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Jesper Munk Hansen 
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Gloria sender radio

 

Side 6

 
VEJFEST PÅ SUND-
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Botilbud og almenboliger 
fremmer det gode naboskab
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SKYLD 
OG SKAM
"Jeg har skammet mig over at være tyk.”
Pia Johansen 
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Nu med lyd 

7 
GLORIA QUIZ

 

8 
MIN LIVRET 

9 
OPSKRIFT 
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Hvad er egentlig forskellen
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For Team Mod på Livet og Grib København
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MIG OVER AT VÆRE TYK 
En spiseforstyrrelse
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TEMA 10 SKAMFULDE 
EMNER 
Skam er noget vi alle føler 
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Kære læser

Skyld og skam er to svære følelser, der kan min-
de meget om hinanden, men som du vil finde 
ud af i dette tema, er der forskel. Skammen 
binder sig op på vores identitet, og vi føler os 
forkerte.  
Da skammen er den sværeste følelse at leve 
med, har vi valgt at stille skarpt på den og lade 
skylden ligge for en stund.

Du kan blandt andet blive klogere på forskellen 
mellem skyld og skam og møde Pia Johansen, 
som gennem det meste af sit liv har skammet 
sig over sin overvægt. Du får også gode råd til,  
 

 
 
hvordan du kan mindske din egen skam, og så 
får du en række bog- og podcasttips, hvis du vil 
dykke endnu dybere ned i skammen.

Som noget nyt skal Gloria til at sende radio. Vi 
tager udgangspunkt i temaerne fra bladet og 
uddyber dem i et radioprogram en gang om 
måneden. Det kan du læse meget mere om på 
side 6.

Rigtig god læselyst

Toril K. Vikeså 
Redaktør

Deadline for indsendelse af materiale til nummeret den 4. november er fredag den 11. oktober                         
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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:  
gloria@kk.dk

Eller ved at ringe til redaktionen på tlf. 
20 59 02 94 alle hverdage i tidsrummet 
kl. 10.00-14.00.  Du er også velkom-
men til at lave en aftale om besøg 
hos os på redaktionen på Skjulhøj 
Allé 2, 2720, Vanløse.

 

 
 
Gloria kan hentes som PDF på  
Center Nord-Vests hjemmeside:  
www.centernordvest.kk.dk/ind-
hold/gloria-0

Følg os på Facebook: 

Facebook.com/glorianyhedsblad

Forsidefoto: Pia Johansen 
Fotograf: Joan Joensen

mailto:jr4e@kk.dk
mailto:gloria@kk.dk
www.centernordvest.kk.dk/indhold/gloria-0
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NYT 
KURSUS 

HISTORIER
FRA 

LIVET

Har du lyst til at sanse verden og genopdage sider af 
dig selv sammen med andre ligesindede?

Så kom og vær med, når vi skriver, leger med sproget og 
fortæller historier fra livet!

Det foregår i et trygt og fortroligt rum med max 8 personer. 
Du behøver ikke være god til at skrive; ingen skal læse det, 
du skriver. Du bestemmer også selv, hvad du deler.

Underviser: Roberta Montanari, indehaver af Bio-Salon 
 

Tidspunkt: Tirsdage kl. 13.00 til 15.30 (Undtaget i uge 42)

Sted: N.A.B.O. Center, Portugalsgade 10, 23 København S

Pris: 100 kr. for hele forløbet. Der vil blive serveret kaffe, te 
og snacks

Tilmelding: Forløbet er startet og stopper i december, men 
der er løbende tilmelding. Så bare kom og vær med!

Kontakt N.A.B.O. Center på tlf. 30 36 80 70 
Mere info: roberta@biosalon.dk

mailto:roberta@biosalon.dk
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Brugertilfredsundersøgelsen 2019 er i 
gang, og frem til efterårsferien indsam-
ler medarbejdere på tilbud og indsatser 
vigtig feedback fra borgerne, som om-
sættes i brugertilfredshedsundersøgel-
sen for 2019. 

TEKST: ANNE PALLISGAARD RASMUSSEN, REDIGERET

Alle stemmer er vigtige
Direktør i Københavns Kommune Nina Eg Hansen 
understreger, at borgernes stemme er vigtig.

»Vi har brug for at høre borgerens stemme, da de 
giver os den vigtigste feedback i det daglige arbejde. 
Med brugertilfredshedsundersøgelsen har vi mulig-
hed for at få et fingerpeg om borgernes tilfredshed 
med den støtte, de får, så vi løbende kan udvikle 
kvaliteten af vores indsatser,« siger hun. 

Brugertilfredshedsundersøgelsen i 2018 viste, at 
74 pct. af borgerne samlet set var tilfredse med den 
sagsbehandling eller indsats, de får i for eksempel 
botilbud eller dagtilbud. Undersøgelsen viste også, 
at over halvdelen af borgerne oplever, at de har god 

livskvalitet, og at 46 pct. af borgerne oplever at være 
ensomme.

Svarprocenten skal op
Desværre er der sket et fald i svarprocenten siden 
2016. Besvarelsesprocenten i brugertilfredshedsun-
dersøgelsen er faldet siden første gang i 2015. I 2018 
var den 37 procent, hvilket var et fald fra året før. 
»Vi laver netop Brugertilfredshedsundersøgelsen for 
at få viden fra borgerne, så jeg håber, svarprocenten 
igen vil stige,« siger Nina Eg Hansen.    

Undersøgelsen består af nogle obligatorisk tværgå-
ende spørgsmål og nogle supplerende spørgsmål. 
Formålet er, ud over at give borgerne en stemme, 
samtidig at understøtte det lokale udviklingsarbejde i 
forvaltningens dag- og døgntilbud samt myndigheds-
centrene og bidrage til opfølgning på Socialudvalgets 
Tegn på Succes, som er defineret i Socialstrategien.
Du har som borger på et botilbud mulighed for at få 
hjælp til besvarelsen, enten af personalet på dit botil-
bud eller af dine pårørende.
 
Undersøgelsen løber fra uge 37 til uge 42.

Din stemme er vigtig

Resultaterne fra Brugertilfredsundersøgelsen 
er vigtige i arbejdet med kvalitetsudvikling. 
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N U  M E D  L Y D

GLORIA 
 
Den 1. oktober udvides Gloria til 
også at omfatte radioproduktion.        

I samarbejde med radiostationen 
Radio Karen sender Gloria fremover 
radio fra Radio Karens studie i Syd-
havnen. 

Radio Karen er en frivillig drevet 
lokalradio, som siden år 2000 har 
sendt lokalradio fra deres studie 
på førstesalen i Kulturhuset Karens 
Minde med Valby Parken som nabo.

Radioprogrammets indhold vil ligge 
i tråd med Nyhedsbladet Glorias 
månedlige temaer.

På radioen vil der være ansat ra-
dioværter, lydteknikere og repor-
tere, som sammen producerer to 
timers radio, der sendes en gang 
om måneden. 

Vi har alle vores daglige gang på 
Skjulhøj Allé 2 i Vanløse, hvor ind-
holdet til radioen produceres. 

Sidder du og tænker, at radiopro-
duktion kunne være noget for dig, 
og kunne du se dig selv i rollen 
som radiovært, reporter eller lyd-
tekniker, så er du velkommen til at 
tage kontakt og høre nærmere om 
de forskellige jobmuligheder på 
radioen.

Første radioudsendelse bliver allere-
de klar her i efteråret. Hold øje med 
Gloriabladet eller Glorias facebook-
side for, hvornår og hvordan du kan 
lytte til Glorias radio.

Kontaktinfo:                                                                                                                                          
Toril: Redaktør på Gloria                                                                                                                                   
Mail: JR4E@kk.dk  
Eller på tlf.: 51 24 99 34    

Adam: Medarbejder på Gloria                                                                                                                  
Mail: C58R@kk.dk

VI høres ved.
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Spørgsmål 1 
Hvilken dag på året afholdes Halloween?

1. 1. December
2. 31. Oktober
3. 1. Oktober

 
Spørgsmål 2 
Hvem har vi her i Danmark overtaget traditionen om 
Halloween fra?

