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FORSKNINGSPROJEKT 
SØGER DELTAGERE

Forskning i recovery og 
meningsfulde aktiviteter 

Side 6 

KONCERT MED SHUBI 
OR NOT SHUBI

Stor koncert til julefrokosten på 
botilbuddet Boserupvej

Side 24

RECOVERIET HOLDER 
ÅBNINGSFEST

Ny genbrugsbutik i Brønshøj

Side 28

SUND KOST
Der er meget underlødig misinformation om sundhed
på nettet, som kan være potentielt farlig

Louise Rostgaard, diætist

Fra side 10
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Jeg håber du kom godt gennem julen og ind i det nye 
år.
I sidste nummer var der mange tilbud om fejring af 
jul i fællesskab med andre. Gloria deltog i én af dem 
og havde en dejlig aften. Det kan du læse om på side 
26.

der findes om kost: Kan man blive afhængig af 
sukker og bliver man tyk af hvidt brød? Du kan læse 
hendes svar på side 13-14.

Vi har talt med en diætist om mange af de påstande,

Da vi har valgt at opkvalificere personalet på 
redaktionen, bruger vi en del tid på det nu og 
udkommer derfor næste gang den 2. marts.Mange har fået nok af julens fede mad og har et 

ønske om at spise sundere i januar, så vi har fokus 
på sund kost i årets første nummer af Gloria. God læselyst 

Toril K. Vikeså, redaktør

Deadline for indsendelse af materiale til nummeret den 2. marts er fredag den 17. januar

REDAKTIONEN
 
Skribenter
Anne Reus Christensen
Christina Andersen
Hanne Carlsen
Jane Begtrup
Tine Tang Lystbæk

Korrektur
Hanne Emiland Andersen

Grafik
Anders Vælds
Christina Andersen
Joan Joensen

 

Fotografer
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 kom-
mentarer, så send det til Toril K. Vikeså på 
mail: jr4e@kk.dk  
 
Du kan kontakte redaktionen ved at 
skrive til vores fællesmail: 
gloria@kk.dk

Eller ved at ringe til redaktionen på tlf. 
20 59 02 94 alle hverdage i tidsrummet 
kl. 10.00-14.00. Du er også velkom-
men til at lave en aftale om besøg 
hos os på redaktionen på Skjulhøj 
Allé 2, 2720, Vanløse. 
 
Gloria kan hentes som PDF på 
Center Nord-Vests hjemmeside: 
www.centernordvest.kk.dk/ind-
hold/gloria-0

Følg os på Facebook:

Facebook.com/glorianyhedsblad

 

Forside: Louise Rostgaard
Fotograf: Joan Joensen 

mailto:jr4e@kk.dk
mailto:gloria@kk.dk
www.centernordvest.kk.dk/indhold/gloria-0
http://Facebook.com/glorianyhedsblad
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FOREDRAG 
MED 

DORTHE 
BRUNDIN
Temaet er 180 grader
Kom og hør en personlig historie om, hvad der 
sker, når gulvtæppet bliver revet væk under os. 
Deltagerne bliver taget med på en rejse i tanker, 
følelser og handlinger, og hvad der egentlig sker, 
både med os og vores omgivelser. 

1 times tid med smil, refleksioner og inspirati-
on til, hvad vi selv kan tage ansvar for, og ikke 
mindst HVORDAN vi kommer videre. Mød Dorthe 
Brundin, der har en hjerneskade som følge af 
aneurisme. Der vil bagefter være mulighed for at 
stille spørgsmål.

Tirsdag den 14. januar 2020, kl. 19.30 
Brønshøj Kirke • Brønshøj Kirkevej 8 • Brønshøj

Du har mulighed for at deltage i alle AOF Fre-
deriksberg / Københavns aftenskolekurser. 

Hvis du er psykisk sårbar, kan du deltage gennem 
Aftenskolemakker og få kurset gratis.

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

AFTENSKOLEMAKKER
En aftenskolemakker kan være med til at bryde 
isen første kursusgang. Eller kan være én, der 
sender dig huske sms’er. Eller andet. Du og din 
makker mødes til et hilsemøde inden kursusstart 
og taler om kurset og jeres makkerskab.

TILMELDING
Du tilmelder dig Aftenskolemakker ved at kon-
takte Frinova med oplysninger om, hvilket hold 
du gerne vil starte på.
Der er tilmelding frem til 20. januar og hilsemøde 
den 30. januar og evt. 5. februar 2020.
Kontakt Frinova: skriv til frinova@sof.kk.dk, eller 
ring til Karoline Kjeldtoft 4014 8415.

AFTENSKOLE?

https://frb-kbh. aof.dk/
https://frb-kbh. aof.dk/
mailto:skriv til frinova@sof.kk.dk
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Kompasset inviterer til:
Informationsmøde om 

forskningsprojektet 
Meningsfulde aktiviteter og recovery

MA&R er et nyt kursusforløb til 
mennesker, som har lyst til at blive 

bedre til at få øje på de gode 
aktiviteter i hverdagen, og 

(gen)opdage de ting, man glædes ved 
dagligt.

Tirsdag den 14. januar kl. 14.30

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

Ring til Siv Therese Bogevik Bjørkedal på 20 59 45 38 for mere information

I anledning af, at den kendte forfatter, Ludvig Holberg, døde den 28. januar for mange år siden, hand-
ler Gloria quizzen denne gang om ham. 

Spørgsmål 1
I hvilket årstal døde Ludvig Holberg?

1. 1654
2. 1754
3.  1854

Spørgsmål 2
Hvilket land blev Ludvig Holberg født i?

1. Norge
2. Danmark
3. Sverige
 
Spørgsmål 3
Én af hans kendte komedier omhandler Jeppe på Bjerget. 
Men hvem var Jeppe?

1. En engelsk konge, der gik i krig mod Norge?
2. En udenlandsk sejler, der kom vidt rundt i verden?
3. En dansk bonde med et stort alkoholforbrug?

Spørgsmål 4
-Ludvig Holberg studerede følgende på Københavns Univer

sitet: teologi, jura, historie og sprog.

1. Sandt
2. Falsk
 
Spørgsmål 5
Ludvig Holberg var uddannet præst, men brugte aldrig 
uddannelsen til noget.

