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SELVVÆRD
“Jeg har altid sat mig selv til sidst og tænkt, at andre 
mennesker var langt vigtigere end mig”

Mie Andersen

Tema fra side 10

MÆNDENES 
HJEM

Flytter midlertidigt til Valby

Side 5

BOGRECEPTION PÅ 
ROBERT JACOBSENS VEJ

Johnny S. Rasmussen har 
udgivet sin tredje bog

Side 31

MASKINE MASKINE 
AMAGER

Nyt værested åbnet på Amager

Side 34-35



12

IN
D

H
O

L
D 12 1414

4 
GLORIA SENDER RADIO
Lyt med hver torsdag

5 
MÆNDENES HJEM FLYTTER
Midlertidig flytning til Valby

6 
SATELITTEN FØLGER TIL 
FÆLLESSKAB

7 
QUIZ
Om selvværd

8 
MINDFULNESS
Kompasset

9 
DET FILOSOFISKE HJØRNE
Hvad sker der efter døden?

10 
TEMA SELVVÆRD OG 
SELVTILLID
Der er forskel

11 
TEMA SELVVÆRDSKURSUS
På aktivitets- og samværstilbuddet Ottilia

12 
TEMA PSYKISK SÅR-
BARHED OG SELVVÆRD 
HÆNGER SAMMEN
Irene Oestrich, ph.d. og specialist i kognitiv 
terapi

14 
TEMA JEG HAR FÅET NYE 
PERSPEKTIVER PÅ MIG SELV
Mie Andersen har deltaget i et selv-
værdskursus

Kære læser

Mange af os har en følelse af, at vi ikke er gode nok, 
ikke vigtige nok eller succesrige nok. Faktisk er det 
omkring hver femte person i Danmark, som lider af 
lavt selvværd.
Det er meget begrænsende at føle, at man ikke har 
ligeså stor værdi, som andre mennesker og samtidig 
ofte være plaget af en indre stemme der er unødig 
hård og kritisk.
Heldigvis er der hjælp at hente i form af selvværds-
kurser, terapiforløb og bøger om emnet.

Ph.d. og specialist i kognitiv terapi, Irene Oestrich, 
har skrevet flere bøger om selvværd, og hende har vi 

talt med om, hvordan selvværd og psykisk sårbarhed 
hænger sammen. Det kan du læse om på side 12.

Johnny Svejgaard Rasussen har fornylig udgivet sin 
tredje bog. Han fortæller på side 30 om sine bøger 
og kommer med et tip til dig, der selv ønsker at 
skrive en bog.

Igen i denne måned har både Brevkassen og Det 
Filosofiske Hjørne to spændende emner på tapetet, 
nemlig henholdsvis porno og døden.

Rigtig god læselyst

Toril Kolstø Vikeså, redaktør

Deadline for indsendelse af materiale til nummeret den 2. november er mandag den 19. oktober
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16 
SHELLHUSBOMBARDE-
MENTET OG DEN FRANSKE 
SKOLE
Foredrag i Præstebo kirke

17 
AKTIVITETSKALENDER

21 
PSYKIATRITOPMØDE 2020
I år holdes Psykiatritopmødet online

22 
TEMA SÅDAN STYRKER 
DU DIT SELVVÆRD
Et udpluk af forskellige metoder

24 
"DON'T FEAR THE WEIRD"
Filmfestivalen satte fokus på det skæve 
sind

26 
YOGA
Blid yin yoga i Kompasset

27 
SEX- OG PARFORHOLDS-
BREVKASSE
Er jeg afhængig af porno?

28 
DET ER VIGTIGT AT BLIVE 
HØRT OG MØDT MED 
LIGEVÆRD
Online konference om kvalitet i social-
psykiatrien

30 
JOHNNY SVEJGAARD 
RASMUSSEN SKRIVER BØGER
Drømmer om også at lave en tegneserie

31 
BOGRECEPTION
Johnny Svejgaard Rasmussen har udgivet 
sin tredje bog

32 
GRATIS ØKONOMISK 
RÅDGIVNING
Få økonomisk rådgivning flere steder i 
København

33 
TRÆN MED NATUREN
Bogen "Træn med naturen" af Jeanett 
Debb udkom den 3. september

34 
MASKINE MASKINE AMAGER
Værestedet åbnede med fest

35 
GLORIAS KOMMENDE
TEMAER

36 
QUIZAFTEN
I Kulturhuset Pilegården 
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LYT MED HVER TORSDAG
Når  Glor ia  sender  radio

Du kan hente vores 
radioudsendelser som pod-

casts på Apple Podcasts, Spotify, 
Castbox og hvor du ellers henter dine 

podcasts.

II oktober måned har vi premiere på vores nye radiofor-
mat.

I stedet for én lang samlet radioudsendelse, sender vi 
løbende hele måneden. Hver torsdag sender vi et ra-

dioindslag i forbindelse med månedens tema. Reporta-
ger fra forskellige begivenheder sender vi løbende.

I denne måned dykker vi ned i temaet Selvværd.

Vi taler blandt andet med psykolog Irene Oestrich, 
som gør os klogere på, hvorfor det er vigtigt med 

et godt selvværd og hvordan man kan arbejde med sit 
selvværd.

Vi kigger også på, hvordan de sociale medier kan 
have en indvirkning på vores selvværd. Det gør vi 

sammen med Lene Tanggaard, som er professor i pæda-
gogisk psykologi.

Vi tager også en kort afstikker fra temaet. Vi har 
nemlig talt med Loucia Nørgaard, som i år havde 

sin meget personlige film med til dette års Don’t Fear 
the Weird Festival, som blev afholdt i Cinemateket.

Som altid har Kim en filmanbefaling klar til dig. Den-
ne gang er det den biografaktuelle film Vores mand 

i Amerika.

Vi udkommer første gang torsdag den 8. oktober 
klokken 14.00.

Du finder os på vores facebookside Gloria Mediehus og 
der, hvor du lytter til dine podcasts.
For eksempel Spotify, iTunes, Spreaker og Castbox.

RADIO
G L O R I A

Mændenes Hjem flytter 
midlertidigt

45 borgere flytter fra Mændenes Hjem på 
Vesterbro til et tidligere plejehjem i Valby.

TEKST: HANNE EMILAND ANDERSEN // FOTO: COLOURBOX

Mændenes Hjem i Istedgade på Vesterbro er nedslidt 
og trænger til renovering. Derfor vil borgerne fra 
Mændenes Hjem nu flytte ind på Solterasserne, Johan 
Krohns Vej 8, i Valby.

Det er kun selve herbergspladserne på Mændenes 
Hjem, der flytter.
Alle andre funktioner, såsom stofindtagelsesrum, Café 
Dugnad, sundhedsrum, tøjudlevering, genbrugsbutik, 
fodterapeut-tilbud samt natcaféen for kvinder bliver på 
Vesterbro.

Trygge omgivelser for beboerne
Solterrasserne er udvalgt til genhusningen, da væ-
relserne i forvejen er indrettet til omsorgspladser og 
derfor nemt kan indrettes til herbergspladser. Her får 
de udsatte borgere fine og rolige omgivelser med eget 
bad til hvert værelse. Gennemsnitligt bor borgerne i 
Mændenes Hjem i fire måneder, men enkelte bor der 
også permanent.

Social vicevært sikrer dialog med naboerne
Der har været stor debat blandt valbyborgerne, hvor 
mange bekymrer sig om, hvorvidt stofsalget vil flytte 
med til Valby. Området huser både en skole og et blin-

dehjem, og blandt andet derfor frygter de dette. 
Mændenes Hjem giver dog udtryk for, at det er meget 
usandsynligt, at dette kommer til at ske. De kender de 
udsatte borgere godt nok til næsten at kunne udelukke 
det. Garantier kan der aldrig gives, men Mændenes 
Hjem har stor opmærksomhed på det. Der vil således 
løbende være dialog med lokalmiljøet, udtrykker Mæn-
denes Hjem over for Ugeavisen.dk.

Borgerne fra Mændenes Hjem er tunge stofbrugere, 
og Mændenes Hjem formoder ifølge Ugeavisen.dk, at 
mange af dem vil tage til Vesterbro for at indtage deres 
stof under ordnede forhold. Eller de vil indtage det 
på deres værelser. Det forventes derfor ikke, at der vil 
blive indtaget stof i det offentlige rum i Valby, da disse 
brugere foretrækker at indtage deres stof i trygge omgi-
velser. Det føles nemlig ydmygende og uværdigt for 
dem at indtage deres stoffer i det offentlige rum.

Der følger fuld bemanding med til Solterasserne. Der 
vil også være en social vicevært, som vil være i dialog 
med naboerne for at sikre tryghed. Området vil således 
blive holdt pænt og ordentligt af frijobbere, og bebo-
ernes uderum vil blive skærmet af i forhold til den nær-
liggende skole, institutioner og grønne områder.

Aftalen om de midlertidige herbergspladser blev indgå-
et i maj måned af partierne i Borgerrepræsentationen. 
Renovering og genhusning løber fra oktober i år til juli 
2022.

http://Ugeavisen.dk
http://Ugeavisen.dk
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SATELLITTEN FØLGER TIL FÆLLESSKAB
Søger du et fællesskab - men har svært ved at komme afsted på egen 

hånd? Så er N.A.B.O. Satellitten måske noget for dig.

VI ER:

Et tilbud til dig, der savner social kontakt og 
er psykisk sårbar.

En mulighed for dig, som har lyst til at bryde 
med isolation og ensomhed.

Målrettet personer, som bor i 2300 
København S, i egen bolig.

En del af aktivitets- og samværsstilbuddet 
N.A.B.O. Centret.

Et gratis, anonymt og udgående tilbud, hvor 
samtaler, mødesteder og aktiviteter er 
tilpasset dine ønsker og behov.

VI TILBYDER:

1 – 1 samtaler, der handler om at finde et 
fællesskab, som passer lige til dig.

Aktiviteter i små grupper, hvor du kan øve dig i 
at være sammen med andre, indtil du har mod 
på større fællesskaber.

Gåture, fællesspisning og socialt samvær i 
trygge rammer.

Følgeskab til tilbud og fællesskaber, som du 
vælger – både på Amager og over broerne.

Støtte, opmuntring og hjælp til, at du kommer 
ud af døren og afsted.