1. Frankrig
2. Irland
3. USA

 
Spørgsmål 3 
Hvor gammel er Halloween, som vi kender det i dag?

1. Fra ca. 1900 tallet
2. Fra ca. 1800 tallet
3. Fra ca. 1700 tallet

 
Spørgsmål 4 
Før Halloween fejrede vi Allehelgens aften, som ligger 
på samme dato, og i stedet for græskar blev der udhu-
let roer, som blev sat  på gravstederne.

1. Sandt
2. Falsk

 
Spørgsmål 5 
Trick or Treat, som børnene siger, når de stemmer 
dørklokker, er direkte oversat til

1. Slick eller ballade
2. Boller eller ballade
3. Penge eller ballade

Spørgsmål 6 
De traditionelle Halloweenfarver er

1. Grøn og lilla
2. Brun og rød
3. Sort og orange

 
Spørgsmål 7 
I Danmark er græskarsalget fordoblet fra 400.000 til 
800.000 de sidste 10 år

1. Sandt
2. Falsk

 
Spørgsmål 8 
Tivoli holder Halloween-åbent i efterårsferien, og det 
er blevet mere populært end deres juleåbning.

1. Sandt
2. Falsk

 
Spørgsmål 9 
Halloween stammer fra gamle dage, hvor man fejre-
de de døde og holdt de onde ånder væk. Det var en 
gammel skik, der stammede fra

1. Romersk tradition
2. Keltisk tradition
3. Græsk tradition

 
Spørgsmål 10 
For Kelterne begyndte det nye år 1. november, hvil-
ket betyder, at vores tids Halloween var kelternes 
nytårsaften.

1. sandt
2. falsk

Den gamle, hedenske skik med at fejre de døde og holde de onde væk er blevet genoplivet gennem 
Halloween. Det er en sjov helligdag hvor vi holder de gamle traditioner lidt im live samtidig med, at 
børnene stemmer dørklokker og klæder sig ud i alle mulige uhyggelige kostumer. De voksne nøjes 
med at pynte hus og hjem med alt fra spindelvæv til skeletter. 

Svarene finder du på side 8



8

Når Gitte Anette Bley selv laver langos, min-
des hun alle de gange, hun har fået dem på 
Bellahøj Kræmmermarkedet.

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

Gitte Anette Bleys livret er langos, og hun er hyppig 
gæst på Bellahøj Kræmmermarkedet, som afholdes 
hvert år. Her kan hun nemlig købe sin livret hos Tonis 
Langos. Det er et friturestegt madbrød med fyld, som 

hedder langos. Det er hun mere til end pølser og burge-
re. Engang kunne man også købe langos ved Nørreport 
Station, for cirka ti år siden. Langos er fra Ungarn, der 
er de lige så populære, som vores pølser med brød og 
kan købes på hvert et gadehjørne.  
 
»Jeg kan godt lide udenlandsk mad,« siger Gitte Anet-
te Bley, som selv laver de ungarnske madbrød der-
hjemme.

  
Når Gitte Anette Bley selv laver 
langos, tilføjer hun en kartoffel i 
dejen.

Gloriaquiz svar: 1.-1 -2, 10. -1, 9. -1, 8. -3, 7. -1, 6. - 1, 5. - 1, 4. -2, 3. -3, 2.
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Antal stk. 12

Arbejdstid: Ca. 30 min. 

Hævetid: 45 min. 

Ingredienser:

• 25 gram gær

• 3 dl. vand

• 1 stor kogt kartoffel

• 1 tsk. groft salt

• 6-7 dl. hvedemel + mel til udrulning

• 2 liter olie til friturestegning

• En lille dusk purløg

• 500 gram revet mozarella ost

• 1,5 dl cremefraiche

Sådan gør du 
Rør gæren ud i det lunkne vand.

Riv den kogte kartoffel ned i gærvandet (eller 
mos kartoflen), tilsæt de øvrige ingredienser 
og ælt dejen grundigt sammen. Lad dejen 
hæve ved stuetemperatur med et viskestyk-
ke over skålen i 45 minutter.

Efter hævning formes dejen til 12 boller. Tryk  
dem flade med hænderne. Stræk i dejen, til 
brødene har en passende størrelse; de behø-
ver ikke være helt runde eller ens. 

Lad brødene efterhæve på bordet (husk 
godt med mel), imens olien varmes op. Når 
olien er meget varm, kommes én langos ned 
i olien ad gangen. Den vendes et par gange 
og er færdig, når den er gyldenbrun og bob-
lende. 

Læg brødene på stykker af køkkenrulle 
med et viskestykke under, så de får lov 
at dryppe af. 

Revet ost kommes ovenpå, og brødene sæt-
tes i ovnen ved 160 grader mellem 5 – 10 
minutter, eller bare indtil osten er smeltet.

Serveres med cremefraiche og drysses til 
sidst med hakket purløg.

Velbekomme!

LANGOS
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Skam er en følelse af at være forkert, og 
det er et tabu i en tid, hvor vi forventes 
at selviscenesætte os som frie mennesker 
med masser af selvtillid.

TEKST: LASSE BORGGREN // FOTO: CARSTEN HAWK

»Evnen til at føle skam bor i os alle,« fortæller psyko-
terapeut Katrine Boeck, og da skam er en ikke-sproglig 
følelse, mener hun, at børn – inden de får sprog – kan 
føle skam. Skammen indeholder en angst og usikker-
hed og opererer ofte i det skjulte, både for personen 
selv, men også for en eventuel behandler. Derfor kræ-
ver det erfaring at se bagom for eksempel angst eller 
depression, at det i virkeligheden er skam, der ligger 
bag. Skam kan udvikle sig til en ubevidst, destruktiv 
følelse, som kan gøre mennesker syge både i sjæl og 
krop, hvis ikke den bearbejdes.

Den skam, man får tidligt i livet, liggere dybere og giver 
en følelse af ikke at være god nok, i modsætning til den 
skam, man kan opleve senere i livet, hvor man måske 
har et godt selvværd at stå på. »Men alle mennesker 
kan vælte af at blive skammet ud,« siger Katrine Boeck.

Det er vigtigt, at vi skelner mellem skyld og skam, da 
skyld kan være adfærdsregulerende og konstruktiv. 
»Skyld kan lære os at tage ansvar,« siger Katrine Boeck.

 
  

 
Ifølge Katrine Boeck kan psykopaten godt indeholde en 
skamfølelse, men vil sandsynligvis ikke være meget i 
kontakt med den måde, hvorpå man tager hånd om den.

Skam og samfund 
Skam er tæt forbundet med både kultur og religion. Og 
ifølge Katrine Boeck bruges det at skamme ud både i 
diktaturstater og demokratiske samfund, men i demo-
kratiske samfund er det en mere forfinet udgave, som 
vi ikke har så meget sprog for endnu.

»Hvis skammen bruges til at holde folk på plads, kan 
der, udover de skamfølelser, det giver hos den enkelte, 
opstå en aggression som, hvis den vendes indad, kan 
resultere i, at mennesker udvikler alvorlige psykiske 
problemer, præcis som skammen gør. Hvis aggres-

sionen i stedet vendes udad, kan det blive direkte 
samfundsskadelig, for eksempel i form af terrorisme 
og vold,« siger Katrine Boeck. Den samfundsskabte 
udskammen fører derfor sjældent til sunde og kon-
struktive samfundsstrukturer og -borgere.

Ville civilisationer og samfund gå under, hvis ikke vi 
kunne føle skam?  
»Nej, hvis samfund var ekstremt rummelige og ikke 
gjorde alting op i, hvad der er rigtigt og forkert, ville 
det være bedre for menneskers mentale sundhed. Men 
de samfund findes desværre ikke i denne verden,« si-
ger Katrine Boeck. 

Da skam ifølge Katrine Boeck og andre eksperter ligger 
til grund for megen psykisk sygdom, bør den behandles 
af kompetente terapeuter/behandlere.