1. Sandt
2. Falsk

Spørgsmål 6
Hvor mange søskende havde Ludvig Holberg?

1. 3
2. 4
3. 5

Spørgsmål 7
Der findes i dag en statue af Ludvig Holberg i: 

1. Bergen og København
2. Galway og Hillerød
3. Bonn og Oslo
 
Spørgsmål 8
Ludvig Holberg var: 

1. Ugift og barnløs
2. Gift og havde fire børn
3. Gift men barnløs
 
Spørgsmål 9
Ludvig Holberg døde i: 

1. København
2. Oslo
3. Dublin
 
Spørgsmål 10
Hvor gammel blev Ludvig Holberg? 

1. 29
2. 49
3. 69

Svarene finder du på side 8

mailto:kompasset@sof.kk.dk
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Joan Sørensen har mange retter, som hun 
godt kan lide, men det er flæskesteg med 
det hele, som hun elsker at få, hvis hun en 
dag skal forkæle sig selv lidt. 

TEKST: JANE E. BEGTRUP // FOTO: JOAN JOENSEN

Joan Sørensen er en mester i at få sværene sprøde 
på en flæskesteg. Hun siger, at sværene skal vende 
nedad i et fad i ovnen tilsat lidt vand de første 10 
minutter af stegetiden. Hun laver det, som da mor 

lavede det, og det er da også hendes egen mor, hun 
har lært det af.

Det er ikke altid, at hun har været ferm i et køkken, 
men hun er kommet godt efter det nu, hvor hun ar-
bejder både i Kontaktens og Café Roses køkken. Joan 
Sørensen elsker god mad, og kan også godt finde på at 
lave flæskesteg til sig selv en weekend. Hendes opskrift 
kan du finde på næste side. 
God fornøjelse, og husk, at flæskesteg også godt kan 
nydes, selvom det ikke er jul, og du er alene. 

Joan Sørensens livret 
er flæskesteg. 

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

Flæskesteg
Til fire personer
Tilberedningstid: cirka 1 1/2 time
Der beregnes 35 – 40 minutter per ½ kg steg

Ingredienser:
1 kg kamsteg
1 kg små kartofler
4 dl bouillon
4 spsk. smør
2 spsk. mel
5 spsk. sukker
1 spsk. nelliker
8 laurbærblade
2 spsk. groft salt
Kulør til sovsen
Salt og peber

Fremgangsmåde:
-Ovnen opvarmes til 200 grader, hvorefter ste

gen lægges i et fad med 4 dl vand med sværene 
nedad.

Efter 10 minutter vendes stegen, og vandet 
hældes fra. Sværene drysses med salt, og nelli-
ker sættes fast mellem sværene sammen med 
laurbærblade. Så steges den videre i en time. Hvis 
sværene ikke virker sprøde, sættes stegen i ovnen 
med grillen på til sidst. Men det skal ske med 
åben ovnlåge, så den ikke branker. Til sidst skal 
stegen have lov at hvile i 20 minutter.

Kartoflerne:
Alle kartoflerne koges i 20 minutter. Halvdelen 
køles i gryden med koldt vand i 10 minutter, så de 
kan pilles og brunes nemmere. Resten serveres 
som hvide kartofler. 

5 spsk. sukker smeltes og tilsættes 2 spsk. smør. 
Vent til det er lysebrunt, hvorefter kartoflerne 
vendes i blandingen under konstant omrøring ved 
jævn varme.

Brun sovs:
2 spsk. smør smeltes i en gryde og røres sammen 
med 2 spsk. mel.
1 bouillonterning opløses i 4 dl vand og hældes i 
gryden lidt efter lidt under konstant omrøring. 
Smages til med salt og peber, og tilsæt til sidst lidt 
kulør for farvens skyld.
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Vores 
forståelse af 
sundhed har 
ændret sig gen-
nem historien, og er 
gået fra at være sam-
fundsanliggende til at det 
er vores egen skyld, hvis vi 
bliver syge. 

TEKST: TINE TANG LYSTBÆK

Vi kender alle udtrykket »en sund sjæl i et sundt lege-
me«, men hvad det vil sige at være sund? Verdenssund-
hedsorganisationen WHO’s svar på spørgsmålet er, at 
det ikke blot er fravær af sygdom, men også at have fy-
sisk, mentalt og socialt velbefindende. Kort sagt: at være 
rask og have det godt – den tilstand, vi alle ønsker.

Synet på sundhed før 

 
 
hvor industriali-

seringen af Dan-
mark begyndte, 

og hvor fat-
tigdom kom 
i fokus, blev 
sundhed et 
samfunds-
anliggende. 
Man var 
bekymret for 
epidemier som 
kolera og tu-
berkulose i de 
stadig tættere 
befolkede byer, 
og hygiejne og 
sanitære forhold 

kom til at stå 
centralt som fore-

byggende tiltag.

Sundhed eller sygdom er menneskelige grundvilkår, 
som man indtil slutningen af 1700-tallet betragtede 
som givet af skæbnen eller Gud. Her begyndte lærde 
folk at se sundhed som et moralsk krav til mennesket – 
man var forpligtet overfor Gud til at passe godt på den 
livets gave, man var blevet skænket. Opbygningen af et 
sygehusvæsen kom derfor i gang. I løbet af 1800-tallet, 

Synet på sundhed nu 
I den vestlige verden er vi hen mod slut-

ningen af 1900-tallet og ind i 2000-tallet begyndt 
at forstå sundhed og sygdom som den enkeltes ansvar. 
Vi antager, at sygdom skyldes usundt miljø og usunde 
vaner, og et begreb som »livsstilsygdomme« er dukket 
op. På den måde bliver du og jeg set som ansvarlige, 
hvis vi bliver syge, selvom mange af os enten kommer til 
at være enten patient eller pårørende på et tidspunkt i li-
vet. Dette synspunkt kan også spores hos patienter med 
for eksempel overvægt eller misbrugsproblemer, som 
oplever at blive stemplet. 

Der kan endda være en tendens i dagens samfund til 
oversundhed, også kaldet sundhedisme, hvor det at 
holde sig sund næsten bliver en ideologi eller en religi-
on. Og så er det nærliggende spørgsmål: Hvor sundt er 
det lige? Det kan du læse mere om på side 12.