Læs mere her: www.nabocenter.dk/n-a-b-o-satellitten

SÅDAN KOMMER DU MED I SATELITTEN:

Første kontakt til Satellitten er altid telefonisk. I telefonen aftaler vi den videre kontakt.

Hvis du har lyst til at mødes med os, aftaler vi et sted, som passer dig.

Har du mod på at deltage i vores aktiviteter, kan du hurtigt komme med.

Vi afslutter forløbet i Satellitten, når du er klar til at bevæge dig videre. Det kan fx være til et 
aktivitets- og samværsstilbud eller et interessefællesskab, som matcher dine hobbies.

Annette Lea Mathiesen
Koordinator
Tlf.: 2115 0541
alm@nabocenter.dk

Inge M. Godiksen
Socialfaglig 
medarbejder
Tlf.: 5197 5900
inge@nabocenter.dk

Ida Misfelt
Socialfaglig medarbejder
Tlf.: 5170 0790
ida@nabocenter.dk

Kontakt: Alle hverdage mellem kl. 9 og 14

Prøv kræfter med denne quiz og find ud af, hvor meget du ved om selvværd.

Spørgsmål 1.
Hvor stor en del af danskerne anses for at lide af 
lavt selvværd?

1. 50%
2. 20%
3. 30%

Spørgsmål 2.
Anses selvværd for at være noget medfødt eller 
er det tillært?

1. Medfødt
2. Tillært

Spørgsmål 3.
Har personer, der praler, optræder kontrolleren-
de, magtsygt eller arrogant over for andre, for det 
meste et højt selvværd?

1. Ja, det er klart
2. Nej, det kan også skyldes et lavt selvværd, 

hvor personen forsøger at kompensere for 
det lave selvværd

Spørgsmål 4.
Er selvværd og selvtillid det samme?

1. Ja, det er to ord for det samme
2. Nej, selvtillid går på, om man er tilfreds med 

det, man gør, mens selvværd går på, om 
man er tilfreds med det, man er

Spørgsmål 5.
Kan man udvikle et solidt selvværd sent i livet, 
eller kan det kun udvikles i barndommen?

1. Man kan godt arbejde på at udvikle selvværdet
senere i livet

2. Selvværdet kan kun udvikles i barndommen

Spørgsmål 6.
Hvad hedder den terapiform, hvor man har fokus 
på at arbejde med at få negative automatiske 
tanker til at blive færre?

1. Personlighedsterapi
2. Kognitiv terapi
3. Afslapningsterapi

Spørgsmål 7.
Er lavt selvværd en diagnose i sig selv?

1. Nej, men det kan udvikle sig til en diagnose 
som for eksempel depression

2. Ja, det er en diagnose i sig selv
3. Nej, hverken en diagnose eller en tilstand, 

som kan udvikle sig til en diagnose

Spørgsmål 8.
Kan man måle selvværd i en blodprøve?

1. Ja
2. Nej

Spørgsmål 9.
Kan man gå på kursus og lære at tackle lavt selv-
værd i Københavns Kommune?

1. Nej, man må melde sig til det på aftenskole 
eller lignende

2. Ja, Københavns Kommune har kurser, hvor 
man kan lære at tackle lavt selvværd

Spørgsmål 10.
Hvis man har lavt selvværd, har man en indre 
kritiker, der dominerer meget. Findes der nogen 
metoder til at få den indre kritiker til at være min-
dre dominerende?

1. Nej, den indre kritiker må man lære at leve 
med. Der er ikke noget, man kan gøre ved den

2.	 Ja,	der	findes	metoder,	hvor	man	kan	ar-											
bejde med at få den indre kritiker til at domi- 
nere mindre

Svarene finder du på side 35

http://www.nabocenter.dk/n-a-b-o-satellitten
mailto:alm@nabocenter.dk
mailto:inge@nabocenter.dk
mailto:ida@nabocenter.dk
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Mindfulness i 
Kompasset

Mindfulness
ved Psykoterapeut og 
coach Louise Vælds

Fire fredage i november/december kl. 11-12.30
13/11, 20/11, 27/11 og 4/12

Mindfulness handler om at være i nuet.
Du kan få værktøjer til at mindske 

tankemylder og finde ro og nærvær i hverdagen.

Tilmelding på 40 49 32 47, eller i Kompassets café

AST Kompasset Sundbygårdsvej 1, 2300 København S.
Tlf. 40 49 32 47 mail: kompasset@sof.kk.dk

Det Filosofiske Hjørne
Kære Jonas,
Hvad sker der efter døden, 
og er døden noget, jeg skal 
frygte? 

Vh,
Emil

--------------------------------------------------------
Kære Emil,

Mange tak for dit spørgsmål. Døden er et emne, der har 
været, og stadig er, helt centralt inden for filosofien.

Det ærlige svar er, at ingen ved, hvad der sker efter døden, 
hverken filosoffer, teologer, præster eller videnskabs-

mænd. Men det bedste svar er, at det ikke er så vigtigt, om 
der er liv efter døden; det vigtige er nærmere, at vi skal dø.

Det kan lyde mærkeligt, så lad os aflægge et kort besøg hos 
den oldgræske filosof Epikur (341-270 f.kr) for bedre at kig-

ge på dit spørgsmål. Epikur beskriver døden på følgende måde:

»Når vi er, er døden ikke til stede, og når døden er, 
er vi ikke til stede. Hvorfor skulle jeg da fryg-

te det, som kun kan eksistere, når jeg ikke gør det?«.

Det, Epikur siger her, er, at døden ikke som sådan kan betyde 
noget for os mennesker, da vi jo netop er døde, når den 

er der, og derfor hverken kan opleve, tænke, føle eller andet.

Med andre ord kunne man vende dit spørgsmål lidt på 
hovedet og sige, mange frygter døden, men hvorfor er 

der ikke nogen, der frygter tiden, inden de blev født? Alle ved 
jo, hvad det vil sige ikke at eksistere, fordi vi gjorde det inden 
vi blev født. Derfor ved vi også, at det hverken gør ondt eller er 
rart, at der hverken er smerte eller glæde forbundet med døden.

Dit spørgsmål er altså et flot et, og som du kan se, 
var det lige så fremtrædende på de gamle filosof-

fers tid, som det er i dag. Men derfor kan vi også svare 

i dag, som Epikur måske ville have svaret dengang:

Døden er kun noget at frygte, hvis du lader den ska-
de dig i livet; der er kun én måde, døden kan ska-

de dig i livet på, og det er, hvis du frygter den.

Pointen er altså, at det er et valg. I stedet for at fryg-
te døden, så må vi lære at elske livet, og her spil-

ler døden en ganske særlig rolle. Det er nemlig den, der 
påminder os om, hvor heldige vi er at have disse ven-
skaber, disse oplevelser, denne tid, dette sind osv.

Derfor er mit råd, at når tankerne næste gang fal-
der på døden, så husk, at den blot konfronte-

rer dig og os alle med et simpelt spørgsmål:

Givet døden er uundgåelig, skal den da bidrage negativt 
eller positivt til mit liv? Skal det give mig frygt i nuet, 

fordi jeg forstår, at livet er midlertidigt, eller skal det give 
mig glæde i nuet, fordi jeg forstår, at livet er dyrebart?

Valget er op til os alle at træffe, og ikke bare én gang, 
men hver gang, tankerne falder på døden.

Med venlig hilsen,
Jonas Jyde Pedersen

Jonas Jyde Pedersen
Født 1991. Uddannet filosof og antropolog, spe-
cialist i filosofisk antropologi, fænomenologi og 
eksistentiel antropologi. Arbejder som journalist 
ved Gloria Mediehus.

”Hvis Det Filosofiske Hjørne ikke får nok spørgsmål, finder redaktionen selv på spørgsmål eller tager udgangspunkt i vores 
erfaringer med typiske dilemmaer. Skriv – gerne anonymt – til redaktionen: gloria@kk.dk”

mailto:kompasset@sof.kk.dk
mailto:gloria@kk.dk
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På AST Ottilia afholdes der løbende kurser og 
gruppeforløb. Selvværdskursus er ét af dem, 
og herunder finder du information om kurset.

Hvem er kurset for? 
For alle der oplever dårligt selvværd og som kan mod-
tage undervisning og har lyst til at være en del af en 
gruppe.

Hvorfor skal jeg tage et selvværdskursus? 
Hvis du føler dit liv begrænset af dårligt selvværd og 
vil have et bedre liv.

Hvordan er rammerne på kurset? 
Vi har nogle aftalte rammer for tavshedspligt, og 
hvordan vi er sammen, og så følger vi en struktur hver 
gang, vi er sammen.

Hvor mange deltager på kurset?
Cirka otte deltagere.

Hvad arbejder I med? 
Vi arbejder med den negative indstilling og de negati-
ve forståelser, man har af sig selv og verden, når man 

har dårligt selvværd. Og arbejder os frem til at være 
mere selvaccepterende og selvkærlige.

Hvordan arbejder I?
Vi bruger forskellige metoder blandt andet:

• Kognitiv metode til at arbejde med tanker, leve-
regler og adfærdsændringer.

• Vi arbejder med at finde ressourcefulde, omsorgs-
fulde sider af os selv, vi kan bruge som modvægt 
til de mindre positive sider.

• Vi bruger mindfulness og visualiseringsøvelser, 
der kan hjælpe til selvaccept og selvmedfølelse.

• Assertionstræning, der er træning i at kunne vare-
tage egne behov og interesser med respekt for sig 
selv og andre.

• Øvelser for kropslig fornemmelse af selvværd.

• Andre metoder, der er relevante for deltagerne.

 

 

 

 

 

 

Selvværdskursus

Hvor lang tid varer kurset?
20-24 uger.

Hvilke dage er det og hvor længe varer det pr. 
gang? 
Vi mødes torsdage klokken 11-13, og der kommer nye 
kurser cirka hvert halve år.
 
Hvem underviser?
Det gør Isabelle Guillois Lærkes og Lotte Just.

Hvornår starter næste hold?
Næste hold starter den 8. oktober 2020.

Kontakt Isabelle Guillois Lærkes på 30 58 03 00 
eller hb76@kk.dk for at høre mere.

Før kursusstart inviterer vi til forventningssam-
tale for at sikre os, at kurset er det rigtige for 
dig, og at det bliver et godt forløb. 

Ottilia, Kirsten Walthers Vej 6, 2500 Valby

Isabelle Guillois Lærkes underviser på selvværdskurset. 