Skammens DNA

Katrine Boeck er psykoterapeut med egen praksis 
i København og Lyngby.
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Skyld og skam er følelser, vi alle kender 
til, men hvad er egentlig forskellen? Er 
man ramt af skyld eller skam, kan det 
være en hjælp at kende deres definitioner, 
her som udlagt af Carsten Stage, lektor 
ved Institut for Kommunikation og 
Kultur, Københavns Universitet.

 

TEKST: TINE TANG LYSTBÆK

Skyld og skam
Skam 

Skam knytter sig i stedet til et menneskes identitet. Man har en følelse af at være grundlæggende dårlig som person, parret med en frygt for, at ens usselhed skal blive opdaget af andre. Skam opstår gennem drastiske brud 
på vigtige livsrelationer, gerne til forældre i barndommen. At hele skam er en mere krævende proces, som 

-
indebærer, at betydningsfulde mennesker i ens liv kærligt og kontinuerligt accepterer alle ens facetter. Kort fortalt er skam en følelse af at 

-
være en fejl.Skyld 

Skyld binder an til konkret  

skade, man føler, man har forvoldt et 

andet menneske. Som udgangspunkt er 

skyld lettere at bøde på – man kan und-

skylde og modtage tilgivelse eller straf, som 

vil give forløsning. Kort sagt er skyld en 

følelse af at have begået  

en fejl.

 
Fællesskaber, relationel velfærd og samskabelse er en del af 
de nye løsninger på socialområdet i dag.

Det er omdrejningspunktet for et utraditionelt samarbejde mellem 
Team Mod på Livet og Grib København. Team mod på Livet har 
været et lokalt forankret initiativ, og Grib København kommer fra 
Psykiatrienheden på myndighedsområdet. Nu hænger vi sammen 
og er bydækkende. 

Kom og hør mere om Team Mod på Livet i nye rammer og ideerne 
bag Grib København, som tidligere hed Københavnermodellen, – 
men ikke mindst, hvordan vi arbejder målrettet med fællesskaber 
og frivillighed som en mulighed for borgere, der henvender sig til 
Socialforvaltningen.

Det hele sker i Svendborggade 3, den 5. november klokken 14.00 
– 17.00. 

Vi glæder os til at se dig.

KOM TIL INDVIELSE AF NYE RAMMER FOR  
TEAM MOD PÅ LIVET OG GRIB KØBENHAVN

Hele holdet bag Team Mod på Livet og Grib København. Grib 
København hed tidligere Københavnermodellen.
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En tidlig opstået følelse af skam kan føre 
til en spiseforstyrrelse. Pia Johansen har 
kæmpet med kropsskam det meste af sit liv.

TEKST: TINE TANG LYSTBÆK // FOTO: JOAN JOENSEN

Forestil dig en varm solskinsdag med udsigt over van-
det og en dejlig isvaffel i hånden - indbegrebet af dansk 
sommer. Denne nydelse har Pia Johansen aldrig kun-
net tillade sig uden at føle, forbipasserende dømte hen-
de for at være tyk. Idéerne om, hvad andre mennesker 
tænkte om hende, var altid tilstede, og det var ikke kun 
noget, hun forestillede sig.  
 
»Jeg har ofte registreret, at folk har talt om mig på ga-
den, og det er også sket, at de har råbt efter mig,« siger 
Pia Johansen. »Så bliver det til sådan et sandkorn, der 
gnaver, når man ikke har selvværd.« 

Tidligt ind i skammens skygge 
Skammen blev grundlagt i en familie, hvor det at vise 
kærlighed var en mangelvare, og følelser var ildesete. 
Pia Johansen blev udskammet for at græde og måtte 
skjule sig på badeværelset med sine tårer.  
 
»Hvis jeg ikke var krakeleret allerede dengang, tror jeg, 
meget havde været anderledes, for jeg kan jo se andre 
tykke mennesker, som ikke føler, de skal passe ind i 
normen,« siger hun. »Jeg, derimod, føler, at jeg skal 
skamme mig over min krop.«

Med overspisning som følgesvend 
Overspisning, eller ”binge eating disorder”, blev Pia Jo-
hansens måde at dulme de kaotiske følelser, hun aldrig 
lærte at rumme fra barnsben. Samtidig var hendes 
mangel på kontrol over mad skamfuld for hende. Hun 
beskriver en episode, hvor hun sad og spiste formbrød 
med rullepølse, da en kammerat kom forbi, og hun 
gemte sig.  
 
»Det var nærmest som om, man skulle gemme sig for 
tyskerne,« siger hun; så frygteligt ville det være at blive 
opdaget. Ved siden af at skjule sit madforbrug blev én 
af Pia Johansens strategier at tale sig selv ned. Hun  

 
kunne for eksempel sige: »Her kommer jeg med min 
lille pariserpopo« for at forebygge folks eventuelt nega-
tive reaktion på hende. 

Tog livtag med skammen 
På et tidspunkt blev Pia Johansen klar over, at hun 
havde brug for hjælp. Hun har deltaget i utallige selv-
hjælpsgrupper, hvilket har givet hende mulighed for at 
åbne op om skammen og vægten samt møde ligesinde-
de. Den største hjælp er dog kommet via et kognitivt 
terapiforløb, som har udstyret hende med effektive 
redskaber til at håndtere uhensigtsmæssig adfærd.  
»Noget af det, der har rykket, er at tage kontrollen og 
holde op med at være offer,« siger hun. »Der er defini-
tivt mere arbejde, jeg kan gøre med skammen, men jeg 
har forholdsvis styr på min spiseforstyrrelse.«

Jeg har skammet mig 
over at være tyk

Pia har skammet sig det meste af sit liv, men har nu 
med hjælp fra et terapiforløb taget kontrollen og er 
holdt op med at være offer.
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Skam er noget, vi alle føler i mere eller 
mindre grad. Man føler sig alene, men der 
er mange, som skammer sig over de samme 
emner.  Ud fra research på nettet og infor-
mation fra Elin Egholm Rossander, Team 
KAT, har Gloria lavet en liste over 10 skam-
fulde emner. Ved siden af er en liste over de 
10 emner, som mange mennesker skammer 
sig over. Listen er ikke rangordnet efter, 
hvad vi mest og mindst skammer os over.

TEKST: CHRISTINA ANDERSEN

Det at skamme sig kan være meget angstfuldt, men 
man kan heldigvis komme af med sin skam. Det kan du 
læse mere om på side 20. Skam er heller ikke det sam-
me som skyld, og det kan du læse mere om på side 11.

10 skamfulde emner

• Inkontinens. En halv million dan-
skere lider af folkesygdommen                                                                                                                 
inkontinens, hvilket er meget skam-
fuldt.

• Mobning

• Ikke at kunne mestre sit eget liv

• At blive fyret/arbejdsløshed

• At være psykisk eller fysisk syg

• Skamme sig over sine forældre. Hvis de 
drikker for meget eller er anderledes. 

• Ens egen seksualitet

• Overgreb. Fysisk og psykisk

• At dumpe en eksamen eller en anden 
prøve, for eksempel køreprøve

• At gøre sig uheldigt bemærket i sociale 
sammenhænge
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Her fortæller forfatter til bogen »Skam – 
medfødt og tillært. Når skam fører til sjæ-
lemord«, psykolog Lars J. Sørensen, om, 
hvordan psykisk sygdom og skam hænger 
sammen.

TEKST: ANNE REUS CHRISTENSEN // FOTO: GORM VALENTIN

Alle kender til skam, men ingen vil kendes ved den.  
Skam er en social reguleringsfølelse og hjælper os at 
rette ind efter hinanden. Skam foregår som en indre 
dialog, man har med sig selv i forhold til andre menne-
sker og andre ting. Vi har alle hele tiden denne dialog 
med os selv. 
»Vi skammer os, når vi ikke synes, vi kan være os selv 
bekendt; vi overvejer om det, vi gør, er for lidt eller for 
meget, eller i orden. Det er altså en slags regulerings-
mekanisme, vi har i forhold til andre mennesker,« 
siger Lars J. Sørensen.  
Vi har brug for at være omgivet af mennesker, som 
spejler os som den, vi er. Hvis vi bliver spejlet fejlagtigt 
tilbage, mærker vi en forkerthedsfølelse. Forkertheds-
følelsen fører til skam. 

