
Har du lyst til at 

gå på aftenskoleDu har mulighed for at deltage i AOF Frederiksberg-Køben-

havns aftenskolekurser i efteråret 2020.Du kan vælge mellem 

alle kur-ser; fx kreativitet, sprog, bevægelse, mad og meget an-

det. Hvis du er tilknyttet Socialpsykiatrien (kommer du på et 

aktivitets- og samværstilbud, har en hjemmevejleder eller bor 

på et botilbud), kan du deltage gennem Frinova og få kurset 

gratis.  

Hvis du har brug for det, kan du tilvælge en makker. En mak-

ker er en frivillig kursist fra det hold, du ønsker at gå på. En 

makker kan være med til a
t bryde isen første kursusgang. Eller 

kan være en der sender dig huske sms’er. Eller andet. Du og 

din makker mødes til e
t hilsemø-de inden kursusstart og taler 

om kurset og jeres makkerskab.

Har du lyst til 
at

gå på aftenskole

AFTENSKOLE

MAKKER

??

»Det er jo det, der sker, når man bliver syg og ramt, om det er fysisk eller 

psykisk; det første, man skærer ned på, det er det sjove, det er det hyggelige, 

det er det kreative, fordi så siger man, “Nej, det har jeg ikke tid til. D
et er 

noget pjat”. Men faktisk er det det, man skal fortsætte med.«

(Tidligere kursist)

Tjek AOF’s kursuskatalog ud på: https://frb-kbh.aof.dk/ og find et kursus.

Skriv til Frinova, frinova@sof.kk.dk, med oplysninger om 

• 
Holdnummer og holdnavn

• 
Dit navn, telefonnummer og/eller e-mailadresse

• 
Din tilknytning til socialpsykiatrien

Sådan gør du med makker:

• 
Ved din tilmelding skriver du, at du har brug for en makker

• 
Du hører fra os, når vi har fundet en makker

• 
Du og din makker mødes til et fælles hilsemøde og afstemmer forventninger

Når du modtager en bekræftelsesmail fra AOF, er du tilmeldt. Holdet 

kan enten være fuldt booket eller blive aflyst ved for få tilmeldinger.

Der er tilmelding senest den 1. september 2020 og der er hilsemøde 

den 8. september 2020 kl. 17-18.

Ring endelig, hvis der skulle være den mindste tvivl om noget:  Tele-

fon 21 70 43 28. Du kan også skrive til os på frinova@sof.kk.dk

»Det er ikke fordi, det er så meget, jeg vil have fra min makker, 

men bare en opmuntrende sms:   

”Nu er det tirsdag. Håber vi ses. Jeg glæder mig til at se dig«. 

(Tidligere kursist)

SÅDAN GØR DU

Kom til foredrag med Katrine 

Gisiger, kognitiv kostvejleder, 

forfatter og podcast-vært.

Tirsdag den. 18 august kl. 16.00 i

AST Kompasset

AST Kompasset Sundbygårdsvej 1, 2300 København S.

Tlf. 40 49 32 47 mail: kompasset@sof.kk.dk 

Katrine Gisiger kæmper for, at vi får øjnene op for 

overspisningens komplicerede verden. Nogle af de 

største årsager til a
t miste kontrollen med mad er 

restriktiv spisning, kropsskam og selvbebrejdelse. 

Derfor kæmper Katrine mod en fitn
ess-, mode- og 

sundhedsindustri, der er med til a
t skabe 

urealistiske og destruktive normer for udseende og 

adfærd.

Foredraget tager afsæt i Katrines bog "Det er bare at 

tage sig sammen - En afsløring af overspisningens 

labyrint".

Tilmelding i Kompassets café, eller på tlf.: 40 49 32 47

Gloria vil gerne fortælle om alle de gode oplevelser, 

tiltag og personlige recovery-historier, som findes i 

Københavns Socialpsykiatri. Send os derfor en mail 

om jeres arrangement, eller hvis I har et nyt tilt
ag eller 

andet på tapetet, I gerne vil fortælle om eller annonce-

re – så skal vi nok prøve at finde plads til d
et i G

loria- 

bladet, i radioen eller måske som en video til F
acebook.