Hvor selvtillid handler om at tro på egne 
evner til at gøre noget, er selvværd mere et 
spørgsmål om at føle, man er god nok som det 
menneske, man er. Der findes en række tegn 
på, om man har enten et lavt eller sundt selv-
værd.

TEKST: TINE TANG LYSTBÆK // FOTO: COLOURBOX

Enhver, som har klaret noget rigtigt godt og fået ros, vil 
kende den bølge af glæde, som al positiv anerkendelse 
udløser. Selvtillid er den følelse, man opbygger ved at 
yde gode præstationer, som man selv er tilfreds med, 
og som også gerne bliver bemærket af andre. 
Den styrkede tro på sig selv vil man bære med sig, når 
man igen foretager samme handling. Det er godt at 
høste selvtillid, men den kan måske være mere flygtig 
end det indre forankrede selvværd.

Mange har lavt selvværd 
Rigtig mange mennesker slæber rundt med et dårligt 
selvværd, som er grundlagt i barndommen; en grund-
læggende følelse af ikke at være god nok. 

Der findes en række tegn på, at selvværdet er i bund.

Man har for eksempel negative antagelser om sig selv, 
man dømmer og kritiserer sig selv indeni og underken-
der de kvaliteter, man har. Man samler faktisk næsten 
på minder om situationer, hvor man har fejlet, stiller 
ekstremt høje krav til sig selv og både komplimenter og 

kritik er noget, man har svært ved at tage imod, lige-
som sociale sammenhænge ofte vil skabe usikkerhed i én.
For en person med lavt selvværd er det meget 
vanskeligt at sige nej, man ender ikke sjældent med at 
strække sig langt for at tilfredsstille andre.

Endelig vil det lave selvværd føre til, at man ikke vover 
at lukke andre ind, men i stedet lukker sig om sig selv, 
kan have tendens til at være misundelig på andres 
succes og blive fjendtlig og smålig. 
Alt dette kendetegner det, man kalder et mindreværds-
kompleks.

Sundt selvværd kan bygges op
Heldigvis kan et sundt selvværd bygges op også efter 
barndommen. Det sunde selvværd kendetegnes ved, 
at man tror på sin egen værdi som menneske, man er 
tilfreds med sig selv og sit liv og opfatter sig selv som 
andres ligeværdige. Det falder én naturligt at stå ved 
egne følelser og meninger. 

Et menneske med et sundt selvværd er tro mod og ikke 
bange for at følge sine egne overbevisninger, lige meget 
hvad andre mener, så vedkommende bliver ikke så 
nemt offer for manipulation. 
Fortidens fejltagelser er ikke noget, man dvæler ved, 
ligesom man heller ikke bekymrer sig unødigt om 
fremtiden. Et sundt selvværd hænger sammen med 
selvkærlighed.

Kilder: kognitivpsykologpraksis.dk, netdoktor.dk

Der er forskel på selvværd og selvtillid

Selvværd hænger sammen med at være, 
selvtillid hænger sammen med at gøre.

mailto:hb76@kk.dk
http://kognitivpsykologpraksis.dk
http://netdoktor.dk
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Lavt selvværd forstærker psykisk sårbarhed, 
og forøget sårbarhed sænker selvværdet. Den-
ne onde cirkel kan brydes.

TEKST: TINE TANG LYSTBÆK

Det er svært at sige, hvad der er hønen og ægget i 
forholdet mellem psykisk sårbarhed og lavt selv-
værd. Ifølge ph.d. og specialist i kognitiv terapi, Irene 
Oestrich, er det forskelligt fra person til person og kan 
også variere over tid for den enkelte. 

»Sammenhængen mellem psykisk sårbarhed og lavt 
selvværd er, at de ofte følges ad. I virkeligheden går de 
hånd i hånd, og rækkefølgen er umulig at skelne,« siger 
hun.

Lavt selvværd og psykisk sårbarhed 
Psykisk sårbarhed kan beskrives som en sensitivitet 
over for modgang, en lav tolerance over for egne følel-
ser, manglende færdigheder til at håndtere pressede 
situationer og en tendens til at undvige det, man ikke 
kan klare. Problemet er så, at dette undvigemønster 
gør, at man hele tiden tør mindre og tror mindre på sig 
selv. Flere og flere situationer opfattes som truende, 
og dermed er en ond cirkel af øget sårbarhed og lavere 
selvværd sat i gang.

Lavt selvværd er defineret som manglende tro på sig 
selv, negative tanker om ikke at være noget værd eller 
ikke du til noget. Det giver sig udslag i underdanig ad-
færd, men af og til også i aggressiv og truende adfærd, 
som mennesker med sundt selvværd ikke har behov for.

»Lavt selvværd kan godt komme til udtryk i form af 
selvhævdelse, men under denne dominante holdning 
gemmer der sig ofte problemer med selvværd, når man 
går ned og undersøger det. At optræde aggressivt kan 
være et værn,« siger Irene Oestrich.

En person med lavt selvværd har det dårligt eller lider 
ligefrem, har svært ved at have sunde relationer, får 
ikke sine behov ordentligt dækket og er pessimistisk i 
forhold til fremtiden. Det lave selvværd gør det svært at 
stille op for sig selv og fører til usikkerhed og tristhed.

Lavt selvværd og psykisk lidelse
Lavt selvværd, selvbebrejdelser og selvkritik er et 
symptom på tværs af psykiatriske diagnoser, for 
eksempel på depression og angst, ligesom det indgår i 
forskellige former for personlighedsforstyrrelse. 
Lavt selvværd forværrer den psykiske lidelse. 
Ved angst overdriver personen sandsynligheden for, 
at der sker noget forfærdeligt, såsom at vedkommende 
dummer sig eller ikke kan klare sig, og samtidig over-
driver personen, hvor slemt det er. Jo sværere depres-
sionen er, jo flere negative tanker om selvet og jo lavere 
selvværd. Når depressionen eller angsten letter, øges 
selvværdet, men sjældent til det normale.

»Psykiske lidelser har tit den slagside, at de medfører 
usikkerhed og cementerer idéen om, at der er noget i 
vejen med mig. Jeg er ikke noget værd. Jeg er ander-

ledes på den forkerte måde. Det er altid alvorligt, fordi 
det er livsnedbrydende og trivselsødelæggende,« siger 
Irene Oestrich.

Lavt selvværd er indlært og fungerer som en slags 
misforstået selvbeskyttelse. Den medvirker til alver-
dens dårlige problemløsningsstrategier: man undviger 
vanskeligheder og ubehag for at blive fri for smerte og 
angst, men gør dermed sig selv endnu mere sårbar og 
man kan klare endnu mindre. Den onde cirkel skal bry-
des, så man kan komme til at leve et friere og mindre 
begrænset liv, med mere accept af psykisk lidelse og 
større psykisk robusthed til følge. 

»I virkeligheden kan man som psykisk sårbar klare 
meget mere, end man tror,« siger Irene Oestrich.

At bryde den onde cirkel
Øget selvværd vil betyde meget for en psykisk sårbar 
person – mere mod, bedre selvbeskyttelse og mere 
aktivitet. For psykisk sårbare kan komfortzonen være 
stærkt indsnævret, så man går glip af meget. 

»Selvom der findes mennesker med særlig psykisk 
sårbarhed, så er vi alle jo til en vis grad ret sårbare. Vi 
kan alle få tippet vores balance i betydningsfulde situ-
ationer. Hvis man er psykisk sårbar, sker det bare hele 
tiden,« siger Irene Oestrich.  

Det er derfor hensigtsmæssigt at arbejde med sit selv-
værd, hvis man er psykisk sårbar. Heller ikke robuste 
mennesker kan tåle alt; det gælder om at lære at navi-
gere følelsesmæssigt og holde balancen. 

Erkendelse af sin egen psykiske sårbarhed er første 
skridt på vejen.

Det er vigtigt at opdage, at vi mennesker regulerer 
følelser via tanker og adfærd. Selvom noget forfærde-
ligt rammer os, bliver det ikke ved med at være forfær-
deligt; der sker en tilvænning, og så kan man blive en 
bedre problemløser. Man skal prøve at fokusere på alt 
det, der beviser, at man stadig er noget værd i medgang 
som i modgang.

»Det bedste råd er, at selvværd er for alle, hvad enten 
man er robust eller psykisk sårbar. Vi er alle født som 
unikkke personer med unikke liv og en masse gode 
egenskaber,« siger Irene Oestrich.

For at have et godt liv skal man lære at turde være i 
verden og vide, at det kan man godt klare. At man ikke 
er alene, men også kan bede om hjælp.
Folk med sundt selvværd finder sig ikke i hvad som 
helst, men kender sine behov og rettigheder. De er 
mindre angste og triste og er langt mere glade og opti-
mistiske i deres grundlæggende indstilling.

 

Psykisk sårbarhed og selvværdsproblemer 
hænger sammen

»Vi 
mennesker 
regulerer 
vores 
følelser 
via 
tanker og 
adfærd.,« 
siger Irene 
Oestrich.
Foto: 
Colourbox

Irene Oestrich har skrevet flere bøger om selvværd: 

• Kort og godt om selvtillid og selvværd
• Bedre selvværd
• Slip bekymringerne
• Sæt grænser (under udgivelse)

 
  
  
  

Irene Oestrich er ph.d. og specialist i 
kognitiv terapi. Foto: Jørgen Brandt.

»Psykiske lidelser har tit den slagside, at de medfører usikkerhed og cementerer idéen om, at der er noget i 
vejen med mig. Jeg er ikke noget værd. Jeg er anderledes på den forkerte måde. Det er altid alvorligt, fordi det 
er livsnedbrydende og trivselsødelæggende,« siger Irene Oestrich. Foto: Colourbox.
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Mie Andersen har deltaget i selvværdskurset 
på Ottilia og fået redskaber til at tackle sit 
lave selvværd.

TEKST: ANNE REUS CHRISTENSEN 

FOTO: TORIL KOLSTØ VIKESÅ

»Jeg er god til at sætte mig selv sidst og synes jo 
generelt ikke, at jeg er særlig værdig til noget. Andre 
mennesker er langt vigtigere end mig,« begynder Mie 
Andersen.

Det var Mie Andersens kontaktperson på hendes botil-
bud, der i første omgang gjorde Mie opmærksom på, at 
hendes selvværd var lavt. 

