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DELTAG I GLORIAS 
PÅSKEQUIZ

 

Vind en æske chokolade 
 

Side 7

KOM MED I ONLINE- 
FÆLLESSKABERNE

 
Aktivitets- og samværstilbuddenes 
aktiviteter er flyttet til Facebook

 

Side 8

BLIV RINGET OP AF 
PEER-LINJEN 

Vi har ikke svarene, 
men vi lytter og støtter

Side 32

HÅB OG DRØMME
Håb er en grundlæggende del af det at være menneske, og det giver 
os retning i de ting vi siger og gør

Bertel Nygaard, håbshistoriker og lektor ved Aarhus Universitet

Fra side 10
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Kære Læser

Siden torsdag den 12. marts har Danmark for al-
vor været ramt af coronapandemien. Det fik stor 
indvirkning på dagligdagen i Københavns socialpsy-
kiatri, hvor alle aktivitets- og samværstilbud blev 
lukket ned sammen med andre ikke livsnødvendige 
tiltag. Botilbud, herberger og krisecentre har skåret 
ned på bemandingen og alle hjemmevejledere ar-
bejder mest muligt hjemmefra.

I dagene efter den 12. marts kom regeringen med 
flere og flere begrænsninger i vores hverdag, og i 
skrivende stund er Danmark ikke åbnet op endnu. 
Det er en helt speciel tid med stor usikkerhed om 

fremtiden, hvor mange føler sig isolerede og en-
somme, men det er også en tid, hvor vi ser hjælp-
somhed, solidaritet og håb.
Og netop håb og drømme er vores tema i denne 
måned. Du kan blandt andet dykke ned i artiklen 
om håbets udvikling gennem historien, om peers 
betydning for håbet og læse om foreningen ”Håb i 
Psykiatriens” arbejde.
Som et nyt fast indslag har vi en rebus med på side 31.  

Pas på dig selv og rigtig god læselyst

Toril K. Vikeså
Redaktør

Deadline for indsendelse af materiale til nummeret den 4. maj er torsdag den 16. april

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

Korrektur
Hanne Emiland Andersen

Grafik 
Christina Andersen
Christine 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 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 
hjemmesiden:  
www.centernordvest.kk.dk/ind-
hold/gloria-0

Følg os på Facebook: 

Facebook.com/glorianyhedsblad

Forsidefotograf: 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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SUND BY
WALK & RUN

Sund By Walk & Run er et idrætsarrangement for 
mennesker med psykiske udfordringer. 

Arrangementet afvikles mellem kl. 12 og 13 
på en 1 km rundstrækning, omkring søen i 
Fælledparken. 

Man vælger selv om man vil gå eller løbe. 
Hver gang man passer mål, udleveres et 
armbånd. Antal runder er ikke i højsædet. 
Det vigtigste er at flest muligt deltager i 
idrætsfællesskabet i sit eget tempo.
Den gode oplevelse er - Idræt for sindets DNA

 

 

AKTIVITETER 
Pladsen åbner kl. 10.30 for udlevering af 
løbsnumre. 

På pladsen kan du møde fysioterapeuter og 
studerende fra Psykiatrisk Center København, 
som står klar med massage og en snak om 
fysisk aktivitet i hverdagen.

Du kan høre om løbehold og træning i 
løbeklubben Sparta og i IFK98/Kæmperne. 
Du kan prøve freesbee-golf og pannabold. 

Bandet ”Rødderne” fra bostedet Thea på 
Frederiksberg levere musikken og i Cafè 
Pavillonen kan der købes kaffe.

PRÆMIER:
Der er flotte lodtrækningspræmier, en pokal 
til det hold/den forening som samlet flest 
armbånd, samt en præmie til den mand og 
kvinde som løber flest runder.  

PRIS: 
75 kr

TILMELDINGSFRIST:  
Senest den 25. april.

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND

Tilmelding og 
mere information:

www.dai.nemtilmeld.dk og 

www.facebook.com/
sundbylobet

D. 5. MaJ 2020 kl. 12
Fælledparken, KØBENHAVN

Kontakt Idrætskonsulent Lisbeth Crafack

E-mail: lisbeth@dai-sport

Tlf. 20 45 91 69

Foreningskoordinator Christine Marie Topp

E-mail: cp06@kk.dk

Tlf. 30 69 25 94

 HYGGE FÆLLE
K SSKABONKURRENCE

 
GODT

I F
 HUMØRÆLLEDPARKEN!

Eftertilmelding på dagen senest
kl. 11.30. PRIS: 125 kr
I prisen er inkluderet: startnummer, sandwich, 
frugt, muslibar, en vand samt en medalje til 
alle som løber/går en runde.

Kan aflyses pga. 
coronavirus. Følg med på 

facebook.com/Sundbylobet..

Kan aflyses pga. 
coronavirus. Følg med på 

facebook.com/Sundbylobet

RADIO
G L O R I A

LYT MED DEN 12. MARTS

I Glorias næste radioprogram berører vi naturligvis 
Corona-pandemien, som fylder store dele af vores 

hverdag i øjeblikket.
Vi har talt med Stine Hellerup Brøndum fra den nyop-
rettede Peer-Linje. 
Peer-Linjen er en telefonrådgivning til mennesker med 
psykisk sygdom eller pårørende, som er ekstra sårbare i 
denne tid.

Vi har også talt med borgercenterchef i Socialforvaltnin-
gen, Alberte Bryld Burgaard, om hvad den omfattende 
nedlukning af Danmark har haft af betydning for borge-
re og medarbejdere i psykiatrien.

Derudover kan du glæde dig til at høre professor i teo-
logi ved afdelingen for systematisk teologi på Køben-
havns Universitet, Niels Henrik Gregersen, fortælle om 
håbets betydning for mennesker, især i denne coro-
na-tid.

Og som altid har radiomedarbejder, Kim, en anbefaling 
klar til dig.
Denne gang er det den danske film, Kollision. Filmen fra 
2019 forsøger at vise, hvordan man er nødt til at holde 
fast i håbet, når livet ramler om én.

Lyt med torsdag den 16. april kl.14.00 på 98,9 FM eller 
find os som podcast, hvor du ellers henter dine pod-
casts. Derudover ligger vi udsendelsen op på vores 
Facebookside: Gloria – Nyhedsblad.

LYT MED DEN 16. APRIL
Når  Glor ia  sender  radio

Husk at du kan
 hente vores radioudsendelser 

som podcasts på Apple Podcasts, 
Spotify, Castbox og hvor du ellers 

henter dine podcasts.

www.dai.nemtilmeld.dk og
www.facebook.com/sundbylobet
mailto:lisbeth@dai-sport
mailto:cp06@kk.dk
facebook.com/Sundbylobet
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En Panodil og en patron – det vil gøre underværker,
 for ikke at være så bekymringsfuld.

Lad ikke dine sorger komme dig på forskud. 

Vi lytter til naturen og vejret, men sådan spiller klaveret ikke.

Vi flygter fra Gud, jeg ved ikke hvad.

Hvis det blot drejede sig om ansigter og udseende, 
for at komme nærmere os selv, ville vi hade hinanden.

Hvordan kan man overstige sin klogere storebror eller
 lillebror, som altid er klogere end dig selv?

Her drejer det sig ikke kun om seriøs jalousi.