Kilde: Denstoredanske.dk

Opfattelsen af sundhed ændrer sig med tiden
HVERT ET MÅLTID

ER SOM ET KYS

JEG MODTAGER

MORGEN

MIDDAG

OG 

AFTEN

FRA

MIN ELSKEDE

 
DECEMBER 2019

LISA KJÆR KNUDSEN

http://www.Denstoredanske.dk
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Sundhed er en kilde til megen diskussion 
og kan forårsage uenighed, selv blandt 
eksperter. Ifølge diætist Louise Rostgaard 
er det fornuftigt at holde sig til Sundheds-
styrelsens anbefalinger. 

TEKST: TINE TANG LYSTBÆK // FOTO: JOAN JOENSEN

Mange mennesker er forvirrede over de mange bud-
skaber omkring sundhed vi hele tiden bombarderes 
med både fra eksperter og selvudnævnte eksperter. Det 
ene øjeblik må vi ikke drikke komælk, næste øjeblik er 
det, det eneste rigtige.

Firkantede begreber
Sundhedsstyrelsens lette træghed i forhold til at in-
korporere nye anbefalinger ser diætist Louise Rost-
gaard som et udtryk for langsomhed i den nødvendige 
forskning. Sundhedsstyrelsen kan kun komme med en 
anbefaling, hvis evidens er fuldt belyst. Louise Rost-
gaard foretrækker selv andre begreber end sundt og 
usundt, som for hende er lidt firkantede, og vil hellere 
tale om henholdsvis næring og nydelse. 

»Noget nærende er ofte kedeligt, men kan godt gøres 
nydelsesfuldt, ligesom noget nydelsesfuldt måske ikke 
er fysisk nærende, men kan give plus på den sensoriske 
eller følelsesmæssige konto,« siger hun.

Meget underlødig misinformation 
Vi oplever alle, at forskellige trends afløser hinan-
den i sundhedens verden. Først får vi at vide, at der 
er tungmetaller i fisk, så må vi ikke spise for mange 
kulhydrater. For tiden oplever Louise Rostgaard en 
veganer-tendens. Hun påpeger, at man må være kritisk 
overfor, hvem der bringer trends til torvs.  
»Der er meget underlødig misinformation på nettet, 
som kan være potentielt farlig,« siger hun. I det hele 
taget er det vigtigt, at forsøget på at leve sundt ikke 
kammer over i en jagt på det perfekte.  
»Det essentielle er, hvor ønsket om sundhed kommer 
fra: er det et behov for bekræftelse eller et ønske om 
selvnæring; altså at nære din krop og din sjæl?« siger 
Louise Rostgaard.

Den slanke krop er i fokus 
Sundhed er for Louise Rostgaard et sted, hvor vi finder 
mening og værdi. Siden 1950’erne er den sunde, slanke 
krop kommet i fokus. 

»Alle kvinder går jo rundt og suger maven ind, selvom 
de fleste af os har topmaver. Det handler om at føle sig 
rigtig eller forkert,« siger hun.
Et resultat af dette kan være uhensigtsmæssig spisead-
færd eller en decideret spiseforstyrrelse. Louise Rost-
gaard er dog ikke sikker på, hun vil gå så langt som til 
at kalde sundhed en menneskeret. Svaret ville komme 
an på definitionen af sundhed: Er det bare fravær af 
sygdom, eller er det fuld fysisk, mental og social sund-
hed? Og selvom en del af ansvaret for folkesundheden 
afhænger af miljø og samfund, har den enkelte jo også 
selv et ansvar. 

»Noget af det vigtigste er, at man ikke prædiker den 
eneste sandhed om sundhed for folk, så de føler, de 
synder, hvis de ikke overholder den,« siger Louise 
Rostgaard, og slutter med at understrege, at vi på 
sundhedsområdet er rigtig langt i Danmark, eksempel-
vis med økologi og sunde fastfoodløsninger.

Sundhed har mange sandheder

Diætist Louise Rostgaard opfordrer til at man er forhol-
der sig kritisk til de nye kosttrends der dukker op med 
jævne mellerum.

»Et glas rødvin 
om dagen er godt for kroppen«

Svar: Rødvin forebygger blodpropper, men er skidt som selvmedici-
nering.

Fakta eller myte om sund kost

»Man bliver 
afhængig af sukker« 

Svar: Nej, sukker i sig selv skaber ikke afhængighed, som eksem-
pelvis stoffer kan, men særligt i kombination med fedt kan sukker dulme 

følelser, og det kan give en afhængighedslignende situati-
on.

»Kaffe er 
sundhedsskadeligt«

Svar: Hvis man har angst, bør man undgå 
kaffe.

»Gluten 
er helt uskadeligt«

Svar: Tja. Nogle kan tåle det, nog-
le ikke.

»Hvis man 
drikker mælk, kan man få brystkræft« 

Svar: Man kan kun påvise sammenhæng mellem mælk og prostata-
kræft, ikke andre kræftformer.

»Brød, ris og 
pasta gør os tykke« 

Svar: Intet i sig selv gør os tykke - et kalorieoverskud gør. Det er nemt at 
spise meget af for eksempel hvid pasta.

 

Kilde: Diætist, Louise Rostgaard
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»Man skal 
spise mange grøntsager, gerne rå«

Svar: Ja, gerne grøntsager, men ikke nødvendigvis 
rå.

»Vitaminpiller er penge ud ad vinduet«
Svar: Ja, hvis man ellers spiser sundt og varieret, men visse kosttil-

skud er alligevel gode at tage, såsom D-vitamin om 
vinteren.

»Det er bedst at 
spise groft, for eksempel fuldkorn« 

Svar: Ja, fuldkorn er bedre end hvidt brød.

»Vegetarer 
og veganere får ikke nok 

proteiner«
Svar: Det kan de sagtens få, hvis bare de er 

opmærksomme.

»Fedt er en 
dræber«

Svar: Fedt er ikke lige fedt. Plantefedt er sundt, dyrefedt i mindre 
mængder.

»Slankekure 
virker aldrig«

Svar: De virker sjældent. 90% tager på igen.

»Faste er farligt«
Svar: Nej, men heller ikke nødvendigt.

Kilde: Diætist, Louise Rostgaard

Lige til at tage ud 
og hænge op.