»Hun sagde, at hun troede på, at hvis jeg fik det bedre 
med mit selvværd, så ville det også blive nemmere at 
arbejde med mine andre problematikker,« siger Mie 
Andersen.
Mie Andersen har et eller andet sted altid vidst, at hun 

havde et lavt selvværd, men hun vidste ikke, hvad hun 
skulle gøre ved det.
»At gå på selvværdskursus har først og fremmest bety-
det, at jeg har indset, at det ikke er min egen skyld at 
jeg har dårligt selvværd, men det er, fordi jeg ikke har 
lært andet. Kurset har givet mig nogle nye perspektiver 
på mig selv, og det har lært mig, at jeg overhovedet 
ikke er alene om dét at have et lavt selvværd.«

Processen er kickstartet
Deltagerne på selvværdskurset er meget forskellige.
»Ingen af os er ens, og vi er i alle aldersgrupper i 
selvværdsgruppen. Vi støtter os meget til hinanden 
og bruger hinanden til inspiration og læring, og det er 
det rigtigt fede ved dét at gå i en gruppe,« siger Mie 
Andersen.

Mie Andersen synes ikke, at der er en verden til forskel 
på hendes selvværd før og efter hun er startet på selv-
værdskurset, men det havde hun heller ikke forventet. 
»Mit selvværd er ikke vokset enormt meget, men som 

jeg ser det, er der startet en proces, og det er jo vigtigt 
at have fokus på det, man kan gøre og på at få nog-
le redskaber til at komme videre. Den proces er helt 
sikkert blevet kickstartet med selvværdskurset,« siger 
Mie Andersen.

For stramme leveregler
Noget af det, der arbejdes med på selvværdskurset, er 
de leveregler, vi mennesker sætter op for os selv. Det 
kan være en leveregel om, at man skal være helt per-
fekt for at opnå kærlighed og accept. 

»Jeg har måttet sande, at de regler, jeg havde lavet for 
mig selv, var alt for stramme, så jeg har først og frem-
mest skullet arbejde meget med at acceptere mig selv,« 
siger Mie Andersen.
Selvværdet grundlægges i barndommen, men hvis man 
ikke får grundlagt et højt selvværd der, kan det opbyg-
ges, når man er voksen. 

»Det har været lidt skræmmende for mig, at jeg har 

skullet lære det helt fra bunden af, og at det var noget, 
jeg skulle være opmærksom på altid,« siger Mie Andersen.

Jeg føler mig hørt og set og lyttet til
Mie Andersen synes, at hun har fået et større perspek-
tiv på sig selv og lært at sætte bedre pris på den, hun 
er. 

»Det har givet mig håb om, at det kan blive endnu 
bedre, måske ikke om en uge, men på længere sigt. Og 
det har givet mig lyst til at arbejde med det. Det er ikke 
en gylden opskrift, jeg har fået med mig, men en hjælp 
til at komme videre,« siger Mie Andersen.

Ifølge Mie Andersen er det ikke altid nemt at skulle 
arbejde med sig selv, og fremhæver, at det kræver, at 
man har lyst til processen og føler, at man bliver set 
som den, man er. 
»De, der afholder selvværdskurset, er meget søde, en-
gagerede og dygtige, og så er der jo de andre i gruppen 
også,« siger Mie.

Jeg har fået nye 
perspektiver på mig selv

På selvværdskurset arbejdes der med de leveregler, vi mennesker sætter op for os selv.»Det var min kontaktperson, der i første omgang gjorde mig opmærksom på, at jeg havde lavt selvværd,« siger Mie Andersen
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Pris 50 kr.

Tirsdagstræf om Shellhusbombardementet 
og Den Franske Skole

Tirsdag den 13. oktober 2020, klokken 12.

Den 21. marts 1945 forvandlede Royal Air Force på få minutter Den Fran-
ske Skole, Jeanne D’Arc, til en rygende hob af støv og kalk under et angreb 
på Gestapo’s hovedkvarter i Shellhuset. Et boligkvarter bag Frederiksberg 
Allé blev med ét forvandlet til et virvar af ild og røg. Over 900 mennesker 
mistede deres hjem. 

Henrik Ahlmann kortlagde begivenhederne i bogen Den Franske Skole 
(2005). Dette værk har siden opnået håndbogsstatus. Foredraget bygger 
på øjenvidner og lukkede arkiver. Der gøres op med den klassiske myte, 
at frihedskæmperne i Shellhuset skulle reddes. Operationen, modstands-
bevægelsens situation, forberedelserne og de britiske jageres vej ind over 
Danmark frem til den frygtelige tragedie, hvor civile og redningsfolk stod 
nærmest magtesløse i ruinerne for at frelse de små skoleelever.

Præstebro Kirke • Tornerosevej 115 • Herlev

-Vi opnåede da, at København ikke blev bombet! 
(Erik Scavenius, 1945).

Varm mad, kage og kaffe og foredrag.

Aktivitetskalender  
for Københavns Kommunes socialpsykiatri 
Gælder for oktober måned
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Lige til at tage 
ud og hænge 

op

I Glorias aktivitetskalender får du et overblik over månedens 
aktiviteter på Københavns Kommunes aktivitets- og samværstilbud. 
Aktiviteterne foregår i socialpsykiatrien, men er for alle 
kommunens borgere.

Du finder alt fra motion til guitarundervisning og mindfulness til 
spilcafé samt en masse andet.  

Alle aktiviteter er gratis, hvis ikke andet er anført.
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AKTIVITETSKALENDER FOR OKTOBER MÅNED
ASPA
Mandag

10.30-11.30: NADA-café, ASPA 
Griffenfeldsgade 35, 10 kr., 
(tilmelding kræves)

Tirsdag
10.00-11.30: eller
11.30-13.00: IT-kursus, ASPA Kapelvej 55,
(tilmelding kræves)
12.30-15.00: Vejen til styrket selvværd for unge 
18+, ASPA Griffenfeldsgade 35, afholdes løbende
15.30-17.00: Filosofi- og litteraturgruppe, 
ASPA Kapelvej 55

Onsdag
10.00-11.30 eller
11.30-13.00: IT-kursus, ASPA Kapelvej 55, 
(tilmelding kræves)
10.30-14.00: Kognitions- og assertionstræning, 
ASPA Griffenfeldsgade 35
11.00-12.00: Svømning, ASPA Kapelvej, 25 kr.,
(kræver tilmelding)

Torsdag
10.00-12.30: Gruppeforløb om stærke følel-
ser, ASPA Griffenfeldsgade 35, afholdes løbende
12.00-16.00: Samtaler ved diætist efter aftale, 
ASPA Kapelvej 55
13.00-15.00: Skak, ASPA Kapelvej 55
15.00-20.00: Ungecafé 18+ 
ASPA Griffenfeldsgade 35
16.00-19.00: IT-salon, ASPA Kapelvej 55

Fredag
12.30-13.30: NADA-café ASPA Kapelvej, 10 kr.,
(kræver tilmelding)
12.30-13.30: Motion, Assistens Kirkegård
(Yderligere information kan fås hos Louise på 
tlf. 30 68 11 88)

Ottilia
Mandag

12.00-14.00 Social Færdighedstræning, 
opstart midt oktober
13.15: Tennis/badminton, tilmelding til Simone
på 29 43 38 17
15.00: NADA-café i Bellahøj Kirke, 
pris 10 kr., ingen tilmelding

Onsdag
10.30-12.00: Angstgruppe, løbende optag,
 kontakt Elin eller Isabelle for nærmere info. 
(Tlf.: 30 58 03 96 Elin eller Isabelle tlf.: 30 58 
03 00)
13.00-15.00: Selvværdskursus, lukket gruppe, 
kontakt Isabelle for nærmere info. 
(Tlf.: 30 58 03 00 Isabelle)

Torsdag
11.00-13.00: Selvværdskursus, lukket gruppe, 
kontakt Isabelle for nærmere info.
(Tlf.: 30 58 03 00 Isabelle)
13.15: Tennis/badminton, tilmelding til Simone
på 29 43 38 17
13.30: Nada-café i Ottilia, pris 10 kr., 
ingen tilmelding

Kompasset
Mandag

12.00-13.00: Gåtur med Peer2peer
12.00-14.00: Kampsport for alle
13.00-15.00: De grønne fingre

Tirsdag
12.30-14.30: Sundhed for dig
 (åben for tilmelding)
14.15-15.15: Sund snak

KØBENHAVNS KOMMUNES SOCIALPSYKIATRI
Kompasset
Onsdag

10.00-13.00: Træværksted på 
Tinker Tank
12.00-13.00: Gåtur med Peer2peer
13.30-14.30: Yoga
14.30-1530: Kompassets time

Torsdag
10.00-13.00: Fra jord til bord
11.00-12.00: Løbeklub
12.00-14.00: Kampsport for alle

Fredag
12.30-14.00: Sundhed for dig
(åben for tilmelding)

Team Mod på Livet 
(TMpL)

Mandag
13.00-14.30: Walkabout, afgang fra Svendborggade
Tilmelding nødvendig, ring eller sms på 30 57 97 67

Tirsdag
11.00-13.00: Åbne samtaler, ingen tilmelding
13.00-15.00: Kaffe og Kongespil i Fælledparken
Tilmelding nødvendig, ring eller sms på 30 57 97 67

Onsdag
13.00-15.00: »Kaffe og Kongespil« i Fælledparken
Tilmelding nødvendig, ring eller sms på 30 57 97 67
13.00-15.00: Åbne samtaler, ingen tilmelding

Torsdag
13.00-15.00: »Kaffe og Kongespil« i Fælledparken
Tilmelding nødvendig, ring eller sms på 30 57 97 67

Fredag
13.00-14.30 Se Facebook for aktivitet den pågæl-
dende dag. Tilmelding nødvendig. ring eller sms 
på 30 57 97 67

Mamma Mia
Mandag

11.00-12.40: Keramik
13.00-14.30: Gågruppe
13.00-15.00: §85 SEL-gruppeforløb
16.00-17.00: IT-undervisning
18.00-19.40: Matematik

Tirsdag
12.10-13.50: Kropsbevidsthed
13.00-13.30: Velværegruppe i ulige uger
16.10-18.45: Undervisning, hjemmelavet mad

Onsdag
11.00-12.45: Gør det selv-hold
12.00-13.00: Brugermøde
13.00-14.30: Gågruppe
14.30-16.00: Billedkunst
16.15-17.45: Billedkunst

Torsdag
Introdag for nye brugere den første torsdag i 
måneden
11.00-12.40: Guitar
13.00-14.40: Sang
16.00-17.40: Foto

Fredag
10.45-12.15: Bliv glad for vand
11.00-12.40: Kreativ skrivning
13.00-14.30: Gågruppe
14.00-15.00: Banko, første fredag i måneden
14.00-16.00: Gamergruppe
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Adresser og åbningstider
AskovFondens Socialpsykia-
tri (ASPA)
ASPA Kapelvej 55
2200 København N
Tlf: 35 30 17 28 (Man-tors: 9.30-21.00

Fre-søn: 11.00-17.00)

Åbningstider:
Struktureret samværstilbud (kræver tilmelding):
Man-tors: 10.00-13.30

Anonymt samværstilbud:
Man-tors: 14.00-21.00
Fre-søn: 12.00-17.00

ASPA Griffenfeldsgade 35
2200 København N
Tlf.: 35 30 17 26 (man-fre: 9.00-16.00)

Åbningstider:
Café:
Man-fre: 10.00-14.00
Fre: 16.00-21.30

Genbrugsbutik:
Man-fre: 10.00-15.00
Tors: 10.00-20.00

Alle, der vil komme i ASPA, skal ringe og mel-
de sig til en medarbejder.