Med din fantasi er du klogere, bare for en enkelt dag. - så 
har du endelig oversteget din egen verden, når du for en 
gangs skyld er klogere end din egen bror.

Derfor er verden så meget større end det lille familiebillede, 
du er vokset op med. - Verden er lige så stor, som den plejer 
at være, selvom du voksede op i mindre omgivelser.

Jeg er bange for mit ansigt, som gør dig fortræd. Hvis jeg 
bare kunne gøre det bedre.

Men jeg kan ikke se din hjerne, den måde du tænker på og 
jeg kan heller ikke helt se mit eget ansigt.

Skrevet af Peter Kirk

Sådan spiller klaveret ikke

Spørgsmål 1.  
Hvilket land tilhører Påskeøen i Stillehavet?

1. Mexico 
2. England 
3. Chile

Spørgsmål 2. 
Hvilken dag i Påsken døde Jesus ifølge biblen?

1. Skærtorsdag 
2. Langfredag 
3. Påskedag 

Spørgsmål 3. 
Hvornår falder påskedag?                                      

1. 1. søndag i april 
2. 10. Søndag efter helligtrekongers 

aften
 

  
3. Den første søndag efter første 

fuldmåne efter forårsjævndøgn 

Spørgsmål 4. 
Fra hvilket land stammer Linieakvavit? 

1. Norge 
2. Danmark 
3. Sverige

Spørgsmål 5. 
Hvad hedder Påske på tysk?

1. Pasche 
2. Frühling 
3. Ostern

 Et sort lam 
2. Et hun-lam 
3. Et lam, der er født om efteråret

Spørgsmål 7. 
Hvad er et “påskeæg” i et computerprogram?

1. En skjult meddelelse eller funktion 
2. En virus 
3. En alvorlig fejl

Spørgsmål 8.

Hvilken betydning tillægges påskeliljen?

1. Tro og jesus frelse 
2. Rigdom og lykke 
3. Hensyn, opmærksomhed og glæde

Spørgsmål 9. 
I gamle dage tog man sine pyntede påskeæg 
med i kirke for at få dem velsignet.

1. Sandt 
2. falsk

Spørgsmål 10.   
Hvornår kunne man første gang købe Påskebryg 
i Danmark?

1. 1945 
2. 1905 
3. 2005

Spørgsmål 6. 
Hvad er et gimmerlam?

1.

Glædelig Påske! 
 
I gamle dage var det et sikkert tegn på påske, når hønsene begyndte at lægge æg igen. Æg er 
forårsmad som også symboliserer opstandelse. Derfor pynter vi med æg og kyllinger til påske. 
Traditionen tro bringer Gloria i denne måned årets påskequiz, hvor du kan vinde en æske 
chokolade, hvis du sender de rigtige svar til os på gloria@kk.dk inden den 1. maj. 
Held og lykke.

 

mailto:gloria@kk.dk
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På grund af Corona-pandemien har alle 
aktivitets- og samværstilbud rykket deres 
aktiviteter online - kom og vær med.

TEKST: TORIL K. VIKESÅ

Corona-pandemien har sat sit præg på vores hverdag 
og har store konsekvenser for os alle hver især. Vi er 
blevet bedt om at holde afstand til hinanden for at pas-
se på dem, som ikke har et stærkt immunforsvar.

Det er der heldigvis mange, som overholder, men det 
har også konsekvenser, og én af de helt store af slagsen 
er, at mange føler sig isolerede og ensomme. 

Men der er heldigvis også håb, for alle Københavns 
aktivitets- og samværstilbud har rykket mange af deres 
aktiviteter online, og hvis du er på Facebook, så kan 
du gå ind og deltage i det hele. Det er sjovt, gratis og 
meget enkelt at deltage i. 

Facebook
Hvis du ikke er på Facebook, men gerne vil på, kan du 
få hjælp til at oprette en profil og andet teknisk support 
ved at ringe til: 
Morten Dan (Peer2Peer/Kompasset)  
kl. 10-13.00 på tlf. 2465 0352 eller 
Morten M. (Ottilia/Pinta) kl. 13-15.30 på tlf. 3058 
0318.
OBS at de begge holder ferie i uge 15.

Du kan søge de forskellige tilbud frem på Facebook ved 
at indtaste deres sidenavne i søgefeltet øverst oppe: 

Glorias side hedder Gloria Nyhedsblad

Frinova: Frinova Videns & Kompetencecenter

Team Mod på Livet: Team Mod på Livet
 
Kompasset: Kompasset aktivitets- og samværstilbud
 
Pinta: Pinta samværs og aktivitetshus

Kæmperne: Idrætsforeningen Kæmperne

Mamma Mia: Værestedet Mamma Mia

Ungehuset Cph: Ungehus CPH

Fountain House: Fountain House København

Café Rose: Aktivitets- og samværstilbuddet Café Rose

Lilleskole for voksne: Lille Skole For Voksne

Værestedet Muhabet: Værestedet Muhabet

ASPA: AskovFondens Socialpsykiatri - ASPA

Kontaktcentret Vesterbro: Kontaktcentret Vesterbro

Sydhavns Compagniet: Sydhavns Compagniet

Kom med i online fællesskaberne

Brug Facebooks søgefelt øverst på siden, når du skal 
finde sider, grupper og personer.

Ungehuset Cph:
mandag og tirsdag fra klokken 9.30 - 
19.30
onsdag, torsdag og fredag fra klokken 
10.00 -16.00
på tlf. 3069 2591

Ottilia:
Klokken 9.30-15.30
tlf. 3058 0318 (Morten)
tlf. 3058 0533 (Timja)

Pinta:
Klokken 9.30-15.30
Tlf. 3058 0533 (Timja)
Tlf. 4048 6204 (Jacob)
Tlf. 3058 0318 (Morten)

Kompasset:
Alle hverdage klokken 9.30-15.30
tlf. 4049 3247 eller tlf. 2485 7279.

Akuttilbud for psykisk sårbare:
Døgnbemandet akuttelefon 3317 2900

Telefontider på aktivitets- og 
samværstilbud i København

Har du brug for en at tale med? Vil du have et dagligt opkald? Har du akut 
brug for hjælp? Kender du én, som har brug for at tale med os?

Du er velkommen til at ringe eller sende en sms til os, så ringer vi dig op.
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Det er almenmenneskeligt at håbe og 
drømme. Selv i den mørkeste stund finder 
vi ofte et lille glimt af håb, der kan lede 
os tilbage på fode igen, hvad enten håbet 
gælder os selv, menneskeheden, klimaet 
eller det hinsidige.

TEKST: TINE TANG LYSTBÆK

Håbet er lysegrønt. I morgen er der atter en dag. 
Tredje gang er lykkens gang. Der findes en overflod af 
ordsprog om håbets rolle i menneskets liv, og det er 
karakteristisk for dem, at de er formuleret positivt. For 
håbet er tillidsfuldt og forventer et glædeligt udfald, 
nogle gange mere tøvende end andre. Håbet rækker ud 
over det forventelige. Det forventelige er per definition 
netop noget, vi kan opstille en rationel prognose for. 
Vi ved erfaringsmæssigt, hvad der højst sandsynligt vil 
ske, og det kan sagtens være noget helt andet end det, 
vi håber på.