Deadlines

Vi bliver glade, hvis vi får mailen i så god tid som 

muligt, det vil sige før den 10. i m
åneden, hvis det er 

til bladet måneden efter og før den 20. i m
åneden, hvis 

det er til radioen måneden efter. 

Annoncering

Send os en fyldig tekst og meget gerne fotos i høj opløs-

ning. Vi vil gerne have tekst og fotos som separate filer, 

så fotos indlejret i et Word-dokument duer ikke, da 

kvaliteten bliver for dårlig til a
t trykke. Husk at skri-

ve dato, tid og sted, og om det er gratis, hvis det er et 

arrangement, I vil annoncere. 

Vi redigerer i teksten, hvis det er nødvendigt. Omtaler-

ne kommer med i det omfang, vi har plads til d
em.

Personlig recovery historie

Hvis du vil fortælle din personlige recovery-historie, 

så send en mail med dine kontaktoplysninger, så kan 

vi sammen tale om, hvordan vi bedst fortæller din hi-

storie - om du selv vil skrive den, om vi skal interviewe 

dig og skrive den, eller om du vil fortælle den i radioen 

eller på video.

Send os en mail på jr4e@kk.dk.

Vi glæder os til a
t høre fra dig!Vil du med i Gloria?
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INDHOLD
3 
TEAM MOD PÅ LIVET 

4 
FOREDRAG MED KATRINE 
GISIGER 

5 
RADIO DEN 13. AUGUST

 

6 
RECOVERIET 

7 
GLORIA SØGER 
MEDARBEJDERE

8 
FRINOVA OG AOF KURSER 

10 
RUNDVISNING I DEN 
SORTE DIAMANT 

11 
AKTIVITETSKALENDEREN 
UDGÅR 

12 
SEX- OG PARFORHOLDS-
BREVKASSE

13 
DET FILOSOFISKE HJØRNE

14 
MAMMA MIA

15 
LILLE SKOLE FOR VOKSNE

16 
STRESSFRI I GÅRDHAVEN

17 
KOMPASSET, AKTIVITETER

18 
TORSDAGSCAFÉ, RECOV-
ERY LAB

19 
VIL DU MED I GLORIA?

19 
GLORIAS KOMMENDE 
TEMAER

20 
GÅTUR MED KOMPASSET

                    

Kære læser

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

Vi vender tilbage den 7. september med tema om selvmord 
og en masse andre spændende artikler. 

Som noget nyt bliver Glorias livret-serie afløst af to nye tiltag 
fra september: en Sex- og Parforholds Brevkasse samt Det 
Filosofiske Hjørne. Det kan du læse mere om på side 12 og 13.

Fortsat god sommer

Toril K. Vikeså

Redaktør

REDAKTIONEN

Skribenter
Anne Reus Christensen
Christina Andersen
Jonas Jyde Pedersen
Tine Tang Lystbæk

Korrektur
Hanne Emiland Andersen
Tine Tang Lystbæk

Grafik
Christina Andersen
Joan Joensen

 

Fotograf
Joan Joensen 

Redaktør
Toril K. Vikeså

Ansvarshavende redaktør
Lotte Chili Kristensen

Har du lyst til at skrive et indlæg til 
Gloria, eller har du spørgsmål eller 
kommentarer, så send det til Toril K. 
Vikeså på mail: jr4e@kk.dk  

Du kan kontakte redaktionen ved at 
skrive til vores fællesmail:  
gloria@kk.dk

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

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

Følg os på Facebook: 
Facebook.com/gloriamediehus 

TOVE
DITLEVSEN

H.C. 