Ottilia
Kirsten Walthers Vej 6
2500 Valby
Tlf.: 27 22 12 93

Åbningstider:
Ring eller se på samværs- og aktivitetstilbud-
det Ottilias Facebookside for åbningstider.

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

Åbningstider:
Man: 10.00-16.00
Tirs: 10.00-20.30
Ons: 12.00-16.00
Tors: 10.00-16.00
Fre: 10.00-15.30

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

ONLINE PSYKIATRITOPMØDE 2020

Hvorfor mistrives vores
unge?

Hvad kan vi gøre for at give dem 
en bedre fremtid?

Hvorfor er der ikke mere fokus på
forebyggelse?

Hvor er pengene henne?

Det er bare nogle af de spørgsmål, som vi stiller i år!

Få mere information om topmødet på vores hjemmeside psykisksaarbar.dk og 
find din billet på billetto.dk ved at søge på: HAR VI EN FREMTID? 

Eller send os en mail på info@detsocialenetvaerk.dk

                                      

mailto:info@detsocialenetvaerk.dk
http://psykisksaarbar.dk
http://billetto.dk
www.Billetto.dk
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Der findes forskellige metoder til at styrke sit 
selvværd.

TEKST: HANNE EMILAND ANDERSEN 

Selvværd handler om en oplevelse af, at du er noget 
værd som det menneske, du nu engang er. Det sam-
menlignes en gang imellem med et træ, som har et 
stærkt, stabilt rodnet. Det vil sige, hvor stærkt et fun-
dament, et menneske har at fungere ud fra.

Hvis dit selvværd er så lavt, at du føler, det begrænser 
dit liv, er der et udvalg af metoder, som du kan anven-
de for at forsøge at forbedre selvværdet. Du kunne for 
eksempel begynde med at udfordre dine automatiske 
negative tanker.

Udfordring af automatiske negative tanker
Har du et lavt selvværd, tænker du ofte i ekstremer 
som for eksempel succes/fiasko. Gør du bare én ting 
forkert, kan du nemt opfatte dig selv som en total fia-
sko på alle punkter. 

For at modvirke dine negative tanker kan du stille dig 

selv nogle spørgsmål som for eksempel: Hvad er bevi-
set på, at min tanke er rigtig, eller hvad er det værste, 
der kan ske. Således kan du stille dig selv spørgsmål til 
dine tanker, så du måske lykkes med at komme ind i 
en anden tankebane, og på den måde vænner du dig til 
ikke altid at tænke negativt og frygte det værste.

At modvirke den indre kritiker
Med dårligt selvværd følger også den indre kritiker. 
Denne kommer med både berettiget og uberettiget kri-
tik af dig selv i forhold til, hvad du gør. Hos mennesker 
med lavt selvværd fylder den indre kritiker for meget 
i forhold til de mere venlige, ikke-dømmende dele i én 
selv. Du kan øve dig i at få den indre kritiker til at fylde 
mindre i forhold til de mere venlige dele, som så kom-
mer til at fylde mere i dit sind. For eksempel kan du 
tænke om dig selv, at de andre tænker, du er dum. Her 
dominerer den indre kritiker. Den ikke-dømmende, 
venlige del siger derimod, at du ikke ved, hvad andre 
tænker om dig.

Ændring af leveregler
En anden ting, du kan tage fat på, er dine leveregler. 
Hvis du for eksempel er blevet mødt med en høj grad 

af uberettiget kritik som barn, kan du komme til at 
føle dig helt forkert som menneske. Du kan så danne 
dig en leveregel om at du synes at være helt perfekt for 
at opnå kærlighed og accept. Men disse leveregler er 
ofte helt urealistiske, ufleksible og meget hårde. Disse 
leveregler kan være en stor barriere for at leve et godt 
liv. Du kan så prøve at identificere dine leveregler og 
forsøge dig med en gradvis lempelse af dem ved at lave 
nogle nye leveregler, som er mere fleksible og realisti-
ske. 

Personlige rettigheder
Du kan også få et bedre selvværd ved at være opmærk-
som på dine personlige rettigheder. De personlige 
rettigheder er rettigheder, som gælder for alle menne-
sker til alle tider. Disse kan hjælpe dig, når du er i tvivl 
om, hvad du kan tillade dig. Du har selv ansvar for at 
varetage dine rettigheder. Samtidig må du ikke krænke
andres rettigheder. At være i kontakt med dine person-
lige rettigheder giver større trivsel, da du signalerer til 
dig selv og omverdenen, at du er værd at tage alvorligt.
Disse rettigheder kan for eksempel gå ud på, at du 
har ret til at sige nej og afvise krav – uden at forklare, 
undskylde eller føle skyld.

 

 

 

Assertionstræning
Assertionstræning er træning i at kunne varetage egne 
behov og interesser med respekt for dig selv og andre. 
Du kan træne i at undgå de to yderligheder: at være 
underdanig over for andre. Du undgår konfrontati-
oner, men får manglende selvrespekt på langt sigt. 
Eller modsat: at være aggressiv over for andre, hvilket 
medfører kort tids følelse af magt, men det har en pris, 
som for eksempel tab af venskaber og respekt. For 
eksempel, hvis du deler kontor med en anden kollega, 
og kollegaen bliver ved med at åbne vinduet, selvom du 
har sagt flere gange, at du fryser og støjen udefra ge-
nerer. Her kan du blive vred og skælde ud, eller du kan 
lade være med at sige noget til det. Men den assertive 
løsning vil være at forklare, at du fryser og har svært 
ved at koncentrere dig. Husk at kropssprog og tonefald 
også tæller.

Kilder: 
Irene Oestrich: Selvværd og nye færdigheder
Joan Ørting: Elsk dig selv og bliv elsket
Birgitte Sally: Personlig kommunikation - 6 trin til 
god dialog på arbejdspladsen

Sådan styrker 
du dit selvværd

Hos mennesker med lavt selvværd fylder den indre kritiker for meget i forhold til de mere venlige, ikke-dømmende dele i én 
selv. Foto: colourbox.

Personlige rettigheder fra selvværdskurset, der afholdes på 
Ottilia. Se side 11. Foto: Christina Andersen

Selvværd sammenlignes en gang imellem med et træ, 
som har et stærkt, stabilt rodnet. Foto: Christina Andersen
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Filmfestivalen 
”Don’t Fear the Weird” 
satte fokus på det skæve sind

 
 

For femte år i træk blev filmfestivalen Don’t 
Fear the Weird holdt i Cinemateket fra den 
22-24. september. Den bestod af mange slags 
arrangementer i form af film, dokumentarfilm 
og ”Talks”, der alle satte fokus på det at have 
og leve med psykisk sårbarhed. 

TEKST: ANNE REUS CHRISTENSEN 

FOTO: JONAS JYDE PEDERSEN

Filmfestivalen meldte om alt udsolgt på trods af den 
aktuelle corona-situation. Der blev kun lukket et 
begrænset antal personer ind i salen, hvor åbningsce-
remonien foregik, så der var god plads, og alle skulle 
bære mundbind. 
Caroline Osander og Line Seier Madsen fra henholds-
vis Psykinfo Hovedstaden og foreningen Outsideren 
bød velkommen.

Åbningsceremonien
Leder af Psykinfo, Caroline Osander, og daglig leder af 
foreningen Outsideren, Line Seier Madsen, begyndte 
med at ridse op, hvad formålet var med at afholde en 
filmfestival, der sætter fokus på det skæve sind.

Der kan være mange spørgsmål og svar, når man 
forsøger at sætte fokus på dette emne. Hvordan skærer 
man den med tabuer, og hvornår har man sagt for 
meget? Og hvordan inddrages de pårørende bedst?

 

 
 

 
»Der er håb forude, da det er som om der er en 
bevægelse i gang, hvor det bliver mere okay at have en 
psykisk sygdom og at snakke om det. Åbenhed 
smitter,« sagde Caroline Osander.

 
 

Som noget nyt i år blev der uddelt en vandre-pris for 
at »ødelægge« den gode stemning og bryde tabuet om 
psykisk sygdom. Den hed DFTW-prisen og gik til jour-
nalist Marie Hougaard for hendes kronik i Politiken 
18. september 2020. Næste år skal hun give prisen 
videre til en ny person, som har været med til at bryde 
tabuet om psykisk sygdom.

Aftenens gæst
Herefter kom aftenens kunstner, Carsten Dahl, på sce-
nen. Jazzpianist og klaverbokser af guds nåde. 
Han begyndte med at fortælle om sin barndom, som 
var præget af et længere ophold på et børnehjem fra 
han var ni år samt en udiagnosticeret autismediagnose. 

Langt senere fik Carsten Dahl diagnosen Aspergers 
Syndrom og har som voksen været ramt af depressio-
ner. 

»Det er et mirakel, at jeg sidder her i dag,« sagde 
Carsten Dahl.
Carsten Dahl har siden han var barn brugt musikken 
som en slags flugt fra virkeligheden. Hans far havde en 

stor pladesamling af klassisk musik, som han lyttede 
til, mens han legede, at det var ham, der spillede.