Håbets karakter
Når vi håber, kan man sige, at vi ønsker os noget, vi i 
bund og grund ikke kan kontrollere. Vi ved ikke, om 
vi vil opnå det, vi håber, men det afholder os ikke fra 
at håbe. I den forstand kan man sige, at vi håber på en 
lykkelig overraskelse, og at håbet er modigt, i og med 
at det ikke engang forlader os, når vi har det allerværst.
Enhver, der har et sårbart sind eller har været i en 

decideret livskrise, ved, at der kan findes glimt af håb i 
det sorteste hul. Håbet er også tålmodigt; vi bliver ved 
med at håbe, selvom der er lang vej fra vores nuværen-
de, problemfyldte tilstand hen til den løsning, vi ønsker 
os. 

Håbet mod alle odds
Det er langsomtvirkende, håbet, og endda trodsigt. 
Selv i fængsler og koncentrationslejre har fanger vidnet 
om at holde fast i håbet mod alle odds. Václav Havel, 
den senere tjekkiske præsident, formulerede det på 
denne måde, mens han var fængslet i kommunisttidens 
Tjekkoslovakiet: »Håb er en åndens og hjertets orien-
tering, der rækker ud over det umiddelbart levedes ver-
den og er forankret et fjernere sted, bag dens grænser.« 
Gennem håbet kan man altså nærmest forlade det 
grusomme sted, man virkeligt opholder sig, og for en 
stund være der, hvor man ønsker det. Vigtigheden af 
håb hos for eksempel uhelbredeligt syge patienter, som 
kan holde forbløffende længe, hvis de stadig håber, 
viser os denne håbets åndelige dimension. Selv når 
vi er desperate (hvilket er latin for: uden håb), ved vi, 
at der kommer solskin efter regn. Eller med et andet 
ordsprog: Når én dør lukkes, åbnes en anden.

Kilde: Den Store Danske, Gyldendal (Niels Henrik Gregersens defi-

nition af håb): http://denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filo-

sofi/Filosofi/Menneskets_grundvilkår/håb

Hvor der er liv, er der håb

»Håbet er lysegrønt« og »i morgen er der atter en dag«. 
Der findes en overflod af ordsprog om håbets rolle i 
menneskets liv, og det er karakteristisk for dem, at de er 
formuleret positivt.

  

Den sidste vintertid!Den sidste vintertid!          

den lille larve som gnaver

i livets røde hjerte

Vi kender måske alle 

den lille larve som gnaver 

i livets røde hjerte

Vi kender måske alle 

 

som aldrig blev sagt

Kom med alle de overraskende ordKom med alle de overraskende ord 

som aldrig blev sagt

 

Kom med alle de spændende sange 

som aldrig blev sunget

Kom med alle de spændende sange 

som aldrig blev sunget

Kom med alle de mageløse malerier 

der aldrig blev malet

Kom med alle de digte 

Kom med alle de mageløse malerier 

der aldrig blev malet

der druknede hver dag

Kom med alle de digte 

der druknede hver dag

Kom med alle de boliger 

der aldrig blev bygget

Kom med alle de boliger 

der aldrig blev bygget

Kom lad os forvandle 

den lille røde larve 

til en smuk sommerfugl

Kom lad os forvandle 

den lille røde larve 

til en smuk sommerfugl

Som sammen med vores håb, 

drømme, længsler og kærlighed

Som sammen med vores håb, 

drømme, længsler og kærlighed

Flyver ud i evighedens 

altid blomstrende forår, 

Flyver ud i evighedens 

altid blomstrende forår, 

sommer og efterårsommer og efterår 

Digt af Lasse BorggrenDigt af Lasse Borggren    

http://denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Filosofi/Menneskets_grundvilk�r/h�b
http://denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Filosofi/Menneskets_grundvilk�r/h�b
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I denne artikel fortæller lektor og håbshi-
storiker Bertel Nygaard, hvordan håbet 
altid har spillet en stor rolle i menneskets 
liv. Vi er gået fra at tro på, at kun Gud 
kunne forandre verden, til at vi selv kan 
påvirke verden. Det er på grund af denne 
udvikling, at vi i dag kan håbe for hinan-
den som fællesskab, når vi konfronteres 
med kriser som coronapandemien. 

TEKST: JONAS JYDE PEDERSEN 

»Håb er en grundlæggende del af det at være menne-
ske. Håbet er noget, som giver os mennesker retning i 
de ting, vi gør,« siger Bertel Nygaard.
Ifølge håbshistoriker Bertel Nygaard har håbet en stor 
betydning for os mennesker. Det er nemlig noget, som 
hjælper os med at navigere i en usikker verden. Håbet 
har altid spillet en stor rolle for os mennesker både 
igennem historien og i tider som disse, hvor vi sammen 
må kæmpe imod corona-pandemien.  

Håbet i coronakrisen
Det, der er interessant ved corona-krisen, er, at det er 
den type globale kriser, som kan være med til at foran-
dre håbet. 
»På en paradoksal måde kan man sige, at fordi vi lige 
nu har en anledning til at se frygten i øjnene i forhold 
til, hvad den her pandemi kan føre til, kan det faktisk 
være med til at genoplive håbet om, at noget også må 
blive lidt bedre i det store billede,« siger Bertel Nygaard. 

Kriser, som coronapandemien, har evnen til på længe-
re sigt at ændre vores måder at håbe på, så vi begynder 
at håbe på det store fællesskabs vegne. 
»Det at udvikle håb i den her forbindelse, handler om 
at se, hvad der sker med folks tilbøjelighed til at tænke 
på forskellige måder, når de erfarer fællesskabet som 
noget, der bærer dem op. Så vidt jeg kan vurdere, er 
den dominerende holdning under coronakrisen, at vi 
er nødt til at tage hensyn, også til de svage i vores sam-
fund. Så det, at man overhovedet begynder at tænke 
om verden som et fællesskab, det tror jeg kan være en 
effekt af sådan en udvikling, som vi ser lige nu,« siger 
Bertel Nygaard.

Men ligesom coronakrisen kan være med til at ændre 
den måde, vi håber på i dag, har håbet undergået flere 
forvandlinger igennem tiden. 

Håbet gennem historien 
Historien lærer os, at mennesker og kulturer har håbet 
på mange forskellige måder, men den lærer os også, at 
der ofte har været én ting forbundet med det at håbe, 
nemlig religion. Bertel Nygaard fortæller, at håbet som 
regel opstår på grænsen mellem det, vi mennesker kan 
kontrollere, og det, vi føler, er ude af vores kontrol. 
Derfor har religion spillet en helt særlig rolle.

»Alt det, vi mennesker ikke selv har kunnet udrette, 
har vi i den største del af den historie, vi kender til, 
tillagt religiøse egenskaber. Vi har udført bestemte 
ritualer for at appellere til naturguder, eller vi har bedt 
til én Gud, fordi det ligger ud over, hvad vi mennesker 
har kunnet kontrollere,”«siger Bertel Nygaard.  

Håbet i den moderne verden
Med andre ord har vi håbet ved at bede til Gud, fordi 
vi på den måde har kunnet kontrollere de ukontroller-
bare ting i livet. Der begynder dog at ske en interessant 
udvikling i 1400- og 1500-tallet, som er en periode 
historikerne kalder for begyndelsen på den moderne 
verden. Her ser vi store forandringer i vores verdens-
billede, fordi mennesker begynder at udforske jordklo-
den og universet. Det er ikke sådan, at vi stopper med 
at være religiøse, men i stedet for at håbe på, at en Gud 
løser vores problemer, begynder vi i større udstræk-
ning at løse dem selv.  