Når skammen bliver for meget
»Det er rigtig skammeligt, at mennesker med en 
psykiatrisk diagnose skammer sig så meget. Der er 
ikke mange andre diagnoser, hvor man skammer sig 
sådan,« siger Lars J. Sørensen. 
Psykisk sygdom hænger sammen med, at man skam-
mer sig over sig selv og ikke kan holde ud at være 
sammen med sig selv. 
Ifølge Lars. J. Sørensen vil mange, inden de får en 
psykiatrisk diagnose, have oplevet at have haft en indre 
dialog med sig selv igennem lang tid: »hvad er der galt 
med mig?« og dermed have fået en følelse af at være 
forkert. Og da det er denne forkerthedsfølelse, der 
fører til skam, kan det for nogen være en lettelse at få 
en diagnose.

Hvad skammer vi os over? 
Vi skammer os typisk over de ting, der er vigtige for os. 
»Skal jeg for eksempel være stolt eller skamfuld over 

at have arbejdet det samme sted i 43 år?« spørger Lars 
J. Sørensen.
»Det er mindre skamfuldt at få en depressionsdiagnose 
end at få en skizofrenidiagnose på grund af de sociale 
normer, vi lever under. Det er altså noget vi skammer 
os over, det at få en diagnose, men det har ikke me-
get at gøre med den oprindelige skam,« siger Lars J. 
Sørensen.  

»Det eneste, der kan hjælpe på skammen, er, hvis man 
bliver set på med milde øjne, både af sig selv og af 
andre,« tilføjer han. 
Når du skammer dig, skal du prøve at finde nogle 
mennesker, som ser med mildere øjne på dig, end du 
selv gør, og gennem samtale og samvær med dem kan 
skammen afhjælpes. 

Skam hænger sammen 
med psykisk sygdom

»Det er rigtig skammeligt, at mennesker med en psyki-
atrisk diagnose skammer sig så meget,« siger psykolog 
Lars J. Sørensen
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R I A Aktivitetskalender for den 07.10 til den 04.11
Aktivitetskalenderen er lavet af Gloria. Aktiviteterne foregår i 

Københavns Kommunes socialpsykatri, men er for alle Københavns Kommunes borgere

Motion, krop og bevægelse
Mandag:
09.45-11.00: Gågruppe, Pinta
10.00-10.30: Stolegymnastik, Kompasset
10.30-11.00: Gågruppe, Kontakten
10.30-11.30: Gåtur, Ottilia
11.00-12.00: Løbeklub , Kompasset 
11.00-12.00: Gågruppe, Pinta 
13.00-15.00: Gåtur på  Bispebjerg Kirkegård ved Danielle, 
Team KAT 
16.00-16.45: Dans, ingen tilmelding, N.A.B.O 

Tirsdag: 
10.00-10.30: Stolegymnastik , Kompasset 
12.10-13.30: Kropsbevidsthed, Mamma Mia, Nabo Skolen
12.30-14.30: Sundhed for dig, Kompasset (tilmelding kræves)
13.00-14.00: Gåtur, Ottilia
14.00-16.00: Tennis, Otillia

Onsdag: 
09.45-11.00: Gågruppe, Pinta
10.30-13.00: Svømning i Øbrohallen, ASPA Kapelvej 
(Tilmelding kræves, pris 25 kr.) 
10.30-11.30: Gåtur, Ottilia
12.00-12.45: Gågruppe, Mamma Mia 
14.00-15.00: Open gym, Kompasset

Torsdag: 
10.00-10.30: Stolegymnastik, Kompasset 
10.30-11.30: Gåtur, Ottilia
10.30-11.30: Krop og sind, Pinta
11.00-12.00: Løbeklub , Kompasset
13.00-14.30: Cykeltur på Fælleden, Kompasset 
14.30-15.30 Dansemotion, Kompasset

Fredag: 
09.45-11.00:  Gågruppe, Pinta
10.00-10.30: Stolegymnastik, Kompasset 
10.00-12.00: Open gym, Kompasset
10.30-11.30: Gåtur, Ottilia
12.30-14.30: Sundhed for dig, Kompasset (tilmelding kræves)
12.30-14.30: Motion, sundhedshuset i Mimersgade 41, 1
(Yderligere information kan fås hos Louise på tlf. 30 68 
11 88

Krop, sind og psyke
Mandag: 
15.00-16.00: NADA, Team KAT, Tomsgårdsvej 35 
NADA.caféen flytter pr. 14/10 til Bellahøj kirke
13.00-14.00: NADA, Pinta . 
14.00-15.00: Yoga, Kompassest
14.00-16.00: NADA, Kompasset 

Tirsdag: 
10.30- 12.00: Erfaringsgruppe om angst, Team KAT,
Tomsgårdsvej 35 
13.30-15-30: Selvværdskursus, Team KAT, Ottillia
14.00-15.00: Velværegruppe (lige uger), Mamma Mia 
19.00-20.00: Stillerum, Kompasset

Onsdag: 
Fra kl. 13.30 : Nada, Kontakten
14.00-15.00: Yoga, Kompasset
14.00-16.00: NADA, Kompasset 

Torsdag: 
09.45-11: Gågruppe, Pinta
10.00-14.00: Nada efter aftale, Kompasset 
10.30-11.15: Yoga-erfaringsgruppe, Pinta
10.30-12.30: Selvværdskursus, Team KAT, 
Tomsgårdsvej 35 . Slutter den 10/10
11.00-12.00: SFT, Pinta
14.00-15.00: »Social byhave«, Pinta
15.00-16.00: NADA, Team KAT, Tomsgårdsvej 35

Fredag:
10.00-11.30: NADA, Kompasset
11.00-12.00: NADA, Pinta
12.30-15.00: Makeup-værksted, den første fredag i måne-
den, Team Mod på Livet   
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Lige til at tage ud 
og hænge op.

Aktivitetskalenderen er lavet af Gloria. Aktiviteterne foregår i 
Københavns Kommunes socialpsykatri, men er for alle Københavns Kommunes borgere

Aktivitetskalender for den 07.10 til den 04.11

Kreative sysler 
Mandag: 
14.00-16.00: Tegning, Pinta
16.00-18.00: Kreativt værksted, Kompasset 
16.00-18.45: Kreativ skrivning, Mamma Mia, Nabo 
Skolen 

Tirsdag: 
09.30-12.00: Kreativ værksted (maling med akryl)
Boserupvej 
09.30-14.30: Syning i ulige uger, Thorupgården 
12.30-18.30: Åbent kreativt værksted, Ottilia

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

Torsdag: 
10.00-15.00: Åbent kreativt værksted, Ottilia
13.00-15.00: Kreativt værksted, Kompasset
13.00-14.00: Tegning, Ottilia
16.00-17.40: Foto, Mamma Mia, Nabo Skolen

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

Madlavning/fællesspisning. 
Mandag:
09.30-12.30: Madgruppe, Café Rose, Kræver tilmelding
14.00-17.00: Madgruppe, Café Rose, Kræver tilmelding
17.00-19.00: Fællesspisning den første mandag i måneden, 
Kontakten

Tirsdag: 
09.30-12.30: Madgruppe, Café Rose, Kræver tilmelding
16.10-18.45: Madlavning, Mamma Mia, Nabo Skolen 
16.00-19.00: Fælles madlavning og spisning, Pinta

Onsdag:
13.00-15.00: Onsdagsboller, Team Mod på Livet
18.00-20.00: Madgruppe, Thorupgården

Torsdag:
17.30: Fællesspisning, N.A.B.O, (tilmelding, pris 25 kr.)

Fredag:  
09.00-10.00: Fælles morgenmad, Thorupgården

    Søndag:
13.00: Brunch, N.A.B.O, (tilmelding, pris 20 kr.)