»Det reddede mit liv, at jeg kunne træde ind mit eget 
verdensrum og blive løftet op af musikken,« siger han.

Ifølge Carsten Dahl er kunsten unik, fordi den kan 
skabe fællesskab mellem mennesker.

»Vi skulle stræbe efter et fællesskab, hvor vi tilskynder 
hinanden til at gå hen mod noget og se muligheder 
frem for begrænsninger. Vi skal blive bedre til at tale 
en ”ånd” frem og søge fællesskab,« sagde han. 

Herefter gav Carsten Dahl flere prøver på sit klaverta-
lent. Den bestod af jazz-improvisationer inspireret ud 
fra øjeblikket. Der var dyb tavshed fra publikum under 
seancen, for musikken var både intens og inderlig og 
viste, hvor dygtigt han forstod at sætte ord på det skæ-
ve sind gennem musikken. 

Carsten Dahl læste også nogle digte fra sin nyudgiv-
ne digtsamling »I mangel af Alting«. 

Carsten Dahl er i øvrigt billedkunstner og har en stor

produktion af malerier.

Åbne op for samtale 
Efter åbningsceremonien fangede jeg Caroline Osander 
og Line Seier Madsen til en kommentar om, hvad de 
håber deltagerne får ud af filmfestivalen: 

»Jeg håber, at der kommer det ud af festivalen, at man 
kan se nogle rigtigt gode film, og at det kan åbne for 
nogle gode snakke om det, man har oplevet. Her prøver 
vi at åbne op for et fællesskab, hvor det er ok at tale om 
psykisk sårbarhed,« sagde Caroline Osander. 

»Jeg håber, at festivalen gør, at de, der er berørt af 
psykisk sårbarhed, selv tør stille sig frem og fortælle og 
skrive om, hvordan det er at leve med psykisk sårbar-
hed. Samt at de tør tale med deres nærmeste og venner 
og i det hele taget stå ved den person, de er,« sagde 
Line Seier Madsen.   

Filmfestivalen Don’t Fear the Weird stiller hvert år 
skarpt på det skæve sind og skaber et rum, hvor 
åbenhed, ny viden og et opgør med tabuer om psykisk 
sygdom er i fokus.

 
Leder af Psykinfo, Caroline Osander (tv.), og daglig leder af foreningen Outsideren, Line Seier Madsen (th.), åbnede årets 
filmfestival	i	Cinemateket.	
”Psykisk sygdom smitter ikke, men det gør tabu,” sagde Caroline Osander.  

Ifølge multikunstneren Carsten Dahl er kunsten unik, fordi 
den kan skabe fællesskab mellem mennesker.
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YYOGAOGA
Blid yin yoga i Kompasset

Yoga handler om at arbejde 
med kroppen og åndedrættet.

Du får en bedre
kropsbevidsthed, øget 

smidighed og styrket dine 
muskler og led.

Vi afslutter altid med 
afspænding og fælles 

afrunding af timen.

Onsdage kl. 13.30 – 14.30

AST Kompasset Sundbygårdsvej 1, 2300 København S.
Tlf. 40 49 32 47 mail: kompasset@sof.kk.dk

Tilmelding er ikke nødvendig. Kontakt os 
gerne, hvis du har spørgsmål.

Vi glæder os til at se dig.

Glorias sex- og parforholdsbrevkasse
Er jeg ved at blive porno-afhængig? Jeg 

ser porno hver dag og onanerer til det. Det 

er nemmere for mig at komme, når jeg ser 

porno end sammen med min kæreste, og 

jeg er bange for, at hun opdager, hvor meget 

porno jeg ser.

Vh Peter

Kære Peter

Det lyder som om, at du er glad for din 

kæreste, og at du tænker over, hvordan 

du er som kæreste. Det gør mig glad, for det 

er én af  de vigtige forudsætninger for et godt 

parforhold.

I sagens natur er det normalt at blive tændt 

og liderlig af  porno. Det er for mange også 

nemmere og hurtigere at komme til porno og 

gennem onani. Du har trods alt en del erfa-

ring med at stimulere og tilfredsstille dig, som 

din partner ikke har. Men porno er “en-vejs” 

og en ydelse. Det er ikke et ligeværdigt sam-

spil og har intet med intimitet og kærlighed at 

gøre. Udfordringen er - og årsagen til, at por-

no er populært - at udløsningen aktiverer det, 

man kalder “belønningscentret” i hjernen, og 

der udløses hormonerne dopamin og seroto-

nin i kroppen, som føles godt.

Der findes ikke en klar grænse for, hvor 

meget porno, der er sundt/accepteret 

eller ej. Onani er naturligt. Men jeg vil alli-

gevel bede dig om at overveje, om du vælger 

porno over at være sammen med din kæreste. 

Måske føles det nemmere og mere ubesværet. 

Porno er så tilgængeligt i dag, at det er nemt 

at overforbruge, og i det øjeblik, at det går ud 

over dit samliv og samvær med kæresten, skal 

du være opmærksom.

Porno kan nok give en forløsning, men 

kan aldrig erstatte den kontakt, som 

sexuel flirt, berøring, samleje, oralsex med vi-

dere kan skabe mellem to, der elsker hinanden.

Din kæreste kan blive forskrækket og føle 

sig nedprioriteret og svigtet af  dig, når 

hun opdager dit forbrug af  porno. Mange ser 

partnerens pornoforbrug enten som en kon-

kurrent eller fortolker det som, at de ikke selv 

er gode nok. Din kæreste kan føle sig ramt på, 

at du ikke elsker hende, eller at du foretræk-

ker en helt anden type. Eller føle sig svigtet og 

kan miste tilliden til dig.

Går du samtidig rundt og skjuler noget 

og har dårlig samvittighed, bliver det en 

cocktail, der nærmest kun kan ende i konflikt, 

misforståelser og en negativ dynamik. Måske 

endda med mistro.

Denne type hemmeligheder skaber ikke 

grobund for ærlig og oprigtig kærlig-

hed. Du kan ende med at betale en høj pris og 

miste din kæreste på grund af  porno.

Det er også almindeligt, at et stort por-

noforbrug ender med et dysfunktionelt 

sexliv – altså, at det bliver sværere og sværere 

at elske og få udløsning sammen med kæresten.

Jeg vil opfordre dig til at spørge dig selv: 

Hvad tilsidesætter jeg for at se porno? 

Hvor meget fylder pornoen i mit liv? 

Kan jeg finde på at vælge porno frem for at 

være sammen med min kæreste? 

Hvor meget magt har pornoen over mig?

Jeg vil også anbefale, at du over for din kæ-

reste letter sløret for, at du ser porno. Så du 

ikke skal gøre det i skjul og have hemmelig-

heder for hende. Måske bliver du overrasket 

og oplever, at hun gerne vil se med. Du kan 

også interessere dig for, hvad hun synes om 

porno - og hvorfor hun eventuelt ikke bryder 

sig om det.

Når I snakker om det uden at fordømme 

hinanden, men holder det til, at I er in-

teresserede og nysgerrige på, hvad den anden 

synes, kan det blive noget, der kan opbygge 

jeres forhold frem for at blive et problem.

Med ønsket om, at du finder en god 

balance mellem porno, onani og sam-

livet med din kæreste.

Christiane

”Hvis Brevkassen ikke får nok spørgsmål, finder redaktionen selv på spørgsmål eller tager udgangspunkt i sexologernes erfaring med
 typiske dilemmaer. Skriv – gerne anonymt – til redaktionen: gloria@kk.dk”

Charlotte Englund. Født 1966. Ud-
dannet seksualvejleder, specialist 
i sexologisk rådgivning og psyki-
atrisk ergoterapeut. Arbejder som 
sexologisk konsulent med rådgiv-
ning, undervisning og foredrag for 
borgere, foreninger, kommuner, 
medarbejdere med mere. Og 
derudover uddannelsesleder på 
Seksualvejlederuddannelsen.

Christiane Meulengracht. Født 
1970. Uddannet parterapeut, fami-
lieterapeut og sexolog med base 
i Nordsjælland. Holder foredrag, 
afvikler online-forløb og har pod-
casten Kærlighed med Vilje med 
Christiane Meulengracht. Forfatter 
til bogen Kærlighed med Vilje – 
sådan fornyer du nærværet, lysten 
og intimiteten. Skriver jævnligt for 
blandt andet eb.dk, woman.dk, 
Sjællandske Medier og deltager 
som ekspert i P4.

mailto:kompasset@sof.kk.dk
mailto:gloria@kk.dk
http://eb.dk
http://woman.dk
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Den 9. september blev der afholdt online kon-
ference om kvalitet i socialpsykiatrien med 
fokus på recovery og rehabilitering.

TEKST: CHRISTINA ANDERSEN // FOTO: JOAN JOENSEN 

Konferencen, som var arrangeret af Socialstyrelsen, 
skulle være afholdt i Fredericia, men på grund af Coro-
na blev den afholdt online.

Paneldebat
Konferencen lagde ud med en film, som viste en panel-
debat med tre borgere Brian, Camilla og Thea og chef-
konsulent i Det Sociale Netværk, Klaus Seerup, som 
facilitator. Debatten handlede om ”Hvad er kvalitet i 
socialpsykiatrien set fra en borgers perspektiv?”

I debatten kom det frem, at det at blive hørt og mødt 
med nærvær er vigtigt i en recoveryproces. 
Brian på 39 år, som har været bruger af psykiatrien 
i mange år, fortæller, at han i socialpsykiatrien blev 
mødt med nærvær, hvilket han havde brug for.

Camilla fortæller, at det, der hjalp hende, da hun 

havde det værst, var, at hun blev tildelt en paragraf 85 
bostøtte. Den paragraf 85 bostøtte-”person” mødte på 
Camillas bopæl og gik tur med hende rundt om Gentof-
te Sø og talte med hende én gang om ugen. 
På det tidspunkt var det at gå tur og tale, det, Camilla 
havde overskud til, men det hjalp hende at have kon-
takt til et medmenneske. 

”Det har været min redning, at der klokken ni fredag 
morgen kom en bostøtte og ringede på min dør, og vi 
gik en tur, og bostøtten mødte mig der, hvor jeg var, og 
vi fik medmenneskelige samtaler,” siger Camilla. 