»I en før-moderne verden var det, der gav mening, 
givet af Gud. I den moderne verden opfatter vi derimod 
verdenen som grundlæggende foranderlig, og vi op-
fatter dens forandring som noget, vi kan tage på os. Vi 
kan dermed være med til at forme den verden, vi lever 
i, og behøver ikke nødvendigvis at håbe på, at tingene 
ordnes af Gud,« siger Bertel Nygaard. 

Håbet i oplysningstiden
Håbet undergår endnu en udvikling i 1700-tallet, ifølge 
Bertel Nygaard, en tid vi også kender som oplysnings-
tiden. I denne periode ser vi store teknologiske og vi-
denskabelige fremskridt, hvilket betyder, at mennesker 
påtager sig endnu flere af de håbs-roller, der tidligere 
var tildelt Gud. 

»På et individuelt niveau ser vi denne tendens i nye 
normer for selvbestemmelse med hensyn til karriere, 
familie og kærlighed. På et kollektivt niveau begynder 
mennesker i højere grad at se en mulighed for at have 
indflydelse på sin omverden. Her forholder mennesker 
sig til deres politiske og samfundsmæssige betingelser 
på en måde, hvor de føler et ansvar for hinanden og det 
samfund, de lever i,« siger Bertel Nygaard. 

Det er altså denne kollektive måde at håbe på, som vi 
især ser i disse tider under coronapandemien. 
»Vi er sammen på en anden måde nu, end vi var før 
krisen, og det, at vi tiltror os selv muligheden for at 
hjælpe hinanden og udvise samfundssind, er en måde 
at håbe på, som især bliver relevant i disse dage,« siger 
Bertel Nygaard. 

Håb har altid haft stor 
betydning for mennesket

Bertel Nygaard er lektor og håbshistoriker ved Aarhus Universitet.
Foto: Poul Ib Henriksen

»Alt det, vi mennesker ikke selv har kunnet 
udrette, har vi i den største del af den historie, 
vi kender til, tillagt religiøse egenskaber,« siger 
Bertel Nygaard.

»I 1400- og 1500-tallet ser vi store forandringer i vores 
verdensbillede, fordi mennesker begynder at udforske 
jordkloden og universet,« siger Bertel Nygaard.
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Stine og Sune Hellerup Brøndum har væ-
ret der for hinanden, siden de mødtes på 
en psykiatrisk afdeling i 2008, og sam-
men kæmper de for deres fælles drømme.

TEKST: ANNE REUS CHRISTENSEN // PRIVATFOTOS

Stine og Sune Hellerup Brøndum mødte hinanden 
på psykiatrisk afdeling, da de begge var indlagt med 
depression i 2008.
»Selvom jeg var meget syg, kunne jeg godt fornemme, 
at ham Sune måtte jeg tale lidt med, så vi begyndte 
at tale mere og mere sammen,« siger Stine Hellerup 
Brøndum.

Drømmen om et barn
Da Sune Hellerup Brøndum blev udskrevet, udveksle-
de de telefonnumre og holdt kontakten. Senere mødtes 
de i Landbohøjskolens have og drak kaffe sammen. 
Selvom det var en svær tid, var det et stort lyspunkt for 
dem begge.
»Ja der var romantik i psykiatrien,« siger Sune Helle-
rup Brøndum.
Sune Hellerup Brøndum havde ikke altid drømt om at 
blive far.
»Jeg vidste ikke, før jeg mødte Stine, at jeg gerne ville 

være far, men at møde Stine gav mig lyst til at få et 
barn med hende,« siger Sune Hellerup Brøndum. 
Drømmen møder modstand 
Da Sune og Stine Hellerup Brøndum besluttede at blive 
forældre, blev de mødt af blandede reaktioner.
»Jeg har mødt både megen støtte og megen mod-
stand fra personer i psykiatrien. Der var for eksempel 
en læge, der ikke mente, at psykisk syge burde blive 
forældre eller for den sags skyld arbejde, og en psyko-
log forsøgte at overbevise mig om, at jeg ville blive en 
dårlig mor. Gudskelov havde jeg en kontaktperson, der 
var meget støttende i den periode,« siger Stine Helle-
rup Brøndum. 
Fra familie og venner var der også blandede reaktioner. 
Nogle bakkede op om beslutningen, mens andre var 
meget bekymrede på deres vegne.
»Det har været en kæmpe drivkraft at ville have et barn 
sammen. Vi ville være der for hinanden, og det blev 
vi,« siger Stine Hellerup Brøndum.

Drømmen går i opfyldelse
Gennem seks år og en masse grundige overvejelser 
undervejs planlagde de deres fælles barn.
»Vi har planlagt vores barn gennem seks år og vi lave-
de en regel om, at vi begge skulle have været sygdoms-
fri gennem mindst to år, før vi overhovedet gik i gang,« 

siger Stine Hellerup Brøndum.
»Ja, og der skulle være en plan for vores barn, hvis vi 
skulle blive syge samtidig. Vi ville sikre os, at det gik 
godt, for uanset om man har diagnose eller ej, er det 
vigtigt at have overvejelser omkring at sætte et barn i 
verden,« tilføjer Sune Hellerup Brøndum. 

»Samtidig er det jo lidt et lotteri at få et barn, da man 
ikke kan vide, hvilke udfordringer, man får med bar-
net,« siger Stine Hellerup Brøndum. 
Deres dreng, Birk, blev født seks uger for tidligt og var 
til at starte med indlagt en måned på neonatal-afdelin-
gen. 
»Denne periode viste os, hvor stærke vi egentligt er 
sammen,« fortæller Stine Hellerup Brøndum.
»Jeg har hele tiden troet, at det nok skulle gå, fordi vi 
var der for hinanden. I hårde perioder har det været 
fantastisk at kunne læne sig op ad Stines sikkerhed,« 
tilføjer Sune Hellerup Brøndum.

Nye drømme
Selvom Stine og Sune er et stærkt par, som er der for 
hinanden, bliver de også uvenner ligesom alle andre 
par.

»Vi kan godt blive irriterede på hinanden, men vi 
har et princip om at gå i parterapi sammen en gang 
imellem for at forebygge. Vi prioriterer at bruge tid på 
at udvikle os og tale sammen,« siger Sune Hellerup 
Brøndum.
Drømmejobbene er allerede i hus. Stine Hellerup 
Brøndum, der er læreruddannet og har gået på skue-
spilskole bruger meget af det, hun har lært i sit arbejde 
som peer-medarbejder på botilbuddet Borgervæn-
get. Sune Hellerup Brøndum, der har læst filosofi og 
statskundskab og ellers har arbejdet som boghandler, 
arbejder nu som peer-medarbejder i Center for Udvik-
ling og Støtte i Hillerød Kommune. Han synes, at det 
er det mest meningsgivende arbejde, han nogensinde 
har haft.
»Jeg havde næsten dårlig samvittighed over at få løn 
i starten, fordi jeg selv fik så meget ud af at tale med 
andre psykisk sårbare,« siger han.
En af Stine og Sune Hellerup Brøndums største drøm-
me er at give Birk den bedst mulige barndom. Og at 
kunne udvikle sig sammen og inspirere hinanden.
»Mine drømme kredser meget om, at vi fortsat er 
nogle gode forældre til Birk,« siger Sune Hellerup 
Brøndum.
»Jeg har masser af drømme og vil gerne udvikle mig 
fagligt, men mange af mine drømme kredser om Birks 
fremtid og at han fortsat må have nogle gode venner,« 
siger Stine Hellerup Brøndum.