Kreative sysler 
Mandag: 
10.00-12.00: Åbent kreativt værksted, Ottilia
13.00-15.00: Hækling, Team Mod på Livet
14.00-16.00: Tegning, Pinta
16.00-18.00: Kreativt værksted, Kompasset 
16.00-18.45: Kreativ skrivning, Mamma Mia, Nabo 
Skolen 

Tirsdag: 
09.30-12.00: Kreativt værksted (maling med akryl)
Boserupvej 
10.00-12.00: Åbent kreativt værksted, Ottilia
11.00-15.30: Undervisning i tegning, Ottilia

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

Torsdag: 
10.00-15.00: Åbent kreativt værksted, Ottilia
12.00-14.30: Undervisning i tegning, fra 16. januar undervi-
ses der fra 12.00-15.00, Ottilia
13.00-16.00: Krea, Ungehus CPH,
åbent drop in for unge mellem 18 og 30 år
16.00-17.40: Foto, Mamma Mia, Nabo Skolen

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

Madlavning/fællesspisning
Mandag:
10.00-14.00: Madgruppe, Café Rose, Kræver tilmelding
14.30-18.30: Madgruppe, Café Rose, Kræver tilmelding
17.00-19.00: Fællesspisning den første mandag i måneden, 
Kontakten
18.00-19.00: Fællesmad, tilmelding inden kl. 16.00, pris 20 kr. 
Ungehus CPH

Tirsdag: 
10.00-14.00: Madgruppe, Café Rose, Kræver tilmelding
16.10-18.45: Madlavning, Mamma Mia, Nabo Skolen 
18.00-19.00: Fællesmad, tilmelding inden kl. 16.00, pris 20 kr. 
Ungehus CPH

Onsdag:
13.00-15.00: Onsdagsboller, Team Mod på Livet
18.00-1900: Fællesmad, tilmelding inden kl. 16.00, pris 20 kr. 
Ungehus CPH

Torsdag:
13.00-19.00: Gastronomisk undervisning, Pinta, 
(tilmelding, pris 40 kr.)
17.30: Fællesspisning, N.A.B.O, (tilmelding, pris 25 kr.)

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

Sundhed og medicin 
Mandag:
13.00-14.00: Medicinpædagogisk dialogspil, Kompasset 

Tirsdag: 
14.30-15.30: Sund snak, Kompasset

Aktivitetskalender for den 06.01 til den 03.02
Aktivitetskalenderen er lavet af Gloria. Aktiviteterne foregår i

Københavns Kommunes socialpsykatri, men er for alle Københavns Kommunes borgere
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Motion, krop og bevægelse
Mandag:
10.15-11.00: Gågruppe, Pinta
10.00-10.30: Stolegymnastik, Kompasset
10.30-11.00: Gågruppe, Kontakten
13.00-15.00: Gåtur på Bispebjerg Kirkegård ved Danielle, 
Team KAT, mødested Birkedommervej 43
16.00-16.45: Dans, ingen tilmelding, N.A.B.O 

Tirsdag: 
10.00-10.30: Stolegymnastik, Kompasset 
12.10-13.30: Kropsbevidsthed, Mamma Mia, Nabo Skolen
12.30-14.30: Sundhed for dig, Kompasset (tilmelding kræves)
13.00-14.00: Spinning, Ungehus CPH, 
åbent drop in for unge mellem 18 og 30 år

Onsdag: 
10.15-11.00: Gågruppe, Pinta
10.30-13.00: Svømning i Øbrohallen, ASPA Kapelvej 
(Tilmelding kræves, pris 25 kr.) 
12.00-12.45: Gågruppe, Mamma Mia 
13.00-15.00: Temasport, diverse former for bold og hold-
sport, åbent drop in for unge mellem 18 og 30 år, Ungehus 
CPH

Torsdag: 
10.00-10.30: Stolegymnastik, Kompasset 
10.30-11.30: Krop og sind, Pinta
11.00-12.00: Løbeklub , Kompasset

Fredag: 
10.15-11.00: Gågruppe, Pinta
10.00-10.30: Stolegymnastik, Kompasset 
12.30-14.30: Sundhed for dig, Kompasset (tilmelding kræves)
12.30-14.30: Motion, sundhedshuset i Mimersgade 41, 1
(Yderligere information kan fås hos Louise på tlf. 30 68 
11 88)

Krop, sind og psyke
Mandag: 
13.00-14.00: NADA, Pinta . 
13.30-15.30: Mindfullnes i Mamma Mia, Team KAT. 
13.00-14.00: Yoga, Kompassest
14.00-16.00: NADA, Kompasset 
15.00-16.00: NADA i Bellahøj Kirke, Team KAT
18.30 Stemmehørergruppe i lige uger, Ungehus CPH
åbent drop in for unge mellem 18 og 30 år

Tirsdag: 
10.30- 12.00: Erfaringsgruppe om angst, Team KAT,
Tomsgårdsvej 35 
13.00-15.00: Recoveryforløb, Café Rose
(Tilmelding kræves, kontakt Café Rose for tilmelding)
13.30-15.30: Selvværdskursus, Team KAT, Ottillia
14.00-15.00: Velværegruppe (lige uger), Mamma Mia 
19.00-20.00: Stillerum, Kompasset

Onsdag: 
13.00-15.00: Recoveryforløb, Café Rose
(Tilmelding kræves, kontakt Café Rose for tilmelding)
13.00-15.00: Social færdighedstræning, Team KAT
Fra kl. 13.30 : Nada, Kontakten
13.00-14.00: Yoga, Kompasset
14.00-16.00: NADA, Kompasset 

Torsdag: 
09.45-11.00: Gågruppe, Pinta
10.00-14.00: Nada efter aftale, Kompasset 
10.30-11.15: Krop og sind, Pinta
11.00-13.00: Selvværdskursus i Otillia, Team KAT
11.00-12.00: SFT, Pinta
14.00-15.00: »Social byhave«, Pinta
15.00-16.00: NADA i Otillia, Team KAT
 
Fredag:
10.00-11.00: SFT-opfølgning, Ottilia
10.00-11.30: NADA, Kompasset
11.00-12.00: NADA, Pinta
12.30-15.00: Makeup-værksted, den første fredag i måne- 
den, Team Mod på Livet

                                                                                                                                  