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

Tirsdag: 
14.30-15.30: Sund snak, Kompasset

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

G
LO

R I A
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Brætspil/sang og musik 
Mandag: 
13.30-14.30: Kor, Thorupgården
13.00-15.00: Brætspil, Pinta 

Tirsdag:
13.00-14.00: Musik og sang, Kontakten

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

Onsdag:
10.00-11.00: Spillebule, Kontakten
13.00-14.00: Spillebule, Kontakten
15.00-17.00: Musik, Café Rose

Torsdag
13.00-15.00: Skak-gruppe, ASPA Kapelvej

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

     Diverse
Mandag:
15.30-17.30: Mød Sara fra Netværksvennerne, ulige uger,
N.A.B.O Satelitten

Tirsdag:
10.45-12.30: Kulturgruppe, ASPA Kapelvej, 
Kræver tilmelding 
13.00-filmen slutter: Biograf på storskærm, lige uger, 
Boserupvej
13.15-14.00: Driftsmøde, Thorupgården
13.30-14.30: Hørt og set, Kompasset, (tilmelding kræves)
14.00-15.00: Pintamøde, Pinta
16.00-19.45: Fælllesskab; Café Rose

Onsdag: 
13.00-14.00 Brugermøde, Mamma Mia
14.00-15.00: Filosofisk salon, Pinta
18.30-21.00: Film, Thorupgården

Fredag: 
13.30-15.30: Fredagshygge, Thorupgården

Bliv klogere 
Tirsdag: 
10.00-11.30: IT-kursus, ASPA Kapelvej, (Tilmelding kræves )
11.30-13.00: IT-kursus, ASPA Kapelvej, (Tilmelding kræves)
11.00-14.00: Projektværksted, Smedetoften 14, Frinova
13.45-15.25: IT undervisning, Mamma Mia, Nabo Skolen
15.40-17.20: IT undervisning, Mamma Mia, Nabo Skolen

Onsdag:
10.00-11.30: IT-kursus, ASPA Kapelvej, (Tilmelding kræves )
11.30-13.00: IT-kursus, ASPA Kapelvej (Tilmelding kræves)
13.00-14.00: Guitarundervisning, Pinta
13.00-14.00: It-hjælp, Thorupgården
15.00-16.00: AST Jobformidling, Pinta

Torsdag: 
13.00-15.00: PC hjælp, Pinta 
16.00-19.00: IT-salon, ASPA Kapelvej

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

                                                                                       

OBS!
Alle aktiviteter er gratis, hvis ikke andet er anført.

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

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

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

Undervisningsforløb i Café Rosé med underviser Ann. 
Tirsdag, onsdag og fredag: 13.00-15.00. 
Tilmelding kræves.

Aktivitetskalender for den 07.10 til den 04.11
Aktivitetskalenderen er lavet af Gloria. Aktiviteterne foregår i 

Københavns Kommunes socialpsykatri, men er for alle Københavns Kommunes borgere
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Adresser
Frinova                                           
Sunbygårdsvej 1                      
2300 København S                 
Tlf.: 30 58 02 73                           
                                      
N.A.B.O  Center
Portugalsgade 10
2300 København S
Tlf.: 30 36 80 70

Åbningstider:
Man, ons og tors: 
10.00-20.00
Tirs og fre: 10.00-16.00
Lør, søn- og helligdage:
11.00-1600

N.A.B.O Satelitten
Tlf: 21 12 05 41

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

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

 

Åbningstider café:
man-tor: 09.30-15.00
fre: 09.30-12.30
Tlf.: 46 33 40 67

ASPA Kapelvej 55
2200 København N
Åbent, anonyment sam-
værstilbud
Tlf: 35 30 17 28

Åbningstider:
Man-tors: 13.30-21.00
Fre: 13.30-17.00
Lør og søn: 12.00-17.00

ASPA Kapelvej 55
2200 København N
Strukturert samværs-
tilbud.
(kræver tilmedling)
Tlf: 35 30 17 32

 

Åbningstider:
Man-fra: 09.30-13.30

Telefontid:
Mellem 09.00-11.30 og
13.00-14.30

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

 

Åbningstider
Man- tors: 09.00-15.00
fre: 09.00-12.00

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

Åbningstider
Man, tirs og tors:
09.45-15.45
Ons: Brugeråbent
Fre: 09.45-15.00

 
 

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

 

Åbningstider i Caféen:
Man: 08.30-16.00
Tirs: 08.30-16.00
Ons: 13.00-21.00
Tors: 08.30-16.00
Fre: 09.00-15.00     

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

Åbningstider
Man: 09.45 - 15.45
Tirs: Brugeråbent
Ons og Tors: 10.15 - 19.45
Fre: 09.45-15.45

  
         

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

Åbningstider
Man: 09.30-16.00
tirs: 10.00-16.30
ons 12.00-16.00:
tors: 09.30-16.00
fre: 10.00-15.00
Se Kompassets 
facebookside for 
ændringer

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

Åbningstider:
Man og tir: 10.00-20.00
Ons: 10.00-16.00
Tors: Brugeråbent
Fre: 10.00-15.00

Cirka hver anden 
onsdag åbnes kl 12.30

 

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

  

Åbningstider
Man-fre: 11.00-20.00
Weekender og
helligdage: 11.00-17.00

Team KAT
Kirsten Walthers Vej 6
2500 Valby
Tlf.: 30 58 03 96
Tlf.: 30 58 03 00     

Aktivitetskalender for den 07.10 til den 04.11
Aktivitetskalenderen er lavet af Gloria. Aktiviteterne foregår i 

Københavns Kommunes socialpsykatri, men er for alle Københavns Kommunes borgere
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Fremtidsfabrikken holdt 10-års jubilæum
TEKST: ANNE REUS CHRISTENSEN // FOTO: CARSTEN REMENTORP

Den grønne løber var rullet, ud da Fremtidsfabrikken, et uddan-
nelsestilbud til unge mellem 18 og 30 år i Københavns Kommu-
ne, holdt jubilæum fredag den 6. september. Der var knoklet den 
sidste uge, for at alt skulle blive færdigt.

Der blev budt velkommen af Fremtidsfabrikkens 
leder Helle Larsen. »Hvad kan fremtidsfabrik-
ken? Den kan kombinere fællesskab med det in-
dividuelle og det psykiske,« sagde Helle Larsen. 

Med sin sprø-
de og sårbare 
stemme sang 
Solveig Hjøl-
lund Madsen 
»Hallelujah« og 
andre slagere, 
så det kunne 
røre en sten.   

Centerchefen for Center 
Nørrebro Mia Fatum roste 
Fremtidsfabrikken: »Her ta-
ler I ikke kun om forandring, 
I gør den også.« 

Indenfor sørgede klaverbokseren af guds 
nåde Shayan Qureshi for klassisk musi-
kalsk underholdning.

»Jeg ville ønske jeg havde kendt Frem-
tidsfabrikken noget tidligere, så kunne 
jeg have været sparet for meget,« sagde 
Hakon Strange. 

De syv vidnesbyrd om frem-
tidsfabrikken, der var pro-
duceret som podcast af de 
unge i Fremtidsfabrikken, 
gjorde indtryk på Mikkel 
Boje, direktør i Socialforvalt-
ningen i København. 
»Det var nogle stærke 
fortællinger, der gjorde ind-
tryk,« sagde han.

Nogle af Fremtidsfabrikkens unges citater 
på sten var en del af udstillingen Tour de 
Fremtidsfabrikken.

Scan og læs 
mere om 
Fremtids- 
fabrikken.
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Første skridt på vejen væk fra skammen er at 
finde ud af, hvad det er man egentlig skammer 
sig over. Skam er ikke en rar følelse, men iføl-
ge psykoterapeut Gorm Lundshøj kan skam-
men bruges konstruktivt. 