»Vi holder håbet oppe hos hinanden«

 Da Sune og Stine Hellerup Brøndum besluttede at blive foræl-

dre, blev de mødt af blandede reaktioner.

Sune og Stine Hellerup Brøndum. »Uden håb og drømme kan man 

ikke komme sig eller leve livet,« siger Sune Hellerup Brøndum. Sune Hellerup Brøndum og Birk.

En af Stine og Sune Hellerup Brøndums største drømme er at 

give Birk den bedst mulige barndom.
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Aktivitetskalenderen udgår af dette nummer, 
på grund af coronavirus og nedlukning af alle 
aktiviteter.

Følg i stedet aktivitets- og samværstilbuddene 
på Facebook. Læs mere på side 8.

Aktivitetskalender for Københavns
 Kommunes socialpsykiatri.
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Appen Minvej er udviklet i samarbejde 
med mennesker med psykisk sårbarhed, 
Københavns Kommune og virksomheden 
Bridgeit. 

TEKST: ANNE REUS CHRISTENSEN.

Artiklen er et udtryk for skribentens egne holdninger 
og erfaringer ved brug af appen Minvej.

Minvej app er et selvmestringsværktøj til borgere med 
sindslidelse og psykisk sårbarhed. Minvej app kan 
hjælpe dig til at tage kontrollen tilbage over dit liv, 
give dig større tryghed i svære situationer og styrke dit 
håb for fremtiden, uddybes der på hjemmesiden.

Da appen er designet til at være et værktøj, som un-
derstøtter din personlige recovery, kan du lave din helt 
egen Minvej med det indhold og de opdagelser, som 
giver mening for dig.

Det gode
Det lyder jo alt sammen meget godt. Og Minvej kan 
være rigtig god, hvis man kun har problemer med 
psyken, men har man også andre sygdomme som for 
eksempel diabetes, findes der også andre apps, der er 
gode til det. 

Hvorfor skal du vælge Minvej?
Det skal du blandt andet for at blive klogere på møn-
stre og sammenhænge i dit liv og få indblik i dit liv og 
din hverdag, så du kan forfølge dine drømme og mål. 

Den kan også hjælpe dig til at:
• få øje på de gode ting i dit liv
• at blive klogere på sammenhænge mellem dine 

handlinger og din psykiske sårbarhed
• at forebygge og håndtere svære tider eller kriser
• at opdage dine små og store fremskridt
• at række ud til dit netværk og inddrage dem, du er 

tryg ved
• at få mindre behov for professionel hjælp

Det problematiske
Men hvad nu, hvis man ikke har et liv, der er værd at 
leve, eller hverdagen er død kedsommelig? 
Næsten uanset, hvad man fejler, kan der jo findes en 
app, der understøtter det. Så hvad skal man vælge? Og 
hvorfor skal man bruge en app til sin psykiske sårbar-
hed? Risikerer man ikke bare at »køre« for meget i

det?

I appen Minvej opfordres man til at dele sine »planer« 
med en »professionel« for derigennem at få noget 
sparring. Men Minvej kan også hjælpe dig til at få bed-
re overblik over dit eget liv og handlemuligheder. For 
at få adgang til appen Minvej, skal man have et login 
af sin kommune eller professionelle behandler.

Min mening
Jeg synes, det kræver noget tilvænning at huske at 
følge op på sine mål for eksempel. Men at bruge Min-
vej, kan måske give dig en større bevidsthed om dine 
mønstre, hvilket kan være kærkomment for nogen.

Det er nærmest at køre kognitiv terapi med sig selv, 
og det er måske grunden til, at man anbefales at bruge 
appen i samarbejde med en professionel behandler 
eller kontaktperson.   

Hvis man i forvejen synes, at man bruger for meget 
tid med sin telefon, skal man måske lige overveje det, 
men jeg synes alligevel, det er værd at give et forsøg. 
Hvis man kan bruge sin telefon til noget fornuftigt, er 
det vel heller ikke helt skidt.

Minvej app er nyligt opdateret, så vær opmærksom på 
at downloade den rigtige version, som hedder nr. 2.0. 

Brug appen Minvej i din recoveryproces

For at få adgang til appen Minvej skal man have et login 
af sin kommune eller professionelle behandler. 

Du kan læse mere om appens mu-
ligheder for dig på minvejapp.dk.

www.minvejapp.dk
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Det store forskningsprojekt ‘Håb og Selv-
bestemmelse i hverdagslivet’, ledet af 
Klavs Serup Rasmussen, sigter på at do-
kumentere effekten af tidlig peer-støtte til 
psykisk sårbare.

TEKST: TINE TANG LYSTBÆK // FOTO: JARED VAN EARLE

Når man er allerlængst nede og alt ser meningsløst ud, 
hvad er det så, man har brug for? Det ved man ikke 
altid selv, når man står midt i det, og ingen rammer 
måske heller helt plet, når de prøver at bestemme det 
for én. Man føler sig bare alene. Måske som den eneste, 
der har det på den måde; så forfærdeligt. Det er præcis 
i den situation, det kan være livsændrende at møde en 
peer og få indgydet håb, og gerne så tidligt som muligt.

En peer er en ligeværdig inspirationskilde
Kort fortalt er en peer en person, som har været i sam-
me eller en lignende svær situation, og som nu deler 
ud af sine personlige erfaringer for at hjælpe psykisk 
sårbare, som aktuelt står midt i deres krise. Projekt-

leder Klavs Serup Rasmussen på forskningsprojektet 
‘Håb og Selvbestemmelse i hverdagslivet’ forklarer, at 
det er vigtigt for dem at bruge frivillige peers, det vil 
sige ikke kommunalt ansatte og professionelt uddan-
nede vejledere. Dette sker for det første for at sikre 
en forankring i lokalsamfundet, hvor man kan møde 
andre, der har prøvet lidt af det man står i, så tidligt 
som muligt – også før man skal igennem forskellige 
visitationssystemer og passe ind i dem. For det andet 
er den frivillige peer ulønnet og personligt engageret; 
en ligeværdig, som stiller sin livsoplevelse til rådighed 
som ressource og inspiration for den psykisk sårbare. 
Dette sker i projektet ‘Håb og selvbestemmelse i hver-
dagslivet’ gennem peer-gruppeforløb og individuelt 
følgeskab i lokalområdet.

Peer-støtte skaber håb; håb leder til recovery 
I vurderingen af, hvor vigtigt håb er for recovery, tager 
Klavs Serup Rasmussen udgangspunkt i det, han kal-
der »why try-effekten«. Det kan oversættes til »hvorfor 
forsøge«, og bliver i høj grad formet af omgivelserne. 
Hvis man for eksempel ikke møder nogle, som tror på, 

at man kan komme sig, forstærkes tilstanden af mis-
mod midt i ens sammenbrud, man begynder selv at tro 
på, at man ikke kan få det bedre og man resignerer. 
«Her er det eksempel, en peer stiller til rådighed, guld 
værd som bevis på, at det kan lade sig gøre at komme 
sig. Recovery bliver for det første mindre mystisk og 
for det andet meget virkeligt,« siger Klavs Serup Ras-
mussen. 
En peer bliver et spejl for den psykisk sårbare; et håb 
om, at det, der lykkedes for denne, også kan og vil lyk-
kes for én selv. Klavs Serup Rasmussen citerer forsk-
ning for, at håb bidrager med op til 15 procent af en 
recovery-proces. Håb er således en nøgle til at begynde 
en vej hen imod forandring; til et liv, som man gerne 
vil have det. 