ANDERSEN

Deadline for indsendelse af materiale til nummeret den 7. september er mandag den 17. august

BOGBRINGEREN
Team Mod på Livets mobile bibliotek er under opbygning

GIV DINE GAMLE BØGER NYT LIV 

Ligger du inde med bøger, du gerne vil af med, tager 
Team Mod på Livet gerne imod dem. Vi er ved at opbyg-
ge et bibliotek til gavn for dem, der har lyst til at læse 
og som måske ikke så tit kommer på biblioteket. I første 
omgang bliver det et tilbud til beboere på socialpsykiatri-
ske botilbud i 
København. 

Vi vil meget gerne tage imod alle slags bøger og især 
romaner indenfor alle genrer, novelle- og digtsamlinger 
samt biografier. Du kan enten, efter aftale, aflevere dine 
bøger i Svendborggade, eller vi kan komme og hente 
hos dig, i hele København.

Kontakt os her på mail teammodpaalivet@sof.kk.dk eller 
ring/SMS på tlf. 30579767

 

LET’S GO OUTSIDE!
Med Team Mod på Livet

Hver mandag tager Team Mod på Livet på Walkabout. 

Vi går, oplever og snakker sammen. Vi mødes i 
Svendborggade 3, 2100 Kbh. Ø kl. 13:00 og turen er så 

lang som vi bliver enige om

Hver tirsdag, onsdag og torsdag mødes vi til ”Kaffe og 
kongespil” ved pavillonen i Fælledparken kl. 13:00

Vil du være med?
Så skriv til 

teammodpaalivet@sof.kk.dk
eller skriv eller ring til vores telefon: 

30579767 - du har en ”plads”, når du får 
et svar fra os

mailto:jr4e@kk.dk
mailto:gloria@kk.dk
http://www.centernordvest.kk.dk/indhold/gloria-0
http://Facebook.com/gloriamediehus
mailto:teammodpaalivet@sof.kk.dk
mailto:teammodpaalivet@sof.kk.dk
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Kom til foredrag med Katrine 
Gisiger, kognitiv kostvejleder, 

forfatter og podcast-vært.

Tirsdag den. 18 august kl. 16.00 i
AST Kompasset

 

Katrine Gisiger kæmper for, at vi får øjnene op for 
overspisningens komplicerede verden. Nogle af de 

største årsager til at miste kontrollen med mad er 
restriktiv spisning, kropsskam og selvbebrejdelse. 

Derfor kæmper Katrine mod en fitness-, mode- og 
sundhedsindustri, der er med til at skabe 

urealistiske og destruktive normer for udseende og 
adfærd.

Foredraget tager afsæt i Katrines bog "Det er bare at 
tage sig sammen - En afsløring af overspisningens 

labyrint".

Tilmelding i Kompassets café, eller på tlf.: 40 49 32 47

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

LYT MED DEN 12. MARTS

 

 

LYT MED DEN 13. AUGUST
N Å R  G L O R I A  S E N D E R  R A D I O

Du kan hente vores 
radioudsendelser som pod-

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

podcasts.

August måneds radioudsendelse bliver en blanding 
af nye og gamle indslag.

Vi tager et tilbageblik på nogle af de mange indslag 
som Radio Gloria har sendt det seneste år. Vi har 

også nogle helt nye indslag klar til jer. Blandt andet den 
faste filmanbefaling hvor radiomedarbejder Kim Olsen 
endnu engang har fundet en film frem til dig.

Du kan lytte til Glorias Radio, som udkommer torsdag 
den 13. august klokken 14.00.

Du finder udsendelsen der, hvor du lytter til din musik 
eller podcast: for eksempel Spotify, iTunes, Spreaker 
eller Castbox.

RADIO
G L O R I A

mailto:kompasset@sof.kk.dk
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 Hej!

 
Går du også ind for genbrug? Så kom og kig forbi 
vores butik “Recoveriet”, som vi nu atter kan åbne.  
 
Vi tager gerne imod tekstiler, bomuldsgarn og 
køkkenservice.  
 
Vi er en del af socialpsykiatrien i København og 
har psykisk sårbare i beskæftigelse her. 
  