13.00-15.00: Recoveryforløb, Café Rose
(Tilmelding kræves, kontakt Café Rose for tilmelding)
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Bliv klogere 
Mandag:
13.00-15.00: Digital medborger, Ottilia
17.00-18.00: Studiestøtte, Ungehus CPH

Tirsdag: 
10.00-11.30: IT-kursus, ASPA Kapelvej, (Tilmelding kræves )
11.30-13.00: IT-kursus, ASPA Kapelvej, (Tilmelding kræves)
13.45-15.25: IT undervisning, Mamma Mia, Nabo Skolen
15.40-17.20: IT undervisning, Mamma Mia, Nabo Skolen

Onsdag:
10.00-11.30: IT-kursus, ASPA Kapelvej, (Tilmelding kræves )
11.30-13.00: IT-kursus, ASPA Kapelvej (Tilmelding kræves)
13.00-14.00: Guitarundervisning, Pinta
13.00-16.00: Åben anonym rådgivning, TMpL
15.00-16.00: AST Jobformidling, Pinta

Torsdag:
12.30-13.00: AST-jobformidling, Ottilia
13.00-15.00: PC hjælp, Pinta
16.00-19.00: IT-salon, ASPA Kapelvej

 

 

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

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

Tirsdag:
10.45-12.30: Kulturgruppe, ASPA Kapelvej, 
Kræver tilmelding 
13.00-filmen slutter: Biograf på storskærm, lige uger, 
Boserupvej
16.00-19.45: Fælllesskab, Café Rose

Onsdag: 
13.00-14.00: Brugermøde, Mamma Mia
14.00-15.00: Filosofisk salon, Pinta
14.00-15.00: Pintamøde, Pinta

Torsdag:
10.00-12.00: Ugen der gik - i nyheder og verden, Ottilia

Brætspil/sang og musik 
Mandag: 
13.00-15.00: Brætspil, Team Mod på Livet
13.00-15.00: Brætspil, Pinta 

Tirsdag:
13.00-14.00: Musik og sang, Kontakten

Torsdag:  
11.00-12.40: Guitar, Mamma Mia, Nabo Skolen 
13.00-15.00: Brætspil, Pinta 
13.00-14.00: Musik og sang, Kontakten
13.00-14.40: Sang, Mamma Mia, Nabo Skolen  

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

Torsdag
13.00-15.00: Skak-gruppe, ASPA Kapelvej

Fredag: 
12.30-15.00: Spilcafé, den tredie fredag i måneden, TMpL
13.00-14.00: Fællessang, Ottilia 
14.00-15.00: Fællessang, Pinta 
14.00-16.00 Gaming, Mamma Mia

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

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

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

Du kan få friplads gennem Frinova til Frinovas AOF-kurser 
ved at henvende dig til Frinova.

.
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Frinova                                           
Sunbygårdsvej 1                      
2300 København S                 
Tlf.: 30 58 02 73                           
                                      
N.A.B.O Center
Portugalsgade 10
2300 København S
Tlf.: 30 36 80 70

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

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

Ungehus CPH
Hørsholmgade 20E
2200 København N
Tlf.: 30 69 25 91

Åbningstider:
Man-ons: 9.00-21.00
Tors-fre: 10.00-16.00

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

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

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

ASPA Kapelvej 55
2200 København N
Åbent, anonymt samværs-
tilbud
Tlf: 35 30 17 28

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

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

Åbningstider:
Man-fra: 09.30-13.30

Telefontid:
Mellem 09.00-11.30 og
13.00-14.30

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

Åbningstider
Man- tors: 08.00-14.00
fre: 08.00-12.00

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Cirka hver anden 
onsdag åbnes kl 12.30

 

Mamma mia og
Mamma Mia Nabo 
Skolen

 
 

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

Åbningstider
Man-fre: 11.00-20.00
Weekender og
helligdage: 11.00-17.00
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Brit Sørensen har ved hjælp af et program, der 
hedder Sundhed for Dig, på Kompasset, fået 
livet tilbage efter længere tids sygdom, og er 
sluppet af med sin medicin mod sukkersyge. 

TEKST: JANE E. BEGTRUP // FOTO: TORIL K. VIKESÅ

Brit Sørensen, mor til tre, blev syg af stress for cirka 10 
år siden. Som følge af sin sygemelding fulgte en længe-
re periode på sofaen, hvor hun havde svært ved at kom-
me ud ad døren. Det kom der ikke noget godt ud af, og 
hun blev til sidst ramt af depression. Store mængder 
mad blev hendes måde at dulme følelsen af håbløshed 
på. Samtidig med, at hun ikke kunne komme ud ad dø-
ren, fik hun ikke rørt sig nok. Det resulterede i, at hun 
fik type 2-diabetes.

Sundhed for dig 
Brit Sørensen indså, at hun havde brug for hjælp, og at 
hun gerne ville tabe sig 40 kg. Så da hun søgte hjælp på 
Kompasset, fik hun tilbudt et forløb, der hedder Sundhed 
for dig, og det var lige, hvad Brit Sørensen havde brug for. 
 
»Jeg stortrives i Sundhed for dig og glæder mig hver 
gang, jeg skal hen og være sammen med andre ligesin-
dede,« siger Brit Sørensen. 
 
Forløbet har hun deltaget i det sidste års tid, hvor hun 
og syv andre mødes med en fysioterapeut og en pæda-
gog to gange om ugen. Tilbuddet består af træning og 
cafémøder, hvor de i fællesskab diskuterer medicin, 
kost, madlavning, motivation, netværk, livskvalitet og 
vaneændringer. Det er gratis, og der er meget fleksible 
rammer, som er godt for Britt Sørensen på de dage hun 
ikke orker at komme afsted. Der kan hun vælge at tage 
en slapper derhjemme i stedet for. 

Kom af med medicinen 
Brit Sørensen er blevet fyldt med energi, og hendes 
blodsukker ligger stabilt igen. Det har resulteret i, at 
hun er sluppet af med sin diabetesmedicin. Hun trøste-
spiser ikke nær så meget, og hendes portioner er blevet 
mindre. Hun er holdt op med at spise fastfood og hol-
der sig fra slik, sodavand og alkohol.  
 
»Det er ikke sket fra den ene dag til den anden, det har 
taget lang tid at ændre på,« siger Brit Sørensen.
 
