
sesafdelingen oprettet deres egen forening, 
for at sikre, at de fortsat kan tage på ture 
og rejse på ferier rundt om i Danmark.  
 
TEKST: KRISTINA DANIELSEN // FOTO: JOAN JOENSEN  
 
Ideen til Personaleforeningen kom for en del år siden, 
da Københavns Kommune skulle spare. På botilbuddet 
Stubberupgård ved Borup var beboerne bekymrede for, 
om det fortsat ville være muligt at tage på udflugter og 
ferieture rundt i Danmark, for selv om omgivelserne 
er smukke på Midtsjælland giver det fornyet energi til 
hverdagen at komme ud og opleve noget nyt og se an-
dre scenarier. Så de tog sagen i egen hånd og oprettede 
Personaleforeningen.

Foreningens formål 
Personaleforeningen blev oprettet med det formål, at 
fremme tilbud og aktiviteter, der styrker medlemmer-
nes selvværd og at medlemmerne får større indflydelse 
på deres daglige arbejde, samt styrke medlemmernes 
sociale kompetencer og indbyrdes relationer. 

»Det er frivilligt at være med i foreningen, men man 
skal helst arbejde i Beskæftigelsen, der er Stubberup-
gårds beskæftigelsestilbud, da beskæftigelsen disku-

teres meget på møderne,« siger Stephan Ravn, der er 
ansat i Stubberupgårds beskæftigelse. Der er i øjeblik-
ket 15-20 medlemmer, både pædagoger og beboere og 
alle betaler 20 kroner i kontingent om måneden. 

Det daglige arbejde i beskæftigelsen består blandt an-
det i at samle penge til Personaleforeningen.  
Når beskæftigelsen for eksempel sælger noget på et 
loppemarked, så går en lille del af det til Personalefor-
eningen. De sælger også brænde, nisser til jul og panter 
flasker. Indtil for nylig havde de også høns, hvor de 
solgte æggene til beboere og personale for to kroner 
stykket.  

»Nisserne sælger vi internt og sidste år havde vi en bod 
på Borups Kulturnat, hvor vi også fik solgt noget,« for-
tæller Bent Olfert, medlem af Personaleforeningen. 

Et typisk møde i foreningen
Møderne i Personaleforeningen indkaldes en uge før 
og dagsordenen hænges op så alle kan forberede sig. 
Ud over at tale om økonomi og trivsel, drøfter de, hvor 
årets ferie skal holdes og det er også her de planlægger 
den traditionelle bowletur til jul. 

Foreningen på Stubberupgård sikrer 
medlemmernes ferie

 

»Julebowleturen ligger fast, så den stemmer vi ikke 
om, men ellers stemmer vi om det meste,« siger Ro-
land Keller der er formand i Personaleforeningen.

Roland Keller er formand for 
Personaleforeningen.

Fællesskab faciliterer kurser for Frinova i 
Ungekulturhuset Smedetoften 14, Køben-
havn NV. Glorias skribent lone E. Thomsen 
fangede en af stifterne bag den private 
virksomhed Fællesskab, Stephan Christi-
ansen Krabsen, til et interview. 

TEKST: LONE E. THOMSEN // FOTO: YASSINE ANTHONISEN LAZIB

Hvem er Fællesskab?
Stephan: »Fællesskab er en privatvirksomhed, som 
består at tre personer Rune Rohlin Madsen, Martin 
Gottlieb og Stephan Christiansen Krabsen«. 

Hvad laver I?
Stephan: »Vi arbejder for at alle har lige muligheder 
for at engagere sig i det danske samfund. Konkret bety-
der det, at vi faciliterer et demokrati- og projektværk-
sted for Frinova. Her kommer brugere og borgere for 
at få hjælp til gennemføre deres idéer til forbedring af 
lokalsamfundet. For eksempel er der nogen som har 
lavet en foreningen, de kalder Spinderen, der arbejder 
for at få et brugerstyrret medborgerhus i Nordvest. 
Vi har en der har oprettet sin egen virksomhed, som 
tilbyder Peer-to-peer konsulentydelser. Vi har også en 
der laver en fiskeriforening og mange andre forskellige 
projekter. 

På projektværkstedet kan man komme med sin egen 
idé, men man kan også deltage i de projektgrupper der 
allerede er. 
Derudover er vi hyret ind af Frinova til at hjælpe 
brugerråd og centerråd i socialpsykiatrien og laver 
workshops på bosteder om brugerinvolvering og enga-
gement«. 

Hvornår holder I kurserne?
Stephan: »Smedetoften 14, 2400 København N.V. hver 
tirsdag fra 11-14 fra den 15. januar 2019.«.