Vi syr muleposer og strikker karklude til en 
billig penge.  
 
Genbrugsbutikken er en del af aktivitets- og 
samværstilbuddet Kontakten. 
 

 Se mere på vores facebookside: AST Kontakten. 

 
 Åbningstider: 
 
 Mandag – tirsdag kl. 9.30-17.30 

 Onsdag – torsdag kl. 11.15-17.30

 Bystævneparken 26
 2700 Brønshøj Husum

Hey har du lyst til at skrive, lave radio eller tv hos Gloria?
Lige nu mangler Gloria Mediehus 

• skribenter

• reportere til radio

• reportere og værter til tv-kanalen

• distributører af Gloria bladet

Du kan enten være frivillig eller i praktik 
hos os.

Hvis det har din interesse eller du vil høre 
mere er du velkommen til at ringe til 
redaktør Toril K. Vikeså på 51 24 99 34 
eller skrive til jr4e@kk.dk

Gloria er et brugerdrevet mediehus 
under Københavns Kommunes 
socialpsykiatri.

Som ansat hos os lærer du både at 
interviewe, skrive, tage fotos, speake 
til radio og hvordan man agerer foran 
en skærm og meget mere.

Du bliver en del af et meningsfuldt og 
engageret arbejdsfællesskab, hvor vi 
både arbejder seriøst og har det sjovt.
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8 9

  

Har du lyst til at

?gå på aftenskole ?
AFTENSKOLE

Du har mulighed for at deltage i AOF Frederiksberg-Køben-
havns aftenskolekurser i efteråret 2020.Du kan vælge mellem 
alle kur-ser; fx kreativitet, sprog, bevægelse, mad og meget an-
det. Hvis du er tilknyttet Socialpsykiatrien (kommer du på et 
aktivitets- og samværstilbud, har en hjemmevejleder eller bor 
på et botilbud), kan du deltage gennem Frinova og få kurset 
gratis.

MAKKER
Hvis du har brug for det, kan du tilvælge en makker. En mak-
ker er en frivillig kursist fra det hold, du ønsker at gå på. En 
makker kan være med til at bryde isen første kursusgang. Eller 
kan være en der sender dig huske sms’er. Eller andet. Du og 
din makker mødes til et hilsemø-de inden kursusstart og taler 
om kurset og jeres makkerskab.

»Det er jo det, der sker, når man bliver syg og ramt, om det er fysisk eller 
psykisk; det første, man skærer ned på, det er det sjove, det er det hyggelige, 
det er det kreative, fordi så siger man, “Nej, det har jeg ikke tid til. Det er 
noget pjat”. Men faktisk er det det, man skal fortsætte med.«

(Tidligere kursist)

 

 
 
 

 
 
 

 

(Tidligere kursist)

SÅDAN GØR DU

Tjek AOF’s kursuskatalog ud på: https://frb-kbh.aof.dk/ og find et kursus.

Skriv til Frinova, frinova@sof.kk.dk, med oplysninger om

• Holdnummer og holdnavn
• Dit navn, telefonnummer og/eller e-mailadresse
• Din tilknytning til socialpsykiatrien

Sådan gør du med makker:

• Ved din tilmelding skriver du, at du har brug for en makker
• Du hører fra os, når vi har fundet en makker
• Du og din makker mødes til et fælles hilsemøde og afstemmer forventninger

Når du modtager en bekræftelsesmail fra AOF, er du tilmeldt. Holdet 
kan enten være fuldt booket eller blive aflyst ved for få tilmeldinger.

Der er tilmelding senest den 1. september 2020 og der er hilsemøde 
den 8. september 2020 kl. 17-18.