Lægen opdagede hendes sukkersyge for næsten et år 
tilbage, men hun mener selv, at hun har haft det i læn-
gere tid, og at det kan være årsag til hendes manglende 
appetit på livet. Nu spiser hun fisk, kylling og masser af 
vegetarmad i form af grøntsager og langsomme kulhy-
drater.

Brit slap af med  Brit slap af med 
sin diabesin diabettes-es-
medicin gennem medicin gennem 
motion og motion og 
kkososttomlægningomlægning

 

Fakta om type 2-diabetes

Type 2-diabetes er den mest udbredte diabetestype 
i Danmark og udgør ca. 80 % af det samlede antal 
diabetikere.
Ved type 2-diabetes producerer kroppen ikke nok 
insulin (insulin er et vigtigt hormon i regulering af blod-
sukker), og man får derfor et forhøjet sukkerniveau 
i blodet. Det kan gøre, at man føler sig træt og har 
mangel på energi. 

Der findes endnu ikke en kur mod type 2-diabetes, 
men det er muligt til en vis grad at forebygge sygdom-
men, hvis du spiser sundt, bevæger dig hver dag og 
undgår rygning og overvægt.
I behandling af type 2-diabetes indgår fysisk aktivitet, 
medicinsk behandling med for eksempel Metformin og 
en kostændring til at spise masser af grønt, groft og 
fiberrigt. Kilde: diabetes.dk

Brit Sørensen deltager i 
forløbet Sundhed for dig 
på Kompasset.

http://www.diabetes.dk
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Hvis du ønsker en kostomlægning, kan det være en 
god hjælp at besøge en diætist. Det er muligt at få 
kostvejledning rigtig mange steder. 

Enkelte steder er det gratis at komme hos en diætist, men 
rigtig mange steder skal man betale for det. Mange sund-
hedsforsikringer dækker dog behandling hos en klinisk diæ-
tist. Sygeforsikringen »danmark« giver også tilskud til besøg 
hos en diætist.

Nedenstående er en liste over nogle af de tilbud der findes.

Gratis tilbud

Center for Diabetes
Har du type 2-diabetes, er kosten ekstra vigtig, og Center 
for Diabetes, som pr. 1.1.2020 hedder Center for Diabe-
tes og Hjerte, tilbyder gratis forløb med kostvejledning og 
madlavning. Du skal dog henvises fra egen læge. Forløbet 
er individuelt og planlægges med en sundhedsprofessionel 
kontaktperson. Se mere på deres hjemmeside:
diabetes.kk.dk/artikel/kostvejledning-og-madlavning

Mamma Mia
På aktivitets- og samværstilbuddet Mamma Mia i Køben-
havn NV har du mulighed for at deltage i en velværegrup-
pe, hvor kost også er en del af gruppens samtaleemner. 
Gruppen fokuserer på velvære og det, som er vigtigt for 
deltagerne, tages op i gruppen. Hvis du vil deltage i velvæ-
regruppen, kan du kontakte Mamma Mia for at høre mere. 
Du kan læse mere om Mamma Mia på deres hjemmeside: 
mammamiasocialpsykiatri.dk

Kompasset
Aktivitets- og samværstilbuddet Kompasset på Amager 
tilbyder en sund snak om kost og madlavning hver tirsdag 
kl. 14:30-15:30 i forbindelse med forløbet Sundhed for dig. 
Læs mere om Kompasset på deres hjemmeside: centerama-
ger.kk.dk/artikel/aktivitets-og-samværstilbuddet-kompasset

Lungeforeningen
På lungeforeningens hjemmeside kan du finde kostråd, 
hvis du har KOL: lunge.dk/mad/sektion-madopskrif-
ter-til-dig-med-en-lungesygdom

Ikke gratis tilbud

Diætisthuset 
Diætisthuset, som er landsdækkende, tilbyder diverse 
forskellige typer for kostvejledninger i forbindelse med for-
skellige lidelser/sygdomme. Se priser og yderligere info om 
diætisthuset på deres hjemmeside: diaetisthuset.dk 

Diætistkompagniet
Diætistkompagniet i København tilbyder kostvejledning 
hovedsag
ligt i forbindelse med vægttab. Det kræver ingen henvisning. 
For info om diætistkompagniet og priser, se hjemmeside: 
diaetistkompagniet.dk

Amagerbro fysioterapi 
Amagerbro fysioterapi har tilknyttet en diætist, som tilby-
der kostvejledning i forbindelse med blandt andet diverse 
sygdomme, hvor kosten spiller ind, samt vægttab. Du kan 
se priser og yderligere info på: amagerbrofysioterapi.dk/
behandling/klinisk-diaetist-koebenhavn 

Aleris Hamlet 
Aleris Hamlet tilbyder kostvejledning i forbindelse med 
blandt andet vægttab/vægtøgning samt diverse sygdomme, 
hvor kosten spilder ind. Desuden tilbyder Aleris Hamlet 
studerende 15 % rabat. 
aleris-hamlet.dk/hospital/diatist

Sundhedshusene, som indtil nu har tilbudt kostfor-
løb, vil pr. 1.1.2020 ikke tilbyde kostforløb længere.

Derimod kommer der et Center for KOL på Nørrebro. 
Hjerte bliver flyttet til Center for diabetes.

Sundhedstilbud
om kost

for

Lille Skole for Voksne tilbyder un-
dervisning og samvær for psykisk 
sårbare mennesker og sindsliden-
de. 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 d. 
6. januar 2020, men der er mulig-
hed for at tilmelde sig løbende. Til-
melding foregår på skolens kontor 
Skalbakken, 17, 1. i Vanløse. 
Tlf. 24 92 45 03.