»Man skal bare have gang i den proces, hvor håb ska-
ber mere håb, tro mere tro, og succes mere succes. Og 
det er ret velunderbygget, at peers skaber håb,« siger 
Klavs Serup Sørensen. 
 

Peers er personificeringen af håb

Forskningsprojektet ‘Håb og Selvbestemmelse i 
hverdagslivet’ skal metodeudvikle og dokumentere 
effekten af en civilsamfundsbaseret tidligt forebyg-
gende peer-indsats for mennesker med psykisk 
sårbarhed

Projektet løber fra 2019-2022 og foregår i samar-
bejde mellem Peer-Partnerskabet v.: Det Sociale 
Netværk og SIND. 

Projektet samarbejder med København, Helsingør 
og Fredericia Kommune.

Projektleder er Klavs Serup Rasmussen.

‘Håb og selvbestemmelse i hverdagslivet’ støttes 
af Velux-fonden med 11 millioner kroner.

Effektmåling af peer-indsatsen gennemføres af 
Forskningsenheden Psykiatrisk Center København
www.peerpartnerskabet.dk

Et håb slår rod og et nyt liv spirer og vokser.

Klavs Serup Rasmussen er leder af 
forskningsprojektet ”Håb og Selvbe-
stemmelse i hverdagslivet”.

www.peerpartnerskabet.dk
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Som indlagt på psykiatrisk afdeling kan 
det være svært at få tiden til at gå og 
finde glæde og håb. Det fandt Lotte Frost 
Jørgensen ud af efter flere års arbejde i 
psykiatrien og tog initiativ til foreningen 
”Håb i Psykiatrien.”

TEKST: CHRISTINA ANDERSEN

Lotte Frost Jørgensen stiftede Håb i Psykiatrien sam-
men med et par venner, idet hun gennem sit arbejde i 
psykiatrien mødte mange patienter der kedede sig, når 
de var indlagt, især om aftenen og i weekenden. Det 
må man da kunne gøre noget ved, tænkte hun. Hun 
vidste, at der i Danmark findes mange fonde, så hvor-
for ikke søge midler og give dem videre til patienter i 
psykiatrien, som har brug for håb og glæde. 

Hendes ambition med foreningen var blandt andet, at 
personale indenfor psykiatrien skulle søge midler til 
deres afsnit og patienter. Hun vidste ikke, om det ville 
lykkes, men det gjorde det. Sidste år fik foreningen 100 
ansøgninger, fortæller Lotte Frost Jørgensen. Efterføl-
gende har de uddelt midler til indkøb af blandt andet 

spil, male- og tegneudstyr, garn med mere til 
strikkeaftner og en masse mere til gavn og glæde for 
patienterne. 

Motionscaféen er en succes 
Foreningen fik i september 2019 midler til et 2-årigt 
projekt; nemlig en motionscafe. Caféen kører fra man-
dag til fredag og dem, som kommer der, er glade for 
fællesskabet omkring at dyrke motion og spise et sundt 
måltid sammen, fortæller Lotte Frost Jørgensen. 

I starten var Lotte Frost Jørgensen meget spændt på 
om det ville lykkes, da noget lignende ikke er lykkedes 
før. Det lykkedes, og nu kommer der 10-15 deltagere 
hver dag i caféen. Lige fra starten har deltagerne været 
med til at finde ud af, hvad der skulle til for at skabe et 
attraktivt livsstilstilbud, og personalet lytter stadig til 

Håb i psykiatrien – en forening 
der bringer håb og glæde

Motionscaféen holder til i SATS, Falkoner Plads 1, 
2000 Frederiksberg og i KU.BE. Dirch Passers Alle 
4 2000 Frederiksberg PULS salen – 1. sal.

Du kan mødes med personale fra foreningen i Psy-
kiatrisk Ambulatorium Nimpusparken på Frede-
riksberg for at følges til caféen. 
Du kan kontakte projektleder Marlene på mobil 26 
78 54 58, for mere info og se program på www.
haabipsykiatrien.dk/motionscafe-2/

Hvis du vil vide mere om, hvad foreningen 
har doneret midler til, kan du se det på deres 
hjemmeside. www.haabipsykiatrien.dk/
beretninger
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ønsker fra deltagerne og forsøger at realisere dem.
Lotte Frost Jørgensen fortæller, at en deltager fra mo-
tionscafeen har fundet ud af, at motionscaféen er me-
get vigtig for hende. Hun ryger ikke smøger og drikker 
kaffe dagen lang, som hun gjorde, da hun var indlagt 
og ellers ville gøre, hvis hun ikke havde caféen. 

Andre fortæller, at de er meget taknemlige for, at 
caféen er tæt på, hvor de bor. 

»Dem, som kommer i motionscafeen, er enormt gode 
til af give hinanden håb,« fortæller Lotte Frost Jørgen-
sen.

Målgruppen for motionscafeen er patienter tilknyttet 
distriktspsykiatrien Frederiksberg og Vanløse.

På sigt er ambitionen at finde en model, som virker og 
sprede modellen til hele Danmark.

Lotte Frost Jørgensen, initiativtager 
til foreningen »Håb i Psykiatrien«.

Sportsudstyr til Psykiatrisk Center 
Glostrup.

Du kan se mere om foreningen og 
om at søge midler hos foreningen på 
www.haabipsykiatrien.dk

Lars Ole Vestergaard
Har du en drøm, som er gået i opfyldelse?
Nej, mine drømme er blevet knust.
Hvad er dine håb og drømme for fremtiden?
Jeg håber at lære lidt om tidsforløbet for min be-
handling. Ville være meget ked af at skulle behandles 
hele livet, hvornår er niveauet højt nok?

Har du en drøm, som er gået i opfyldelse?
Ja, drømmen om at blive mormor er gået i opfyldelse.
Blev den som forventet?
Nej desværre, fordi jeg har været i psykisk ubalance og det 
vil jeg gøre alt for at rette op på
Hvad er dine håb og drømme for fremtiden?
Jeg vil gerne være mere kontakt med jorden, som jordens 
barn kan man sige. Og håb for min datter og barnebarn at 
det bliver en dejlig fremtid i fællesskab, glæde og kærlighed.

Boliana Thomsen

Hvilke håb og drømme har du?

www.haabipsykiatrien.dk/beretninger
www.haabipsykiatrien.dk/beretninger
www.haabipsykiatrien.dk/motionscafe-2/
www.haabipsykiatrien.dk/motionscafe-2/
www.haabipsykiatrien.dk
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MUHABET – et multikulturelt samværstil-
bud med et unikt og helende fællesskab. 

 

TEKST OG FOTO: LISE POULSEN, LEDER AF MUHABET.

Muhabet betyder kærligt samvær på rigtig mange sprog 
kloden rundt. I Muhabet er fællesskabet det centrale 
omdrejningspunkt i alt, hvad vi laver. 
 