TEKST: JANE E. BEGTRUP // FOTO: THOMAS JESSEN

Skam er når man er vred på sig selv                                                                                                                              
Der kan ligge mange forskellige årsager bag ens skam. 
Måske man er utilfreds med nogle valg, man har truffet 
her i livet. Det kan være, at man skal skifte jobbet eller 
kæresten ud, eller måske er man ensom eller psykisk 
syg. Det kan være forløsende at nå ind til grundfølelsen 
og spørge sig selv, hvorfor man er vred på sig selv, så 
smuldrer både skamfølelsen lidt og alle de andre lag,- 
der ligger til grunde for ens utilfredshed og vrede. 
Så »ned i kroppen, ned i tempo, ned i det konkrete« er 
psykoterapeut Gorm Lundshøjs bud på, hvordan man 
kommer skammen til livs. Man kan øve sig på at kom-
me ned i kroppen ved forskellige groundingteknikker 
og vejrtrækningsøvelser eller meditationer, som for 
eksempel Yoga Nidra. Den bedste anti-skam metode 
der er, er at mærke sin krop. »Ved at komme i kontakt 
med din krop og følelser kan du mærke, at der ikke er 
noget galt med dig, og at du er ligesom du skal være,« 
siger Gorm Lundshøj

Hvad prøver skammen at sige? 
Hvis man ikke har en i sit netværk at tale med, så kan 
man prøve sig med en psykoterapeut eller en psykolog. Vi 
spurgte Gorm Lundshøj, hvordan det kan hjælpe at tale 
ud om sin skam, eller om man kan få det værre af det. 
 
Han siger, at det ikke er farligt og, at man ikke skal være 
bange for at mærke efter. Det kan være, at man prøver 
at dulme skamfølelsen med et overforbrug af alt fra sex 
til shopping eller piller og alkohol. Men det forsvinder 
skammen ikke af, tværtimod kan det blive værre.  
 
»Selvfordømmelse er årsagen til skam,« siger han. 
Skam signalerer til os, at noget er galt. Det er en na-
turlig følelse, som hører med til at være en del af en 
gruppe eller samfund. Gorm Lundshøj kalder det for et 
»alarmsignal" og tilføjer, at vores følelser skal bruges 
som »livsnavigation«. Skam- og skyldfølelse er infor-
mation om, at vi måske har gjort noget forkert. Det er 
ens eget ansvar at undersøge grundigt nok, om det er 
tilfældet. Gør vi det ikke, kan følelsen følge os resten 
af livet. Desværre er det en fristelse at undgå den ube-
hagelige følelse og lade være med at mærke den, og så 
kan den fortsætte med at være der.

Møder man skam følelsen helt, er det altid en lettelse – 
uanset om man har gjort noget forkert eller ikke.

Fri mig fra min skam!
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Hvis du har fået mod på at dykke endnu 
dybere ned i skammens univers, får du 
her en række forslag til at undersøge em-
net nærmere:

Bøger: 
»Skam« af Carsten Stage, Lektor i Kultur og medier 
ved Aarhus Universitet. Bogen er en del af en serie om 
forskellige emner, der hedder Tænkepauser. Bogen er 
letlæst og beskriver emnet skam og hvorfor vi skam-
mer os.

»Skam medfødt og tillært. Når skam fører 
til sjælemord« af Lars J. Sørensen, tidligere chef-
psykolog på psykiatrisk hospital Nykøbing Sjælland. 
Bogen beskriver en psykodynamisk forståelse af emnet 
skam og behandling af skam.

»Fra skam til selvrespekt« af Marta Cullberg 
Weston, psykolog. Bogen er oversat fra svensk og er en 
slags selvhjælpsbog med forslag til, hvordan man kan 
arbejde sig af med generende skam.

Podcast om skyld og skam: 
»Romerriget om skyld og skam«, radio24syv. 
Forfatter Knud Romer fortæller om skyld og skam.

»Skam dig!« Kejser på dr.dk. Værten Anne Kejser 
har gæster i studiet, der debatterer emnet skam.

Vil du vide mere om skam?

Find podcastene på henholdsvis radio24syv og DR’s 
hjemmesider, eller der hvor du plejer at downloade pod-
casts til din smartphone.

www.dr.dk
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Fredag den 11. oktober klokken 19-22

En viseaften dedikeret Sebastians verden.
Sebastian, alias Knud Torben Grabow Christensen, er en af de mest produktive sangskrivere i 
nyere tid. Han har blandt andet skrevet sange til en række populære musicals som Skatteøen, 
Aladdin og Nattergalen. Hans viser suppleres af sange af andre nutidige danske sangskrivere. 

Visevært: Henning Jensen

Bestilling af bord og mad: 
Pia Ejler på mail: fruejler@gmail.com eller telefon: 23258537 (ml. kl. 18 og 20)

Bordbestilling senest 4 dage før. Mad og drikkevarer må ikke medbringes.

Klokken 18: Fællesspisning 
Klokken 19: Viseaften

Dørene åbner klokken 18 med fællesspisning og skålviser.

Viseaften med Visens Venner – 
Sebastians forunderlige verden

Kulturhuset Pilegården • Brønshøjvej 7, 2700 Brønshøj

Entré: 70 kr. Medlemspris: 40 kr.

mailto:fruejler@gmail.com
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Jesper Munk Hansen har lært at leve med 
sin psykiske sårbarhed og er vendt tilbage 
til hverdagen, efter han fik støtte af Akut-
tilbuddet.

TEKST OG FOTO: CAMILLA STOFFREGEN

Jesper Munk Hansen er 37 år og IT-konsulent. Han 
har kæmpet med bipolar affektiv lidelse siden efteråret 
2011. Inden for de seneste tre år har han benyttet sig 
af Akuttilbuddets støtte, efter at have været indlagt på 
hospitalet et par gange for sin psykiske sygdom.  

Ugentlige møder med sin vejleder i Akuttilbuddet, 
Maria, gør, at det er lykkedes Jesper Munk Hansen at 
vende tilbage til og leve med sin psykiske sårbarhed i 
hverdagen. For eksempel kan indkøb virke uoverskue-
lige, når han er syg.  
»Det tager mig tre timer at komme igennem en Net-
to-butik. Der hjælper det at have en vejleder at snakke 
med. En, som kan hjælpe med at få struktur på hverda-
gens forskellige opgaver,« siger han.      
 
Tiden efter hospitalet skræmmer 
»Mange ting er skræmmende efter en indlæggelse. De 
fleste er ikke parate til at klare sig helt selv. Jeg synes, 
min vejleder Maria hele tiden har været opmærksom 
på, hvordan jeg faktisk kan få mit liv til at fungere bag-
efter,« siger Jesper Munk Hansen.

Jesper Munk Hansen oplevede, at Maria fokuserede 
på, hvad han havde brug for fremover, da hun fortalte 
ham, at han kunne få en hjemmevejleder. 

»Det var jeg slet ikke vant til. På hospitalet handler det 
om at få en ud, og der er ikke særligt meget vægt på 
det fremtidige forløb. Jeg har sidenhen sat forfærdelig 
meget pris på alle samtaler, vi havde. For eksempel om 
kost eller på at finde løsninger til de svære ting i hver-
dagen,« siger Jesper Munk Hansen.  
 
Den rigtige vej  
Jesper Munk Hansen har stadig svære dage, men er fri 
for medicin og fortæller, at det går den rigtige vej. 

 
»Jeg har fundet ud af, at Akuttilbuddet eksisterer, og 
jeg kan bruge det, når jeg har det dårligt. Det er ikke 
hospitalet, der er den første tanke i mit hoved. Jeg 
tror, mange indlæggelser kan forhindres ved, at man 
kan få enten korte eller længere forløb herinde. Hele 
stemningen gør, at Akuttilbuddet ikke føles som et 
hospital,« siger Jesper Munk Hansen, som også under-
streger det værdifulde i, at huset er fuld af gode medar-
bejdere, der hjælper nat og dag.  
 
Akuttilbuddet er altid åbent  
Akuttilbuddet åbnede i 2015 som et samarbejde mel-
lem Københavns Kommune og Region Hovedstaden. 
Københavns Kommune overtog tilbuddet i 2017. 
Akuttilbuddet får ca. 6000 henvendelser årligt. Hen-
vendelserne drejer sig mest om angst, nedtrykthed, 
ensomhed, isolation og konflikter i livet, der udløser 
behovet for at tale med nogen eller som trigger fx angst 
eller misbrug.