Ring endelig, hvis der skulle være den mindste tvivl om noget: Tele-
fon 21 70 43 28. Du kan også skrive til os på frinova@sof.kk.dk

»Det er ikke fordi, det er så meget, jeg vil have fra min makker, 
men bare en opmuntrende sms:   
”Nu er det tirsdag. Håber vi ses. Jeg glæder mig til at se dig«.

https://frb-kbh.aof.dk/
mailto:frinova@sof.kk.dk
mailto:frinova@sof.kk.dk
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Rundvisning Den Sorte Diamant, 
Det Kgl. Bibliotek

Mandage i perioden 
den 3. august til den 28. september 2020 

kl. 15. Pris 60 kr.
Turen går blandt andet gennem den flotte oprindelige biblioteksbygning 
Holm fra 1906, den spændende tilbygning Den Sorte Diamant fra 1999 
samt det gamle bogmagasin Danske Sal.

Køb billetter på Billetlugen.

Det kongelige bibliotks åbningstider:
Åbent: Ma-lø. kl. 8-19. 

Udstillinger: Ma-fr. kl. 10-19, lø. kl. 10-18

Søren Kierkegaards Plads 1 • 1221 København K
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Aktivitetskalenderen
for Københavns Kommunes socialpsykiatri 
udgår for august måned

Følg i stedet med på Facebook hvor alle aktivitets- og 
samværstilbud i Københavns Kommune annoncerer 
deres aktiviteter.

Fra fredag den 7. august sender 
Gloria igen sin nyhedsudsendelse på 
facebooksiden: Gloria Nyhedsblad.

Her får du blandt andet en 
oversigt over den kommende uges aktiviteter i 
Københavns Kommune socialpsykiatri.
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Sex- og parforholdsbrevkasse

Fra september måned har Gloria en fast sex- og parforholdsbrevkasse

Går du og tumler med et dilemma om sex eller parforhold, eller har 
du et spørgsmål du kunne tænke dig at få besvaret af en parterapeut 
eller sexolog?

Så har du nu mulighed for at stille dine spørgsmål til parterapeut og 
sexolog Christiane Meulengracht og seksualvejleder og specialist i 
sexologisk rådgivning Charlotte Englund.

De har begge lang erfaring og glæder sig til at svare på dine spørgsmål.

Send os en mail med dit dilemma eller spørgsmål på Gloria@kk.dk 
Det er muligt at være anonym i bladet.

Det Filosofiske Hjørne

 

 

Akropolis i Athen var et af de kendte steder, hvor Antikkens filosoffer 
mødtes for at diskutere deres idéer med hinanden og befolkningen.

Fra september måned indfører vi Det Filosofiske Hjørne. Her har du mulighed for at 
få filosofiens hjælp til, at svare på de store og små spørgsmål du måtte have.

Det kan være almene spørgsmål:
• Hvordan skal jeg leve mit liv?
• Hvad er rigtigt og forkert?
• Er der et liv efter døden?
• Hvilken rolle spiller troen?
• Hvad er mennesket?

»Livet forstås baglæns, 

men må leves forlæns,« 

sagde Søren Kierkegaard 
i 1843.

Eller måske du har et personligt spørgsmål:
• Hvem er jeg, og hvordan skaber jeg min egen identitet?
• Jeg er bange for at vælge forkert; hvordan kan jeg vide om jeg vælger rigtigt?
• Det virker nogle gange tilfældigt, hvem jeg kommer til at holde af, og hvad jeg

kommer til at gå op i. Hvad kan filosofien fortælle mig om venskab og kærlighed?
• Jeg føler mig ensom, nedtrykt eller glad og opmuntret. Er det normalt, og hvad

kan filosofien fortælle om mine forskellige følelser?

Glorias medarbejder Jonas Jyde Pedersen, 
er uddannet filosof, og han tager dig med 
ind i filosofiens verden, hvor der er meget 
hjælp at hente i livets store og små spørgs-
mål.
Det er nemlig en verden, som har arbejdet 
med netop disse spørgsmål i de sidste 3000 
år.