De mennesker, der kommer i Muhabet har alle til fælles, 
at de er ensomme og føler sig sat ud på et sidespor - de 
oplever ikke at høre til nogen steder. Mange har ingen 

pårørende, og er helt alene, og når man så også lider af 
svære traumer eller psykisk sygdom, så er noget af det 
vigtigste at komme ud blandt andre- at føle sig set og 
hørt samt opleve, at være en del af et fællesskab. 

I Muhabet har vi som aktivitets- og samværstilbud fokus 
på brugerinddragelse, så mange i dag tager aktiv del i 
arbejdsfællesskabet omkring de daglige gøremål. Det er 
lige fra at feje udenfor, deltage i madlavningen til den 
daglige rengøring. Muhabet er et kravfrit miljø, men vi 
oplever at brugerne over tid får lyst og ressourcer til, at 
bidrage til fællesskabet. En fast gruppe af brugere er 

Muhabet har eksisteret i 16 år, og har adresse på Bragesgade 8c på Nørrebro.

frivillige i Muhabets torsdagsspiseklub for ældre 
ensomme flygtninge og indvandrere.  

Omkring 30 eksterne frivillige bidrager til fællesskabet. 
De hjælper med træning i dansk - og IT- undervisning, 
eller giver rådgivning og vejvisning i de offentlige 
systemer, som kan være svære at finde rundt i. Der er 
også opstået mange peer to peer relationer igennem 
årene – venskaber hvor man hjælper og støtter hinanden 
på mange forskellige måder. Det kan være at hjælpe med 
at flytte, gå med i banken og tolke, følge hinanden på 
hospitalet og holde nytårsaften sammen. 

Der er kommet gang i sport og motion. Sammen med 
frivillige fra Idrætsprojektet spiller vi blandt andet 
fodbold, badminton og bordtennis hver uge i Nørrebro-
hallen og kvindegymnastik og dans i Dancestudio i 
nabogaden. Vi tager på gåture i området og på udflugter, 
når økonomien tillader det.

Muhabet har eksisteret i 16 år, og vi håber at vi kan 
fortsætte mange år endnu på Bragesgade 8c, Nørrebro.

Vi fik en tredjeplads og stævnets FÆLLESSKABSPRIS, 
fordi vi, som de sagde ”spredte god energi og glæde”. 
Den er vi mest stolt af.

Det har givet os blod på tanden, så nu udfordrer vi alle i kommunen – og i særdeles jer andre i aktivitets- og samværstilbud 
til en fodboldkamp. I siger bare til!

Muhabet 
Bragesgade 8c 

2200 København N.  
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Nedenståene er et udpluk af repaircaféer i hovedstads-
området:

Repair café Kbh. k.
Studenterhuset, Købmagergade 52, 1150 København K.
Når de ikke holder lukket på grund af Corona-virus har 
de åbent den tredje lørdag i måneden klokken 12-15.

Repair café Nørrebro
Støberiet, Korsgade 30, 2200 København N
Når de ikke holder lukket på grund af Corona-virus har 
de åbent den anden lørdag i måneden klokken 12-16

Repair café Sydhavn
Café Pyt, Borgsbjersgvej 52, 2450 København
Når de ikke holder lukket på af grund Corona-virus har 
de åbent den anden lørdag i måneden klokken 13-16.

Repair café Valby
Copenhagen FabLab, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby
Når de ikke holder lukket på grund af Corona-virus har 
de åbent den anden torsdag i måneden klokken 17-19

Repair café Østerbro
Think.dk, Æbeløgade 4, 2100 København Ø
Når de ikke holder lukket på grund af Corona-virus har 
de åbent den tredje søndag i måneden klokken 14-17.

Repair café Vanløse
Det Nye Fællesskab, Jernbane Allé 70 2720 Vanløse
Når de ikke holder lukket på grund af Corona-virus har 
de åbent den anden søndag i måneden klokken 15-17

Kom forbi en repaircafé og få repareret
alt fra elektronik til noget flænget tøj
Repaircafé Danmark

Repaircafé Danmark er er bæredygtigt udviklingskoncept med afdelinger i hele landet. Konceptet går ud på at fri-
villige mødes og tilbyder borgere reparation af defekte genstande. Reservedele skal borgeren selv medbringe. Selve 
reparationen er gratis og alt fra elektronik til en flænge i en kjole vil de frivillige reparere, hvis det er muligt. Der 
findes repaircaféer i hele landet.

Du kan se mere om repaircafé Danmark og finde en repaircafé i dit område på deres hjemmeside:
 repaircafedanmark.dk.

Alle repair-cafeer holder pt. lukket på grund af corona-virus. På deres hjemmeside kan du følge med i, hvornår de 
åbner op for deres aktiviteter igen.

FOTO: LB FORSIKRING

Jazzlounge

Program
Første sæt kl. 13.00-14.30
Jazz med rytmegruppen + 
2-3 inviterede solister.

Andet sæt kl. 14.30-16.00
Jamsession med forud aftalt 
repertoire.

Kulturhuset Pilegården • Brønshøjvej 17• 2700 Brønshøj

Café Pilen genlyder ofte 
af jazztoner, når en rytme-
gruppe bestående af en god
håndfuld jazzmusikere kig-
ger forbi og inviterer ud-
valgte gæstesolister til at 
gøre dem selskab på scenen. 
På repertoiret er der hånd-
plukkede jazzstandarder fra 
den amerikanske sangbog i 
swingstilen, ligesom der fore-
kommer bossanova og samba-
rytmer. Alt sammen krydret med 
improvisation. Stemningen er 
afslappet og humøret er højt. Kig 
forbi, bestil en kop kaffe og få den 
serveret med en yderst velspillet 
lydside.

Et netværk af lokale og ikke-lokale
jazzmusikere giver gratis jazzkoncert 
hver 2.-3. torsdag i måneden. 

Gratis entré

FOTO: KULTURHUSET PILEGÅRDEN

Jazzlounge er aflyst på 
grund af coronavirus indtil videre. 

Følg med på Pilegårdens hjemmeside 
for at se, hvornår det starter op igen 

pilegaarden.kk.dk/

mailto:repaircafedanmark.dk
www.pilegaarden.kk.dk/
www.Think.dk


26 27

Mamma Mia’s nye hjemmeside er gået i luften - mmnv.dk
På mmnv.dk kan du, via vores online kalender, følge med i planlagte 

arrangementer, ture samt Nabo skolens undervisningshold.

I løbet af april og juni har vi blandt andet Påskefrokost, Smørbrøds-tirsdag, 
Museumsbesøg og filmvisning.

 
GRUNDET REGERINGENS ANBEFALINGER, FOR AT MINDSKE SPREDNINGEN AF CORONA-VIRUS, ÅBNER 

MAMMA MIA OG SKOLEN IKKE IGEN FØR TIRSDAG D. 14. APRIL.

VI HAR ÅBENT FOR VORES NØDTELEFON, SOM MAN ER VELKOMMEN TIL AT 
RINGE PÅ, HVER DAG I TIDSRUMMET KL. 11-15.

DU ER OGSÅ VELKOMMEN TIL AT KOMME PÅ EN RINGELISTE, SÅ VI KAN 
RINGE TIL DIG EFTER BEHOV.

MAMMA MIA’S NØDTELEFON: 60 55 56 01

VI FØLGER DE OFFICIELLE RETNINGSLINJER FOR DAGTILBUD FRITIDSTILBUD, SÅ HOLD ØJE MED DISSE.