Thea på 25 år på fortæller, at hun, da hun kom i kon-
takt med socialpsykiatrien, blev spurgt om, hvad hun 
ville. Hun blev hørt og anerkendt.

Poetryslam
Sara Hauge, som er 37 år og blandt andet har diag-
nosen paranoid skizofreni, poetry slammede live til 
konferencen. 
Hun sagde blandt andet ”kan ikke bare se mine venner, 
kan ikke bare børste mine tænder, for alt skal planlægges 
ned til mindste detalje” i én af sine tekster. 

I mødet med systemet har hun tit oplevet at blive 
puttet i en kasse, og hun har ikke passet i kassen og har 
derfor følt sig forkert. 
På nuværende tidspunkt er hun tilknyttet IPS (Indi-
viduelt Planlagt job med Støtte) og, fortæller hun, de 
prøver at finde en plads i samfundet til den kasse, hun 
passer i. Hun bliver altså hørt af IPS.

Peers, ikke bare endnu en pædagog
Der var seks forskellige workshops, hvoraf én hed 
”Samarbejdet med borgeren”. 

Førte del af workshoppen handlede om gruppeforløb 
i Fredericia, København og Helsingør, som psykisk 
sårbare kan deltage i. 

I gruppeforløbet arbejder frivillige peers med håb, selv-
bestemmelse og mulighederne for et godt hverdagsliv. 

Hvis du er interesseret i et gruppeforløb, kan du kon-
takte Grib København, som står for det i Københavns 
Kommune. Oplægsholderne var Elisabeth Ravn Adri-
ansen, lokalkoordinator, og Niels Jørgen Hedegaard, 
frivillig peer-gruppeleder, Peer Partnerskabet.

”En deltager fra et af forløbene har sagt, at det betød 
noget, at underviserne ikke ”bare” var endnu en pæda-
gog, men at underviserne selv har prøvet noget,” siger 
Niels Jørgen Hedegaard.

Orion
Anden del af workshoppen handlede om bo- og rehabi-
literingstilbuddet Orion i Hillerød.
På Orion har man valgt at arbejde med netværksgrup-
per frem for teams i forhold til beboerne. Dette bety-
der, at beboerne selv kan vælge sin netværksgruppe 
og ikke får tildelt et team og kontaktperson, hvilket 
bevirker, at beboerne bliver hørt og set samt er medbe-
stemmende i deres recovery-proces. 

   

Det er vigtig at blive hørt 
og mødt med ligeværd

Konferencen ”Kvalitet i socialpsykiatrien”, som var 
for ledere, medarbejdere, borgere og pårørende i 
socialpsykiatrien, er en del af en række initiativer, 
Socialstyrelsen har sat i gang for at udvikle kvalite-
ten af socialpsykiatrien, da antallet af borgere med 
psykiske vanskeligheder stiger kraftigt. Konferen-
cen havde fokus på recovery og rehabilitering.

Paneldebat med Klaus Seerup, chefkonsulent i det Sociale Netværk, som facilita-
tor og deltagerne fra venstre Thea, Camilla og Brian.

Gloria Mediehus-medarbejder Christina Andersen er i gang med at se panelde-
batten i forbindelse med konferencen.
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Johnny Svejgaard Rasmussen
skriver bøger
Johnny Svejgaard Rasmussen har indtil vide-
re udgivet tre bøger. De hedder ”Tante Fjan-
te”, ”Tro På Den, Og Så En Til” og den sidste 
nye bog hedder ”Sektor fire”.

TEKST: CHRISTINA ANDERSEN // FOTO: JOAN JOENSEN

Johnny Svejgaard Rasmussen har skrevet tre bøger 
indtil videre.

Johnny Svejgaard Rasmussen, som bor på botilbud-
det Robert Jacobsens Vej, skriver bøger, fordi han har 
noget på hjerte og gerne vil ud med det, så længe han 
kan. Han fortæller, at han har haft tre blodpropper i 
hjernen og ikke ved, hvor længe han kan blive ved med 
at skrive bøger.

De næste to bøger
På nuværende tidspunkt har Johnny Svejgaard Ras-
mussen en aftale med et forlag om at skrive fem bøger, 
hvoraf de første tre er udkommet. Den fjerde i rækken, 
som Johnny Svejgaard Rasmussen allerede er i gang 
med, kommer til at handle om insekter og vil være for 
mindre børn. Bogen skal lære børn om insekter og gøre 
dem modige med dyr, fortæller Johnny Svejgaard Ras-
mussen. Den sidste bog i rækken kommer til at handle 
om psykiatrien på godt og ondt.

Bogen »Tro På Den, Og Så En Til«, som er en bog med 
vittigheder, udkom i maj 2019. Den sidste nye bog »Sek-
tor	fire«,	som	er	en	børnebog,	udkom	den	11.	september	
2020.

Tegneserie
Inspirationen til at skrive bøger kommer helt tilbage 
fra barndommen, hvor Johnny Svejgaard Rasmussen 
tegnede meget, især nogle bestemte figurer, han selv 
fandt på. Figurerne, han tegnede, husker han stadig og 
han vil gerne udgive en tegneserie, når han har skrevet 
de fem bøger, han har lovet at skrive, og det har forla-
get sagt god for, at han kan komme til.

Hvordan gør man?
Til fremtidige forfattere kan Johnny Svejgaard Ras-
mussen anbefale at lægge en blok og en pen et sted, 
hvor man sidder meget.
»Når inspirationen kommer til én, kan man sætte sig 
hen til blokken og skrive, indtil man ikke kan mere og 
så gå fra det igen. Ofte kommer inspirationen, mens 
man skriver«, siger Johnny Svejgaard Rasmussen.
Ved at gå frem og tilbage på den måde kan man til sidst 
ende op med at have skrevet en bog. Det virker for 
Johnny Svejgaard Rasmussen.

Bøgerne kan købes på nettet for cirka 80 kr. for den 
billigste e-bog til 150 kr. for en hardback.

Bøgerne hedder ”Tante Fjante”, ”Tro På Den, Og Så En 
Til” og ”Sektor fire”.

Johnny Svejgaard Rasmussens 
bogreception

Johnny Svejgaard Rasmussen holdt bogreception 
fredag den 11. september i anledning af udgivelsen af 
hans	tredje	bog	»Sektor	fire«.

Fredag den 11. september holdt Johnny Svej-
gaard Rasmussen reception på botilbuddet 
Robert Jacobsens Vej for udgivelsen af sin 
tredje bog, der hedder ”Sektor fire” og er en 
børnebog.

TEKST: CHRISTINA ANDERSEN // FOTO: JOAN JOENSEN

Der var mødt mellem femten og tyve gæster op til 
Johnny Svejgaard Rasmussens bogreception, som blev 
holdt i forbindelse med udgivelsen af hans tredje bog 
»Sektor fire«.
Både personale og beboere deltog, og snakken gik frem 
og tilbage. Nogle blev længe, og andre kiggede lige for-
bi og ønskede tillykke, fik lidt at drikke og gik igen.

Botilbudsleder på Robert Jacobsens Vej, Charlotte 
Malm, bød velkommen, sagde tillykke til Johnny Svej-
gaard Rasmussen og fortalte, at hun var meget stolt på 
hans vegne over, at han fik udgivet sin tredje bog. Der-
udover fortalte hun lidt om Johnny Svejgaard Rasmus-
sens andre styrker. For eksempel, at han var god til at 
hjælpe med de tekniske ting på botilbuddet.

Johnny Svejgaard Rasmussen fik flere gaver og en 
beboer, Pernille, holdt tale for ham på vegne af beboere 

og personale, som gav ham blomster.

Johnny Svejgaard Rasmussen holdt selv en tale, hvor 
han blandt andet fortalte, at han var blevet bedt om at 
læse op fra sin nye bog.
Til det sagde han med et glimt i øjet: »Jeg har haft et 
hyr med at skrive bogen, er det ikke nok.«

Johnny Svejgaard Rasmussen har lovet forlaget fem 
bøger, og når den sidste er udgivet, har han fået lov-
ning på at måtte udgive sin egen tegneserie.

Pernille, som også bor på Robert Jacobsens Vej, holdt 
tale for Johnny Svejgaard Rasmussen.
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Du kan få økonomisk rådgivning flere steder i 
København.

TEKST: TORIL K. VIKESÅ // FOTO: COLOURBOX

Hvis du har svært ved at få pengene til at række, bøvler 
med en uoverskuelig gæld eller regninger, kan det være 
svært at overskue selv basale ting i livet, men heldigvis 
er der hjælp at hente. 

NABO-Center Amager tilbyder gratis økonomisk råd-
givning hver anden uge i deres lokaler på Portugalsga-
de. Se mere nederst på siden.

På sigt vil aktivitets- og samværstilbuddene i Vanløse 
og Valby også tilbyde økonomisk rådgivning, oplyser 
leder af aktivitets- og samværstilbuddene Pinta, Ottilia 
og Kontakten, Rikke Jannerup.
»Vi har et forløb i støbeskeen, som starter op i det nye 
år,« siger Rikke Jannerup.

Også Ungehuset CPH på Nørrebro har et forløb på vej.
»Vi har et økonomiforløb klar, hvor man både lærer at 
lægge et budget og styre sin økonomi, men det starter 
først op, når vi er på den anden side af Corona-pan-
demien, så vi kan begynde at invitere flere ind igen,« 
siger Helle Larsen, leder af Ungehus CPH.

Ny bevilling fra Socialstyrelsen til WeShelter
På WeShelters herberg og værested RG60 i Rådmands-
gade på Nørrebro, har unge mellem 18-30 år siden 

2013 kunnet få økonomisk rådgivning. Det starter op 
igen i løbet af efteråret 2020 efter et kortere ophold. 
Derudover giver en ny bevilling fra Socialstyrelsen til 
WeShelter mulighed for at udvide økonomirådgivnin-
gen gennem nye samarbejder, så færre bliver fastlåst i 
en negativ gældsspiral. 

»Gæld og økonomisk kaos er desværre med til at fast-
holde mennesker i hjemløshed og udsathed. Ofte kom-
mer økonomiproblemerne til at stå i vejen for, at man 
kan tage fat om de øvrige sociale problemer. Det er 
svært at både få og opretholde et godt liv i egen bolig, 
hvis der ikke er balance mellem indtægter og udgifter,« 
siger WeShelters direktør, Ole Abildgaard Mikkelsen.