Send os dit spørgsmål på Gloria@kk.dk

mailto:Gloria@kk.dk
mailto:Gloria@kk.dk
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Mamma Mias aktiviteter i august 
og Mamma Mias skole

Aktiviteter
Gåtur Mandag, onsdag og fredag klokken 13.00
Brugermøde hver onsdag klokken 12.00

Vi henviser i øvrigt til vores hjemmeside og facebookside, 
hvor der vil være en mere udførligt og opdateret kalender 
over vores aktiviteter. www.mammamia@mmnv.dk

Skole
Skolen holder åbent hus den 18. august klokken 
16.30. Lærerne præsenterer skoleholdene.

Skolen starter op mandag den 31. august med IT.

Mamma Mia har åbent alle
 dage fra klokken 11.00-16.00

for

Lille Skole for Voksne tilbyder und- 
ervisning og samvær for psykisk 
sårbare mennesker og sindslidende.

Undervisningen foregår i trygge 
rammer på små hold med højst 8 
deltagere.

Der undervises i madlavning, mo-
tion, kreative fag, sprog, personlig 
udvikling, filosofi, film, kultur og 
meget mere. Kontakt skolen og få 
et skema tilsendt eller se kurserne 
på vores hjemmeside www.lsfv.dk.

Der er deltagerbetaling.

Næste semester starter mandag 
den 3. august. Der er mulighed for 
at tilmelde sig løbende. Tilmelding 
foregår på skolens kontor Skalbak-
ken 17, 1. i Vanløse. Tlf. 2492 4503.

Vi har rundvisning og introduktion 
til skolen hver mandag kl. 11. Første 
gang efter sommerferien er 3. 
august. Tilmelding er ikke nødven-
dig - du møder bare op.

Caféen er skolens mødested. Her 
kan du købe kaffe og the. Hver 
mandag og onsdag kan du også 
købe et måltid varm mad til 30 kr.
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mailto:www.mammamia@mmnv.dk
http://www.lsfv.dk
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Apostelkirken

STRESSFRI I 
GÅRDHAVEN

   

 

 
 
 
 

  
      
      
      

 

 

Stressfri er et gratis tilbud til dig, der er ramt af stress, stressrelateret 
angst eller depression. Og til dig, der gerne vil forebygge stress. Et 
frirum, hvor du kan finde ro. Her dyrker vi grøntsager og blomster og 
mediterer sammen.

Når du er stressramt, kan tankerne ræse af sted, og det er nemt at 
føle sig utilstrækkelig. Gennem meditation og ved at dyrke naturen 
skaber vi et helende nærvær, hvor du kan finde ro og være, præcis 
som du er.

Det er gratis at deltage. Kom, når det passer dig, og vær med 5 
minutter eller hele eftermiddagen. Du behøver ikke at være troende 
for at deltage.

Tid og sted
Onsdag
13.00 - 15.00 Vi dyrker naturen
15.00 - 16.00 Guidet meditation

Torsdag
16.30 - 18.00 Vi dyrker naturen
18.00 - 18.30 Meditation

Apostelkirken
Saxogade 13, 
1662 Kbh. V.
apostelkirken.dk

Stressfri i Gårdhaven er støttet 
af Borgfonden og Samvirkende 
Menighedsplejer

Folkekirken Vesterbro

AAuugguusstt 22002200
MMaannddaagg TTiirrssddaagg OOnnssddaagg TToorrssddaagg FFrreeddaagg

12:00 
- 

13:00

Gåtur med
Peer2peer

12:30  
- 

14:00

Sundhed for Dig
(åbent for 
tilmelding) 10:00 

- 
13:00

Træværksted på 
TinkerTank

10:00 
- 

13:00

Fra Jord til Bord

12:30  
- 

14:30

Sundhed for Dig
(åbent for 
tilmelding)