Hvem kan deltage?  
Stephan: »Alle kan deltage og man behøver ikke at 
tilmelde sig. Man kan bare komme forbi på dagen, også 
hvis man bare har lyst til at komme og drikke en kop 
kaffe og se hvad det er for noget«. 

Hvad får man ud af at deltage?
Stephan: »Man bliver en del af et hyggeligt fællesskab, 
der skaber forandring og laver spændende ting sam-

men. Vi hjælper hinanden på kryds og tværs, og man 
kan være med på sine egne præmisser.  
 
Man får hjælp til at udvikle sine idéer eller hjælp til at 
få idéer, hvis man ikke har nogen i forvejen. Desuden er 
man med til at skabe positive forandringer i samfundet«. 

Jeg, Lone, har selv deltaget i Frinovas Demokrati-
kursus hos Fællesskab i efteråret 2017, hvor jeg fik 
fordybet mig i Lokalplanlægning og områdefornyelse 
i Nordvest. Deltagelsen har for mig betydet, at 
jeg er blevet mere opmærksom på forskellige 
nærdemokratiske processer. Som en del af kurset 
inviterede Frinova mig med til Folkemødet på 
Bornholm i juni 2018, hvor der var mulighed for 
at fordybe sig i stort set alt inden for forskellige 
demokratiske events. 

5 hurtige til Fællesskab

Stephan Christiansen Krabsen er en af stifterne af den 
private virksomhed Fællesskab.
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De ansatte i beskæftigelsen på Stubbe-
rupgård i Borup har oprettet deres egen 
forening ved navn Personaleforeningen. 
Medlemskabet her giver både selvværd og 
identitet.

TEKST: KRISTINA DANIELSEN // FOTO: JOAN JOENSEN

Bent Olfert og Roland Keller, der begge bor på Stubbe-
rupgård og arbejder i Stubberupsgårds interne beskæf-
tigelse er begge medlemmer i Personaleforeningen. De 
fortæller samstemmende, at deres hverdag er blevet 
bedre, efter de er kommet med i Personaleforeningen. 

Styrket selvværd 
De fleste medlemmer i Personaleforeningen er ansat i 
Stubberupsgårds beskæftigelse og har alle deres faste 
arbejdsområder. Roland Keller, som er formand for 
Personaleforeningen, havde indtil for nylig ansvaret for 
hønsene. I øjeblikket superviserer han opførelsen af et 
nyt ræve- mår-sikret hønsehus, da en mår brød ind og 
dræbte alle hønsene for noget tid siden.  

»Det styrker mit selvværd at være med i Personalefor-
eningen og at have en fast opgave at stå op til,« siger
Roland Keller.
Bent Olfert nikker og siger, at han oplever, at han får
en identitet ved at have ansvar for at passe kaninerne.

Ligeværdigt møde
Der lægges meget vægt på, at der skal være et ligevær-
digt møde mellem beboerne og de ansatte i Personale-
foreningen. Det gøres blandt andet ved, at alle har en 
stemme og bliver hørt i forhold til de beslutninger der 
skal tages. Derudover har de alle ens tøj på, når de er 
på arbejde og de betaler alle det samme i kontingent, 
20 kroner pr. måned uanset deres ansættelsesforhold. 

»Det er en kunst at skabe et ligeværdigt møde mellem
to mennesker, når der er en asymmetri mellem dem,
når den ene skal have hjælp og en der skal hjælpe, men
jeg synes det lykkes godt,« siger Bent Olfert.
Der er enighed om at Personaleforeningen er godt fo-
rum for alle.

»Der er altid en god stemning til møderne, vi joker
meget og vi har respekt for hinanden,« siger Roland
Keller.

Fakta:
Personaleforeningen og beskæftigelsen er tæt knytte-
de, men Personaleforeningen styres af dens medlem-
mer, som er beboere på Stubberupgård og arbejder i 
den interne beskæftigelsesafdeling, samt de ordinært 
ansatte i beskæftigelsen. Hvorimod at beskæftigelsen 
hører under Stubberupsgårds ledelse.

Foreningsliv giver selvværd og identitet

Bent Olfert og Stephan Ravn 
er begge medlemmer i Per-
sonaleforeningen.
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Glorias skribent gennem halvandet år, An-
nemette Kristensen, skal nu videre i livet. 
Her får du hendes refleksioner over sin tid 
på Gloria redaktionen.

Dengang for halvandet år siden, hvor jeg nervøst trådte 
ind ad døren på Tomsgårdsvej 35 i Nordvest, og blev 
præsenteret for folkene i Gloria for første gang kendte 
jeg ikke nogen. Men jeg blev taget godt imod af alle, og 
der gik ikke lang tid før jeg følte mig hjemme og som 
en del af holdet.