Socialstyrelsen har givet 1.898.799 kroner i støtte til 
WeShelters økonomirådgivning frem til 2023. Pengene 
skal gå til metodeudvikling, rekruttering og uddannel-
se af frivillige rådgivere og til at etablere samarbejder 
med en række herberger og tilbud i regi af Røde Kors 
og Kirkens Korshær samt boligsociale indsatser under 
Boligselskabet AKB.

Gratis økonomisk rådgivning

NABO-Center Amager
Portugalsgade 10, Amager
Torsdage i ulige uger fra kl. 11-13
Ring og lav en aftale på tlf.: 3036 8070

RG60 Rådmandsgade 60, Nørrebro
Økonomisk rådgivning for unge mellem 18 og 30 år.

Det er svært at både få og opretholde et godt liv i egen bolig, hvis der ikke er balance mellem indtægter og udgifter,« siger 
WeShelters direktør, Ole Abildgaard Mikkelsen.

”Træn med naturen” af Jeanett Debb udkom 
den 3. september i år og er en bog fuld af træ-
ningsøvelser, du kan lave i naturen.

TEKST: JONAS JYDE PEDERSEN // FOTO: PRIVATFOTO

Jeanett Debb er forfatter til bogen »Træn med natu-
ren«, og hun håber, at hun kan hjælpe flere til at få 
øjnene op for, hvad naturen kan give os af gode ople-
velser.
»Naturen er der, vi oprindeligt kommer fra, og der 
sker noget godt med os mennesker, når vi kommer ud i 
naturen,« siger Jeanett Debb.

Det startede med en diskusprolaps
Det er snart fem år siden, at det gik op for Jeanett 
Depp, hvordan naturen kan hjælpe én med sin træ-
ning. Det hele startede med, at Jeanett Debb havde fået 
en diskusprolaps i 2014, som hun skulle træne væk, 
så hun begyndte at træne i skoven. Det gik så godt, at 
flere i Skodsborg, hvor Jeanett Depp trænede, også fik 
øjnene op for naturen, og i dag har det udviklet sig til 
en hel bevægelse, der har fået navnet: skovfit. 

Skovfit-bevægelsen vokser
I dag har Jeanett Debb ikke bare trænet sin diskus-
prolaps væk, men hun er også i gang med at udvikle 
skovfit-bevægelsen, blandt andet med hjemmesiden 

skovfit.dk, udflugter, urtevandringer, træning i naturen 
og meget andet. I dag er der cirka 80 personer, som 
træner otte til ni forskellige hold om ugen. 

»Vi blev flere og flere, der trænede sammen, så jeg 
lavede hjemmesiden, for at vi kunne koordinere vores 
træning, og så er det vokset derfra, og nu er der også 
kommet en bog til,« siger Jeanett Debb.

Alle er altid meget glade efter træningen, og det er 
blevet så populært, at Jeanett Depp nu også udbyder 
kurser til folk, som ikke bor i Skodsborg-området, så 
flere mennesker kan lære, hvordan man træner både 
krop og sind i naturen.

»Når du kommer ud i naturen, så sker der en samhø-
righed, som får dig til at slappe af. Nogle af de hormo-
ner, som man får i for eksempel lykkepiller, kan man 
faktisk få ved bare at komme ud i naturen. Og det er da 
genialt,« siger Jeanett Debb.  

Træn med naturen

”Jeg håber, at læseren får lyst til at springe ud i naturen 
og røre sig, når de har læst bogen,” siger Jeanett Debb.

Bogen ”Træn med naturen” af Jeanett 
Debb udkom den 3. september 2020.

”Træn med naturen” kan købes i de fleste boghandlere 
og på nettet. 
Du kan læse mere på skovfit.dk 

http://skovfit.dk
http://skovfit.dk
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Værestedet Maskine Maskine Amager 
åbnede med fest

Målet med værestedet er at bekæmpe ensomhed, rastløshed, stigmatisering og mange andre af de udfordringer, man som 
psykisk sårbar står overfor.

Et nyt værested ved navn Maskine Maskine 
Amager har indrettet sig på en etage i det 
gamle Skt. Elisabeth Hospital, og fredag den 
4. september slog de dørene op for offentlighe-
den med en åbningsfest.

TEKST OG FOTO: JONAS JYDE PEDERSEN

Maskine Maskine Amager er en selvejende institution, 
der drives af brugerne, eller ”maskinisterne,” som de 
kalder sig selv. Det er grundlagt på Amager i januar 
2019 af Nikolaj Brie Petersen og Søren Talbot Dixen.

Åbningsfesten startede med taler
Der var bogreception, kunstudstilling, åbningstaler, 
koncerter og godt humør, da værestedet Maskine Ma-
skine Amager åbnede dørene.
Åbningen løb af stablen med en åbningstale af for-
mand for bestyrelsen, Søren Talbot Dixen, og blandt 
de fremmødte var centerchef for Psykiatrisk Center 
Amager, Hallur Thorsteinsson, og direktør for Region 
Hovedstadens Psykiatri, Martin Lund.

Efter talen fik gæsterne mulighed for at snuse rundt på 
de mange gange, trapper, toiletter og stuer. Her kunne 

man finde kunstudstillinger, værksteder, virtual reality, 
musik og meget andet, og maskinisterne selv stod klar 
til at forklare og fremvise deres spændende projekter.

»Jeg håber, at de, som kommer her, finder et gensidigt 
fællesskab, og at de finder nogle, som har de samme 
oplevelser, som de selv har,« fortæller formand for 
bestyrelsen og maskinist, Søren Talbot Dixen.

Målet er at hjælpe alle psykisk sårbare
Målet med værestedet er at bekæmpe ensomhed, rast-
løshed, stigmatisering og mange andre af de udfordrin-
ger, man som psykisk sårbar står overfor.

Åbningen bar præg af brugernes egne erfaringer fra 
deres liv med psykisk sårbarhed og fra deres rejse gen-
nem socialpsykiatrien. De mange stuer var indrettet 
med maskinisternes arbejde, og der var alt fra cykel-
værksteder, videoudstillinger, design, print, til dukker 
og malerier.

»Mange af dem, som vi kalder psykisk syge, lever et 
hårdt liv uden for fællesskabet, og det her kan fungere 
som en vej ind til fællesskabet igen. Hvis vi kan gøre 
flere psykisk sårbare mere frie, mere stærke og min-

dre alene, så ville jeg være glad,«  fortæller kunstner og dre alene, så ville jeg være glad,«  fortæller kunstner og 
maskinist Kristian Andersen. maskinist Kristian Andersen.
M
k
m
h anden.

»Jeg håber at der sidder nogen, som får lyst til at lave 
noget tilsvarende rundt omkring i landet. Folk sidder 
derhjemme i deres egen verden, og det får man det ikke 
bedre af, så kom ud og lav noget ligesom Maskine Ma-
skine Amager,« siger Søren Talbot Dixen. 

dre alene, så ville jeg være glad,« fortæller kunstner og 
maskinist Kristian Andersen.
Maskine Maskine Amager tilbyder blandt andet, at man 
kan male, skrive, tegne, læse, sy, tage opvasken, lave mad, 
servere frokost eller bare komme og snakke samt hjælpe 
hinanden.

På de mange gange på værestedet MMA kunne man 
blandt	andet	finde	kunstudstillinger.

»Jeg håber, at der sidder nogen, som får lyst til at 
lave noget tilsvarende rundt omkring i landet. Folk 
sidder derhjemme i deres egen verden, og det får 
man det ikke bedre af, så kom ud og lav noget lige-
som Maskine Maskine Amager,« siger Søren Talbot 
Dixen.

Kontakt:
Maskine Maskine Amager
Skt. Elisabeth
Hans Bogbinders Allé 3, opgang 1, 2. sal
2300 København S

Åbningstider:
Tirsdag 9-16
Onsdag 9-16
Torsdag 9-16

Projektleder Marie Weber Andersen
weber@MMAmager.dk
Tlf.: 21 57 67 31
Formand for bestyrelsen Søren Dixen
Dixen@MMAmager.dk
Tlf.: 20 59 98 69

Quizsvar: 1.-2, 2.-2, 3.-2, 4.-2, 5.-1, 6.-2, 7.-1, 8.-2, 9.-2, 10.-2

GLORIAS KOMMENDE TEMAER

NOVEMBER
Spise-

forstyrrelser

Udkommer
2. november

DECEMBER
Kæledyr

Udkommer
7. december

JANAUR
Afvisninger

Udkommer
4. januar

Vil du dele en historie med os eller selv skrive den til Gloria, er du velkommen til at 
kontakte Glorias redaktør Toril K. Vikeså på JR4E@kk.dk

mailto:weber@MMAmager.dk
mailto:Dixen@MMAmager.dk
mailto:JR4E@kk.dk
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Quizaften
Kom til quizaften i almen paratviden.

Entre 25 kr.

Torsdag den 29. oktober klokken 19.00 - 21.00.

Det eneste, man skal gøre, er at udfordre sine venner og naboer eller teame sammen med dem 
på et hold. Man får testet sin viden om musik, litteratur, kultur og meget mere, og der er spørgs-
mål i alle sværhedsgrader, så alle kan være med.

Der er fire personer på hvert hold, og der er præmie til bedste holdnavn. Alle deltagere betaler 
25 kr. kontant, som havner direkte i præmiepuljen, som vinderholdet tager med hjem.

Der er hver gang flere quizrunder på en aften – mindst én heraf med et særligt tema. Quizzen 
går i gang kl. 19, så man skal være til indskrivning senest kl. 18.45.

Tilmelding anbefales. Entréen betales kontant.

Tilmelding
Interessen for quizaftnerne er stor. Derfor er der nu indført tilmelding til quizmaster Helle 
Spangerup på tlf. 22 54 88 76. Mindst én deltager fra det tilmeldte hold skal være 
ankommet kl. 18 - ellers bliver bordet afsat til et andet hold. Man er velkommen til at 
tage chancen og dukke op på dagen til quizaftnerne.

Quizaftner 2020

• Torsdag 29. oktober.
• Mandag 16. november.
• Tirsdag 8. december.

Quiz-vært: Helle Spangerup

Kulturhuset Pilegården • Brønshøjvej 17 • 2700 Brønshøj
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