Vi har rundvisning og introduktion 
til skolen hver mandag kl. 11. Du 
behøver ikke at tilmelde dig på for-
hånd – du kan bare møde op.
Caféen er skolens mødested. Her 
kan du købe kaffe og te. Hver man-
dag og onsdag kan du også købe et 
måltid varm mad til 30 kr. 
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http://www.lsfv.dk
http://www.diaetisthuset.dk
http://www.amagerbrofysioterapi.dk/behandling/klinisk-diaetist-koebenhavn
http://www.amagerbrofysioterapi.dk/behandling/klinisk-diaetist-koebenhavn
http://www.diaetistkompagniet.dk
http://www.aleris-hamlet.dk/hospital/diatist
http://www.lunge.dk/mad/sektion-madopskrifter-til-dig-med-en-lungesygdom
http://www.lunge.dk/mad/sektion-madopskrifter-til-dig-med-en-lungesygdom
http://www.mammamiasocialpsykiatri.dk
http://www.diabetes.kk.dk/artikel/kostvejledning-og-madlavning
http://www.centerama-ger.kk.dk/artikel/aktivitets-og-samv�rstilbuddet-kompasset
http://www.centerama-ger.kk.dk/artikel/aktivitets-og-samv�rstilbuddet-kompasset


22 23

Sundhed 
for dig

Et tilbud om livsstilsændring 
til psykisk sårbare 
i Københavns kommune

     

Aktivitets- og samværstilbuddet Kompasset/Sundbygårdsvej 1
2300 København S/tlf. 40 49 32 47/ E-mail: kompasset@sof.kk.dk

Kompasset har ledige pladser på vores faste træningshold.
Du kommer på et mindre hold, som mødes og træner to gange om ugen.
Det er ikke nødvendigt at have erfaring med motion og træning.

TRÆNING – TIRSDAGE OG FREDAGE KL. 12:30-14:30
Selve træningen varer 1½ time, og består af opvarmning, konditionstræning, styrketræning og 
udstrækning. Efter træningen bruger vi en halv times tid på at drikke kaffe/the og hygge os 
sammen.
Alle kan være med, uanset niveau, og træningen bliver tilpasset den enkelte.
Vi holder pauser undervejs.
Vi lægger stor vægt på, at der skal være tid til spørgsmål og snak samt til at lære hinanden at kende. 
Det er muligt at klæde om og bade i Kompasset, og låne et skab, hvor man kan opbevare sine ting.

SUND SNAK - TIRSDAGE KL. 14:30-15:30
Vi afholder oplæg med efterfølgende debat og udveksling af erfaringer.
Temaerne varierer efter gruppens behov.
Det kan handle om sundhed og medicin, kost og madlavning, motivation, livskvalitet, 
vaneændringer, økonomi, fremtid og sociale aktiviteter.

Har du lyst til at 
indgå i et 
fællesskab omkring 
sundhed?

Har du brug for at 
blive stærkere og 
få et større fysisk 
overskud?

Ønsker du at få 
træning til at blive 
en naturlig del af 
din hverdag?

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Er du interesseret i at deltage i Sundhed for dig, kan du ringe 
eller sende en mail, så inviterer vi dig til en samtale.
Ved samtalen kan du høre mere om tilbuddet, og sammen 
finder vi ud af, om det er noget for dig at deltage.

Kontakt os på tlf. 40 49 32 47 eller kompasset@sof.kk.dk

En kold, regnfuld novemberdag holdt 
Team Mod på Livet Novemberfest for 
borgere fra de bosteder i København, 
som Team Mod på livet besøger.

TEKST: HANNE CARLSEN

Agnete Thorndahl og Pia Johansen havde begge 
været med i planlægningsgruppen og forberedte 
aftenen med at pynte bord og pakke bestikket fint 
ind. Selvfølgelig skulle der tallerkener til den lækre 
laks, grydestegen med råstegte tomater og små 
kartofler, en lækker sovs og sprød salat – som alt 
sammen kom udefra. Til dessert blev der serveret 
en hjemmelavet himmelsk kage, samt te og kaffe.

Musikere fra Pinta kom og underholdt med et 
stort repertoire af sange fra den danske sangskat, 
som vi alle sang højlydt med på.
Karaokeanlægget blev da også afprøvet, så alt i alt 
en dejlig eftermiddag og aften for de 15 gæster, der 
kom i det kolde, våde, mørke novembervejr til de 
hyggelige lokaler i Team Mod på Livet på Svend-
borggade 3 på Østerbro. 

I må nøjes med billeder fra før festen, da vi holdt 
en foto-fri fest.

Novemberfest i Team Mod på Livet

Agnete Thorndahl og 
Pia Johansen har gang i 
borddækning og pyntning.

Lækker hjemmelavet kage.

Så er kaffen snart klar.

Der var lagt op til 
feststemning omkring 
musikken.
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 Så er der knas til alle.
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Kom med på rundvisning i Klunkehjemmet og få et 
unikt indblik i Klunketiden. 

Rundvisninger hver lørdag og søndag kl. 11, 12 og 13.

Mødested: Nationalmuseets Forhal
Varighed: Ca. en time.

Få skridt fra Nationalmuseet ligger Klunkehjemmet - grosse-
rer Rudolph Christensens herskabelige lejlighed, der frem-
står fuldt møbleret og stort set uændret i tidens klunkestil. 
Familien Christensen flyttede ind i lejligheden i 1890, og du 
kan opleve det fornemme interiør og en stemning, der er 
præget af datidens normer, hjemlig hygge og tidens gode 
håndværk.

Pris: voksne 95 kr., børn under 18 år 50 kr. 

Du kan købe billetter online her: http://billet.natmus.dk/
rundvisninger/rundvisning-i-klunkehjemmet eller i informati-
onen i Nationalmuseets forhal.

På grund af den meget begrænsede adgangskapacitet skal 
alle deltagere have billet – også børn uanset alder. Rundvis-
ningen egner sig ikke til børn under 6 år.

Vær opmærksom på, at der desværre ikke er elevator op til 
lejligheden, og at der derfor ikke er adgang med kørestol, 
klapvogn eller rollator.

Nationalmuseet |  Ny Vestergade 10 |  København K
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OBS: Begrænset antal billetter, så køb gerne 
din billet i god tid.

Rundvisning i 
Klunkehjemmet

Torsdag den 5. december holdt botilbuddet 
Boserupvej i Roskilde stor julefrokost og 
koncert med Shu-bi or not Shu-bi for de 150 
fremmødte, beboere og deres pårørende.

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

Efter den lækre traditionelle julemenu var nydt ved de 
hyggelige seksmandsborde, lød der pludselig en meget 
høj stemme: »Hvad mon man er…«. Det var Bosse Hall 
Christensen fra det veloplagte Shu-bi or not Shu-bi, der 
startede koncerten, og de første svingede ud på dan-
segulvet. Der var store bifald efter hvert nummer og 
koncerten, som skulle have sluttet af med »Fed Rock«, 
måtte forlænges med flere ekstranumre til stor jubel.