Læs om Akuttilbuddet på: center-
norrebro.kk.dk/artikel/akuttilbud-
det-i-griffenfeldsgade eller scan 
qr-koden med din smartphone. 

Akuttilbuddet har 
hjulpet mig på rette vej

 

Jesper Munk Hansen er glad for den støtte han får hos 
Akuttilbuddet på Nørrebro.

http://www.centernorrebro.kk.dk/artikel/akuttilbud-det-i-griffenfeldsgade
http://www.centernorrebro.kk.dk/artikel/akuttilbud-det-i-griffenfeldsgade
http://www.centernorrebro.kk.dk/artikel/akuttilbud-det-i-griffenfeldsgade
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Fredag den 6. september holdt botilbuddet 
Sundbygårdsvej og KAB almenboliger 
en fælles vejfest for at fremme det gode 
naboskab.

TEKST OG FOTO: HANNE CARLSEN

Popcornmaskinen kørte, og slush ice maskinen sang 
igennem og drejede i glade blå og røde farver til 
vejfesten på Sundbygårdsvej på Amager, hvor spændte 
beboere fra botilbuddet Sundbygårdsvej på Amager og 
glade naboer og deres børn festede sammen.

Festforberedelser 
Vejfesten er et samarbejde mellem naboer 
og botilbuddet Sundbygårdsvejs beboere og 
medarbejdere. Formålet med vejfesten er at fremme 
det gode naboskab.

Inden festen gik i gang, var der et væld af beboere, som 
tjekkede, om alt virkede. 
»Der var lidt med strømmen, men det blev løst,« siger 
Maria Signe Bengtsen, afdelingsleder på botilbuddet 
Sundbygårdsvej.

Klokken 16.00 startede festen, blæsten susede hen over 
bordene og ruskede i de tre pavilloner, der var stillet 
op. Børne legede bag hækken.  
 
»Mon de kan dufte popcornene? Mon de kommer over 
vejen?«

En forskrækket beboer fra botilbuddet Sundbygårdsvej 
stak hovedet ud af sin glasdør, og ordene føg gennem 

luften: »Hvad foregår der«? »Der skal være vejfest,« 
blev der svaret. »Nåå, så kommer jeg«.

Udfordringer i naboskabet 
Som i de fleste andre boligafdelinger har der været 
nogle udfordringer i naboskabet. Disse udfordringer 
var i høj grad præget af manglede kendskab og 
forståelse for hinanden. Igennem årene er der 
derfor jævnligt afholdt samarbejdsmøder med 
repræsentanter fra de to KAB-afdelinger. I starten blev 
møderne afholdt på lederkontoret mellem Center- og 
Botilbudsledelsen og beboerrepræsentanter fra KAB 
alment Plus afdeling. 
 
»I løbet af det sidste år har vi for alvor nærmet 
os hinanden, og samarbejdsmøderne holdes nu i 
fællesstuen på botilbuddet Sundbygårdsvej med 
deltagelse fra ledelsen og beboerrepræsentanter fra 
begge afdelinger,« siger Maria Signe Bengtsen. 
Det var på sådan et møde, at ideen om en vejfest op-
stod, hvor fokus skulle være på fællesskab, kendskab 
og nye venskaber.  

Grin og hygge 
Der blev klappet og grinet, da pølsemanden dukkede 
op. Nu kunne hyggen begynde.
 
Langsomt fyldtes vejen med forventningsfulde børn og 
naboer, og glade beboere satte sig under pavillonerne 
med pølsebakker og slush ice i regnbuens farver.
Stemningen løftede sig endnu et hak, da to hunde 
legede tagfat. Naboer fra KAB og beboere fra 
botilbuddet Sundbygårdsvej blandede sig foran 
pølsevognen, og der blev både grinet og hygget. 

Vejfest på Sundbygårdsvej

Pølsevognen var et hit. Der var gang i popcornmaskinen.

Maria Signe Bengtsen (tv.) sam-
men med Pernille Bondo-Kozuch, 
beboerrepræsentant fra KAB almen 
bolig plus. 
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Med 78 leveår og en 58 år lang karriere bag sig er 
der nok mange, der tager Dylan for givet. Thomas 
Ulrik Larsens koncertforedrag om Dylan gør holdt 
ved nogle af de steder, hvor sangskriveren knuste 
verdens billede af ham og gjorde præcis det, ingen 
forventede eller ønskede: Folk-musikeren, der satte 
strøm til hegnet i 1965. Samfundskritikeren, der blev 
genfødt kristen i senhalvfjerdserne. Bohemen, der 
kickstartede Farm Aid i 80’erne. Enspænderen, der 
pludselig blev bandmedlem i Travelling Wilburys. 
Sangskriveren, der overhalede romanforfatterne og 
modtog Nobels Litteraturpris.

Bob   Dylan

Torsdag den 10. oktober klokken 19.00-21.00
 
Billet: 50 kroner kan købes på:  
www.kvarterhuset.kk.dk under arrangementet.  

Telefonr.: 82 32 55 32.
 
Kvarterhuset 
Jemtelandsgade 3 
2300 København S.

R O C K 
F O R E 
D R A G

www.kvarterhuset.kk.dk
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Fredag den 13. september holdt idrætsfor-
eningen Kæmperne og aktivitets- og sam-
værstilbuddet Kompasset sensommerfest 
for deres medlemmer og brugere. 

TEKST OG FOTO: MATHILDE ELINE SAXTORPH

Festen startede med en danseforestilling. Det var 
FIMD (Foreningen for integreret moderne dans i Dan-
mark), der opførte en forestilling med titlen »Hvem er 
jeg? Hvem er du? -uden mig«.

Danseforestillingen blev opført af fire dansere med 
forskellige forudsætninger. En rollator, en kørestol og 
en hånd-protese. 

Dansen blev opført på en måde, der inddragede ikke 
bare de forskellige danseres ressourcer og udfordrin-
ger, men også publikum. Alle tilskuerne var dybt kon-
centrerede, nogle i sådan en grad, at de efterlignede 
dansebevægelserne. Det var fantastisk at se, hvordan 
en danseforestilling, der har som grundtanke at se på 
vores forskellige ressourcer og muligheder, var i stand 
til at indfange og underholde så mange forskellige 
mennesker. 

Det var en perfekt start på festen, der satte stemningen 
for resten af aften, som også bød på fællesspisning og 
dans bagefter.

Kompasset og Kæmperne holdt sensommerfest

Foreningen for integreret moderne dans 
i Danmark opførte danseforestillingen 
»Hvem er jeg? Hvem er du? -uden mig«.
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ASKOVFONDENS SOCIALPSYKIATRI (ASPA) 

UNGETILBUD (18+)  
GRIFFENFELDSGADE 35 NØRREBRO

 

  
 
Ring, skriv eller kom forbi og hør nærmere og læs mere om 
tilbuddene på www.aspas.dk 
 
Vi glæder os til at se dig. 
 
FORBERED DIG TIL MØDER I JOBCENTRET 
Tirsdage kl. 13-15 – åben rådgivning 
FÅ BEDRE STYR PÅ DIN ØKONOMI 
Torsdage kl. 13-16 – åben rådgivning 
BLIV KLOGERE PÅ DINE UDDANNELSESMULIGHEDER 
Tirsdage 10-12 - Åben gruppe med løbende optag. 
FORBERED DIG BEDRE TIL EKSAMEN 
Mandage kl. 10-12 – åben rådgivning 
BLIV BEDRE TIL STUDIETEKNIK 
Torsdage 10-12 - Åben gruppe med løbende optag. 
 
NADA ØRE-AKUPUNKTUR 
Mandage kl. 11-13 – åbent tilbud med løbende optag. (5 kr. pr. behandling) 
UDDANNELSESSTØTTE 
Mandag til fredag kl. 9 - 16 – efter individuel aftale. 
MOTION/YOGA I SUNDHEDSHUSET MIMERSGADE  
Fredage kl. 12.30 – 14.30 - åbent tilbud med l øbende optag.  