Forandring behøver ikke at være dårligt, selv-
om man godt kan lide tingene som de er. Nog-
le gange er forandring nødvendigt, for at man 
kan rykke fremad.

Det føles næsten, som om jeg altid har været en del af 
Gloria, og jeg kommer virkeligt til at savne alle. Pia, 
Lotte, Joan, Christina, Anders og Toril samt vores free-
lancefotograf Carsten, har alle haft en indflydelse på 
min udvikling. De har givet mig støtte, troet på mig og 
udfordret mig på en måde, hvor jeg føler, at jeg har ud-
viklet mig i en positiv retning. De har været med til at 
give mig troen på mig selv og min stemme, og det har 

været rart at have nogen, der gerne ville høre, hvad jeg 
havde at sige. Igennem mine artikler har jeg haft mulig-
hed for, at udtrykke mit inderste væsen. Jeg har været 
meget glad for den feedback og ros jeg har fået af læser-
ne, og jeg har bestemt fået en kærlighed for at skrive.

Mine fremtidsplaner 
Men jeg skal jo videre i livet, som det jo hele tiden har 
været planen, og nu føler jeg mig klar til at prøve livet 
igen. Til januar starter jeg derfor på KVUC, hvor jeg 
skal studere kemi i et halvt år, hvorefter jeg håber på at 
blive optaget på Slagelse Erhverves Akademi. Min sti 
er blevet tydeligere for mig, og forhåbentligt er vejen 
frem ikke alt for kringlet.

Ikke farvel, men på gensyn 
Jeg fortsætter med at undervise i Social Færdigheds 
Træning hos Team KAT indtil maj 2019.

Jeg håber, at I alle sammen finder hen, hvor I føler jer 
bedst tilpas, og jeres vej, hvor end den fører hen, ikke 
byder på alt for mange vanskeligheder.

Mange hilsner 

Annemette Kristensen

Tid til nye 
oplevelser og 
udfordringer
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Café Vigørs sidste dag
Torsdag den 20. december holdt Café Vigør åbent for 
sidste gang. Café Vigør var et aktivitets- og samværs-
tilbud samt arbejdsplads for 20-25 ansatte og har haft 
40-50 kunder i caféen dagligt.

alle der kom forbi, men nu er det altså slut.
»De fleste af de ansatte har fundet sig et andet job og vi 
håber, at vores kunder finder andre gode spisesteder,« 
siger Dorthe Kristiansen, medarbejder i Café Vigør.

  

 
De holdt til i Kulturhuset på Tomsgårdsvej 35 i Nordvest 
i cirka fem år, og serveret lækker økologisk frokost til TEKST: TORIL VIKESÅ // FOTO: ANNE BIENER
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Vi søger en ny kollega der har:
- Lyst til at samarbejde

- Mødestabil

- Er omhyggelig med sine opgaver

- Er opmærksom på at melde tilbage ved ændringer 
i arbejdet 

Arbejdsopgaver og ansvarsopgaver:
- Opsætning af opslag på opslagstavlerne Kompas-

sets ugeplaner

- Oprydning på opslagstavler det vil sige fjerne gam-
le opslag udelukkende fra Kompasset

- Deltage på beboermøderne ude i boligerne om de 
seneste tilbud og muligheder i Kompasset i samar-
bejde med en medarbejder fra Kompasset

- Deltage i pr opgaver for Kompasset ved diverse 
arrangementer 

- Deltage og give informationer på det månedlige 
netværksmøde Kompasjobberne

 

Vi tilbyder:
- Grundig oplæring i opgaverne
- Mulighed for faglig og personlig udvikling via landt 

andet Medarbejderudviklingssamtale en gang om året
- Gode kolleger, fællesskaber og personalemøde 

hver måned
- Studiebesøg på andre arbejdspladser
- Mentorordning i opstarten 
- Selvstændighed i arbejdet

Hvem er vi
Kompasset er et aktivitets- og samværstilbud til psykisk 
sårbare under Center Amager. Vi har fokus på sundhed og 
samvær.

Arbejdstimer:
Jobbet er på 1½ time om ugen. Arbejdstiden aftales ved 
ansættelsessamtalen. Lønnen er 25 kroner i timen.

Praktiske oplysninger: 
Er du interesseret i jobbet kontakt Anne eller Lene fra Kom-
passet. Ved personlig fremmøde eller på tlf. 40 49 32 47.
Ansættelse: snarest muligt.

PR – MEDARBEJDER TIL KOMPASSET
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