Fed rock på Boserupvej

Forsanger Karsten Lagermann og 
bassist John Sørensen i Shu-bi or 
not Shu-bi photobombede billedet af 
beboer på Boserupvej Maj-Britt Wik 
efter koncerten. 
»Jeg synes det har været et rigtig flot
og godt arrangement i dag,« sagde 
hun. 

Der var fyldt godt op på dansegulvet under hele koncer-
ten med Shu-bi or not Shu-bi, som spillede Shu-bi-duas 
største hits. Tre af medlemmerne i Shu-bi or not Shu-bi 
kommer fra det gamle Shu-bi-dua.

Bassist John Sørensen.

Guitarist Claus Asmussen.  Keyboardspiller Willy Pedersen. Trommeslager Bosse Hall Christensen.

Forsanger Karsten Lagermann.

Rundvisning iRundvisning i  
KlunkKlunkehjemmetehjemmet

http://billet.natmus.dk/
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RADIO
G L O R I A

Torsdag den 16. januar kan du igen stille ind på Radio 
Karen klokken 14.00 og lytte til Glorias radiopro-
gram. Denne gang bliver det en opsamling med et 

udvalg af de bedste indslag vi bragte i 2019 samt et live 
indslag, om sundhed.

Du kan blandt høre museumsinspektør på Nationalmuseet, 
Mette Byriel-Thygesen, fortælle om kærligheden i et histo-
risk perspektiv, og Katrine Brocks og Pernille Tornøe fortæl-
le om deres afgangsfilm fra Den Danske Filmskole, Under 
Bølgerne, Over Skyerne, som handler om psykisk sårbarhed 
og venskaber.

Og så får vi den dygtige ernæringsterapeut Ulla Mortensen 
i studiet til et live interview om kostens betydning for vores 
sundhed og hendes erfaringer fra Café Rose, som er et akti-
vitets- og samværstilbud i Sydhavnen.

Lyt med på 98.9 FM eller 98.8 MHz. Du kan også streame 
udsendelsen live på Radio Karens YouTube kanal. 

LYT MED DEN 16. JANUAR
N Å R  G L O R I A  S E N D E R  R A D I O

GLORIAS KOMMENDE TEMAER

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

MARTS 
Misbrug

MAJ 
Selvmord

APRIL 
Håb og

drømme

Sikke en fest der blev holdt på STU, 
Bystævneparken 20. Alle fik sig en dejlig 
juleaften på trods af, at de ikke havde fa-
milien at være sammen med. Det kan have 
store følelsesmæssige konsekvenser for 
ensomme at sidde alene hjemme juleaften. 
Men ikke for os, der blev tilbudt at holde 
juleaften sammen med ligesindede. 

TEKST: JANE E. BEGTRUP // FOTO: LOTTE CHILI KRISTENSEN

Juleaften i Bystævneparken var et tilbud til borgere, der 
ikke har mulighed for at fejre julen med familien af den 
ene eller anden grund. Vi var næsten 30, der deltog på 
denne særlige aften. Der blev traditionen tro serveret 
and og flæskesteg med brune kartofter, sovs og rødkåls-
salat. Til dessert var der risalamande, og med tradition 
fra Dragør, var der ikke kun èn mandel i risalamanden. 
Der var mange mandler, og de 4 personer, der fik flest, 
fik mandelgaver. Der blev sunget, danset om juletræet, 
og alle fik gaver, der var pakket fint ind. Flere gaver var 
sponseret, og både indpakning og indsamling af gaver 
havde Dorte Carmel fra foreningens bestyrelse sørget 
for. Hele arrangementet blev sluttet af med pakkeleg, 
hvor der blev raflet om pakker. Reglen var, at alle fik èn 
gave, så da uret var stillet til sidste runde, måtte man 

ikke tage gaver fra dem, der kun havde èn.
Bordet var dækket smukt op af de frivillige hjælpere. 
Det hele foregik på STU, der er et særligt tilrettelagt ud-
dannelsesforløb for unge borgere med specielle behov. 
Det var John Post, som til dagligt arbejder med at lære 
de unge op i køkkenet, og som er medlem af bestyrelsen 
FJOPS (Foreningen job til psykisk sårbare), der havde 
sørget for, at vi kunne benytte STU’s lokaler. I køkkenet 
var der stor aktivitet med at få maden klar til kl. 18, hvor 
gæsterne kom. 

Det var bestyrelsen i FJOPS, der stod for afholdelse af 
denne juleaften. Et tilbud til Københavns Kommunes 
ensomme og psykisk sårbare borgere. Foreningen havde 
søgt Københavns Kommune om midler til afholdelse af 
arrangementet. Udover Københavns Kommunes bidrag, 
så bidrog plastmontøren Benny Walsøe også med midler 
til arrangementet. Sidst, men ikke mindst har Lars 
Andrup, som er en onkel til en af eleverne på STU’en, le-
veret diverse øl fra Belgien. Så der manglede ikke noget, 
og alle fik sig en dejlig aften. 

Alle gæster gik fra en vellykket juleaften, og John slut-
tede af med at sige, at vi gør det igen til næste år, og så 
skal vi have endnu flere med. 

Jul for alle pengene
Gæsterne sidder om 
det fint dækkede bord.

Der danses om juletræet.

Gaverne står rundt 
om det fine juletræ.

Kø til risalamanden.

mailto:Vikes� p� JR4E@kk.dk
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ÅBNINGSRECEPTION 

Genbrugsbutikken 

Recoveriet 

DU INVITERES TIL DEN STORE ÅBNING AF 
RECOVERIET 

Den røde snor til butikken bliver klippet kl. 15.00. Du vil derefter blive budt 
på husets bedste suppe og lidt sødt til ganen til tonerne fra husets 

hyggeband imens du nyder den nyindrettede butik. 

TORSDAG D. 16. JANUAR 
KL. 15.00-18.00 

Recoveriet 
Kontakten 

Bystævneparken 26 
2700 Brønshøj 

Vi modtdonationer
ager 
: 

gernekøkk
 

enser
tøj, bøgervice, , 

og garnnøgler
smykker(bomuldsgarn)
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