KOGNITIVT KURSUS MED ASSERTIONSTRÆNING 
Tirsdage kl. 11– 13.30 – åben gruppe med løbende optag. 

UNGEAFTEN – FÆLLESSKAB, AKTIVITETER OG MAD 
Torsdag kl. 15-20 – åbent tilbud.  
 

Kontakt Bjørn på: T: 51 82 21 73  
M: bjorn@askovfonden.dk  

Kontakt Louise på: T: 30 68 11 88 
M: louise.martensen@askovfonden.dk 

www.aspas.dk
mailto:bjorn@askovfonden.dk
mailto:louise.martensen@askovfonden.dk
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Torsdag den 19. september holdt Center 
City og Center Nord-Vest sensommerfest i 
Valbyparken.

TEKST: HANNE CARLSEN // FOTO: CARSTEN REMENTORP

Solen står højt på himlen og kun en let brise – og keg-
ler fra Kongespillet – flyver gennem luften. Gode råd 
til spillet afløst af latter fyger gennem luften. Først skal 
stavene længst væk væltes. »Åhh nej« lyder det, da en 
vælter. Der er god stemning. 

 
 
Mark, som er ansat i §85-gruppeforløb, instruerede og 
guidede de uerfarne spillere gennem kroket-spillet.  
 
En god flok fra Saxogade spillede kroket til den store 
guldmedalje, og kuglerne fløj gennem buerne.

Der var diskussion om hvem der vandt, men med Ivans 
kongeskud vandt hans hold såmænd sejren. 

Fantastisk tradition 
Alberte Bryld Burgaard, chef i Borgercenter Voksne, 

Sensommerfest i Valbyparken

Sanger Søren og Ulla nød den gode stemning.

Der var opstillet borde og bænke, så man kunne nyde 
en kop kaffe mellem aktiviteterne.

Der var god plads til at spille både kongespil, kroket og 
petanque.

Der blev samlet to hold til en fodboldkamp, der endte 
4-3 til holdet uden gule veste.

Adam og Mark var nogle af krafterne bag sensommer-
festen.

Chefen for Borgercenter Voksne, Alberte Bryld Bur-
gaard, roste medsrbejderne for traditionen med en 
sensommerfest i Valbyparken.
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MAKEUP-VÆRKSTED
FØRSTE FREDAG I HVER MÅNED

KL. 12.30 – 15.00
Næste gang 1. november 2019

Hvis du elsker make-up og skønhed, er makeup-
værkstedet måske noget for dig. Vi har masser af tips 

og tricks, vi har lyst til at dele med dig.
Kom og vær med!

Vi lægger makeup sammen med:
Trine, Stine, Alex, Anne og Martine.

Vi bor i SVENDBORGGADE 3, 2100 KBH. Ø

roste medarbejderne for, at de, udover at have skabt en 
fantastisk tradition, også kunne få solen til at skinne.

»Det er en rigtig god tradition, I har skabt, som giver 
mange mulighed for at danne venskaber og forbindel-
ser på tværs,« sagde Alberte Bryld Burgaard, inden 
hun kastede sig ud i at slå søm i en træstub.

Erik fra Pinta har gode minder fra Valbyparken, hvor 
hans onkels gamle kolonihavehus med bier lå i nærhe-
den af Rosenhaven. Roserne gav biernes honning en 
særlig god smag. 

Fodboldkamp 
Sjældent har flere høje træer set lignende. De omkran-
ser fodboldbanen og giver frisk duft i næsen sammen 
med den tætklippede græsplæne. Fodboldspillet bølger 
frem og tilbage. Da bolden går forbi målet, lyder det fra 
banen: »Åh nej, jeg havde sol i øjnene«.  
 
Beboere fra Amager, Vesterbro, ja hele København og 
sågar Roskilde følger med fra sidelinjen og småsnak-
ker, mens spillet foregår. En forbipasserende cyklist 
bliver ramt på hjulet, » hovsa«, men han klarede den. 

 
Ved halvleg står den 3-2. Det er svært at bestemme sig 
til, hvilket hold man skal holde med. Men Christina 
Andersen fra Gloria scorer til det endelige resultat 4-3. 
Kampen fløjtes, af og alle giver hånd og siger tak for 
kampen. Så blev maden serveret. Dejlig, grøn salat, 
kartoffelsalat, grillede pølser og drømmekage med te 
og kaffe. »Kaffemesteren« Adam fra Café Rose  havde 
termokander nok med til de cirka 100 deltagere, men 
folk var kaffetørstige, og en frivillig kørte i pendulfart 
efter forsyninger mellem Valbyparken og Café Rose, 
som stod for arrangementet med hjælp fra øvrige kolle-
ger fra aktivitets- og samværstilbuddene.

Alberte Bryld Burgaard slog søm i en træstub.
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Sammenbrud og genrejsning
oplevet indefra

29. oktober fra kl. 18.30-20.30 i Festsalen på 
Center Amager på Sundbygårdsvej 1, 2300 København

Uddrag fra romanen "Hungerhjerte"
"Oliver kommer løbende ned ad trappen igen. Han råber: "KAREN, DU ER 
FUCKING SINDSSYG!" Det gør så ondt, så ondt, så ondt. Jan råber til ham, mens 
han holder mig fast: "VÆK HERFRA! KOM I SIKKERHED!" Oliver er ude. 
Døren smækker efter ham. Jeg bliver slap. Kniven falder på gulvet, og jeg hænger 
tungt i Jans arme."

Forfatteren Karen Fastrup 

beretter med sin egen person som 

indsats om menneskets meget 

sammensatte og til tider vilde og 

smertefulde følelser i et psykisk 

forløb

Karen Fastrup, aktuel med den 

anmelderroste, selvbiografiske 

roman, "Hungerhjerte" og med 

DR podcastserien, "Er du 

sindssyg", fortæller smerteligt 

åbenhjertigt om sit eget psykiske 

sammenbrud og efterfølgende 

heling.

Pris: Gratis for medlemmer af Bedre psykiatri/ for ikke medlemmer 50,-
Tilmelding: Hold øje med eventet på Bedre psykiatri Københavns 
facebookside.
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Vi går hver mandag klokken 13. 
Tilmelding ikke nødvendig.

Vi mødes på Birkedommervej 43
(indenfor eller under halvtaget).

Om turen: 
Vi går op til Kirsebæralléen (kirkegår-
den) og derfra ned til mosen (pause). 

Vi fortsætter til aktivitets- og samværs-
tilbuddet Mammamia (pause), hvor vi 
får varmen og en kop kaffe/te til seks 
kroner pr. krus (husk småpenge, da de 
hverken tager mobilepay eller kort). 
 
Derfra går vi tilbage til Birkedommer-

vej, hvor vi takker af. Det varer cirka 
to timer med pauser.

Det er helt i orden kun at gå en del af 
turen. Ruten er fast. Alle kan deltage.

Formålet er at komme lidt ud i natu-
ren, få vind i håret og få rørt sig en 
smule.

Gruppens størrelse varierer lidt, men 
er fra 3-6 deltagere.

Man er social efter evne og overskud.
 
Vi går stille og roligt, så alle kan være 
med.

Mandagsture

GLORIAS KOMMENDE TEMAER

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 

NOVEMBER 
Kærlighed

JANUAR 
Sundhed

DECEMBER 
Ny organisering

mailto:JR4E@kk.dk


GO-CARD konkurrence 2019
Årets tema:

”Alle har ret til at høre til ”

Man kan deltage med alle former for kunst fx digt, historie, 
performance, maleri, skulptur etc.. Der er også mulighed for at 

gå sammen i en gruppe og lave noget i fællesskab.
Alle har mulighed for at deltage, både borgere, personale og pårørende.

Prisoverrækkelse mandag d. 18. 
november, på Københavns 

Rådhus. 

Deadline for indlevering af 
kunstværkerne er onsdag den 9. 

oktober, i Kompasset Sundbygårdsvej 1.

Der kommer flere oplysninger, når vi nærmer 
os arrangementet. Hold øje med vores 

Facebookgruppe "Kompasset - Aktivitets- og Samværstilbud".
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