13:00 
- 

15:00

De Grønne Fingre

14:00 
- 

15:00

Sund Snak

12:00 
- 

13:00

Gåtur med
Peer2peer

11:00 
- 

12:00

Løbeklub

A 
F 
T 
E 
N

Skiftende aktivitet
Få mere 

information i 
cafeen

13:00 
- 

14:00

Yoga

14:00 
- 

15:00

Kompassets Time

ÅBNINGSTIDER
UGE 33-35: 

mandag d. 10/8 - fredag d. 28/8
KompassetKompasset CaféenCaféen

Mandag: 10-16:00 Mandag: 10-11:30 + 12:15-15:30
Tirsdag: 10-20:30 Tirsdag: 14-20:30
Onsdag:12-16:00 Onsdag: 12-15:30
Torsdag: 10-16:00 Torsdag: 12-15:30

Fredag: 10-15:30 Fredag: 10-15:00

"Kompassets Time" er et fælles møde for alle brugere af Kompasset, hvor vi hygger os sammen, hører nyt fra centerets 
brugerforum, og taler om fremtidige planer og ønsker for Kompasset.

Det er muligt at træne individuelt i træningslokalet. Der skal blot bookes tid på forhånd via telefon eller mail.

Hvis du ønsker at få lagt et træningsprogram skal du aftale tid på forhånd.

Sundhed for Dig er et lukket hold, men der er plads til flere deltagere. Kontakt os for tid til en samtale.

Sund Snak er undervisning om fysisk og psykisk sundhed, kost, motion mm. Få en oversigt over emnerne i cafeen.

AASSTT KKoommppaasssseett,, SSuunnddbbyyggåårrddssvveejj 11,, 22330000 KKøøbbeennhhaavvnn SS
ttllff:: 4400 4499 3322 4477 mmaaiill:: kompasset@sof.kk.dkkompasset@sof.kk.dk

ast.kompassetast.kompasset

http://apostelkirken.dk
mailto:kompasset@sof.kk.dk
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Vil du med i Gloria?
Gloria vil gerne fortælle om alle de gode oplevelser, 
tiltag og personlige recovery-historier, som findes i 
Københavns Socialpsykiatri. Send os derfor en mail 
om jeres arrangement, eller hvis I har et nyt tiltag eller 
andet på tapetet, I gerne vil fortælle om eller annonce-
re – så skal vi nok prøve at finde plads til det i Gloria- 
bladet, i radioen eller måske som en video til Facebook.

Deadlines
Vi bliver glade, hvis vi får mailen i så god tid som 
muligt, det vil sige før den 10. i måneden, hvis det er 
til bladet måneden efter og før den 20. i måneden, hvis 
det er til radioen måneden efter.

Annoncering
Send os en fyldig tekst og meget gerne fotos i høj opløs-
ning. Vi vil gerne have tekst og fotos som separate filer, 
så fotos indlejret i et Word-dokument duer ikke, da 
kvaliteten bliver for dårlig til at trykke. Husk at skri-
ve dato, tid og sted, og om det er gratis, hvis det er et 
arrangement, I vil annoncere.
Vi redigerer i teksten, hvis det er nødvendigt. Omtaler-
ne kommer med i det omfang, vi har plads til dem.

Personlig recovery historie
Hvis du vil fortælle din personlige recovery-historie, 
så send en mail med dine kontaktoplysninger, så kan 
vi sammen tale om, hvordan vi bedst fortæller din hi-
storie - om du selv vil skrive den, om vi skal interviewe 
dig og skrive den, eller om du vil fortælle den i radioen 
eller på video.
Send os en mail på jr4e@kk.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig!

GLORIAS KOMMENDE TEMAER

SEPTEMBER
Selvmord

Udkommer 
7. september

NOVEMBER
Spiseforstyrrelser

Udkommer 
2. november

OKTOBER
Selvværd

Udkommer 
5. oktober

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:jr4e@kk.dk
mailto:JR4E@kk.dk
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Gåtur med 
Peer2peer Kompasset

Hver mandag og onsdag kl. 12 går 
vi en dejlig tur ud i det blå. 

Det er kan være mod 
Amagerfælled, eller andre 

hyggelige steder i nærheden af 
AST Kompasset.

 

Du kan enten melde dig til på tlf. 40 49 32 47, 
eller bare møde op på dagen.

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

mailto:kompasset@sof.kk.dk
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