Tirsdags-smørrebrød 
14. april 2020 fra 12:00
Tilbagevendende Begivenhed

Brugermøde
15. april 2020 fra 13:00 - 14:00
Tilbagevendende Begivenhed

Tur til Københavns Museum 
17. april 2020 fra 12:00 - 16:00

Lune hveder, dagen 
før Stor Bededag 
7. maj 2020 fra 18:30 - 19:30

Aktivitets- & samværstilbud for 
mennesker med sindslidelser

Følelsen af at høre til. At føle sig set – blive hørt. Følelsen af at blive set på med ufordømmen-
de øjne, og oplevelsen af at føle sig værdig. Det er en oplevelse, der spreder sig som ringe i 

vandet og bemyndiger i alle aspekter af livet. Bemyndigelse til, ved egen kraft, gennem stabi-
litet, at skabe forandring. At udvikle sig. At gro. I eget tempo. I egen retning.

Mamma Mia er stedet, hvor vi hører til. Stedet, hvor vi føler os hjemme. Om det så er i vores 
café, vores skole eller på vores ekskursioner er oplevelsen det samme. Vi hører til. Hvis du vil 
være med, så kom herned til en rundvisning og få en introduktion af vores sted. Du er også 

velkommen til at ringe eller skrive til os.

Mamma Mia . Utterslev Torv 30 . 24 København NV . Tlf: 38606943

!

Her er et udpluk af de digte vi fik i forbindelse med 
skriveudfordringerne på vores Facebookside: Gloria 
nyhedsblad

Corona er kommet til Danmark fra nær og fjern
Overalt i landet skal vi lukke alle døre og intet gøre 
Alle skal holde sig for sig selv,vi må ikke hinanden, 
kramme,kysse eller røre
Nu skal vi lytte til fornuften for at slippe af med vi-
rus-luften
Roser blomstrer snart,foråret er kommet og så bliver 
livet atter rart
Af Kåre Michelsen

Corona digte

Cyklen
Orker
Rigelig
Orden
Nok
Ak
Af Hanne Carlsen

Corona
Overvundet
Rask
Og
Negativ
Alene
Af Joan Joensen

www.mmnv.dk
www.mmnv.dk
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Kære læser

I anledning af at Nyhedsbladet Gloria fylder 9 år, vil vi gerne 
invitere dig til åbent hus:

Onsdag den 6. maj klokken 15.00-17.00 på 
Skjulhøj Allé 2, 1. sal, Vanløse.

I tilfælde af at vi fortsat er nedlukkede på 
grund af corona aflyses fødselsdagen.

Vi bor ovenpå aktivitets- og samværstilbuddet Pinta.
Vi garanterer, at der er masser af kaffe, kage og godt humør samt 
livemusik fra Pintas husband.

Du er velkommen til at være med fra start til slut, men er ligeså vel-
kommen til at kigge ind i fem minutter.

Vi håber, at du vil komme og være med til at fejre os.

Vi forventer ikke at få gaver.

Mange hilsner alle os på redaktionen
Gloria redaktionen

Invitation
Glorias fødselsdag

Lige nu sidder vi alle mere eller mindre der-
hjemme på grund af coronapandemien. Men 
derfor kan man alligevel godt glæde sig til, at 
det igen er muligt at invitere gæster – måske 
til en forsinket påskefrokost.
Her kan du læse om, at den gode vært gør, 
hvad han kan, for at hans gæster føler sig godt 
tilpas. 

TEKST: ANNE REUS CHRISTENSEN

Vi har nok alle prøvet at føle os ensomme og alene, 
selvom vi er i selskab med mennesker. Det kan for 
eksempel være svært at være den nye i et selskab, når 
alle andre snakker sammen. Men her kommer det gode 
værtskab ind i billedet. Den gode vært er nemlig pri-
mus motor for, at alle i selskabet føler sig godt tilpas, 
og det forebygger ensomhed både hos én selv og andre.

Takt og Tone
Hvad skal man gøre, hvis man ikke har meget lyst til 
at være sammen med andre? Det kan der selvfølgelig 
være mange grunde til, men hvis du synes, at det er et 
problem, at du føler dig ensom, er det måske en idé at 
se nærmere på, hvad man kan gøre for at slippe ud af 
ensomheden. Det kan hjælpe at have lidt fokus på de 
skrevne og uskrevne sociale spilleregler, som beskrevet 
i for eksempel i Emma Gads bog Takt og Tone, som du 
kan låne på biblioteket.

Vær en nærværende gæst
Forfatter og foredragsholder Gitte Hornshøj er kom-
met med fem opdaterede råd til den gode vært. Som 
vært har man ansvaret for, at gæsten føler sig godt 
tilpas, mener hun, og som gæst skal man også først og 
fremmest være sig selv og være nærværende.   

Sæt dig i andres sted
Hvad kan man så få ud af at være en god vært? Jo, 
mener Gitte Hornshøj, det gør jo, at folk kan lide dit 
selskab, og det er en måde at pleje sine venskaber 
på. Omdrejningspunktet er at forsøge at sætte sig i 
andres sted og vise dem respekt.

Nedenstående gælder især, hvis man skal holde et større

eller mindre selskab. 

Fem råd til den gode vært: 
1. Mød gæsterne i døren og gør hjemmet indbydende
ved at have ryddet op og luftet ud.
En god velkomst og afsked er vigtig for, at alle skal føle
sig tilpas.

2. Behovsanalysér dine gæster.
Sæt dig i dine gæsters sted, spørg, om der er noget, de
ønsker.

3. Vær præcis og guidende.
Fortæl, hvad der skal ske, hvis du har planlagt noget.

4. Lav lidt research.
Interessér dig for dine gæster og for, hvad de har fore-
taget sig, siden I mødtes sidst.

5. Sænk dit ambitionsniveau.
Husk, at det vigtigste ved festen er den gode sociale
relation og ikke den syvretters menu.

Kilde: Gitte Hornshøj, Newsbreak.dk

Det gode værtskab - 
sådan er du en god vært

Som vært har man ansvar for, at gæsterne føler sig godt 
tilpas, og som gæst skal man først og fremmest være sig 
selv og være nærværende.

www.Newsbreak.dk
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 INVITATION 

Har du lyst til at gøre noget godt for dig selv? Hver dag? 

Lige nu søger vi deltagere til et nyt forskningsprojekt, hvor vi afprøver et udviklet tilbud – 
Meningsfulde Aktiviteter og Recovery (MA&R)

MA&R er målrettet dig, der gerne vil 

• Blive bedre til at få øje på de gode aktiviteter i dagligdagen
• Have større livskvalitet og – glæde
• (Gen)opdage de ting, du glædes ved til daglig

Hør mere om MA&R og hvad forskningsprojektet går ud på hos ph.d. studerende Siv 
Bjørkedal ved Psykiatrisk Center Københavns Forskningsenhed. Du kan enten ringe eller 
mødes til en uforpligtende snak. 

Holdene forventes at starte op, når Corona situationen er overstået. Nærmere 
information om opstart kommer, når det er muligt.

FACTS OM MA&R 

• Foregår i Kompasset – Sundbygårdvej 1, 2300 København S

• Forløb over cirka. otte måneder

• Ledes af to mentorer, en peer to peer medarbejder og en ergoterapeut

• Består i alt af 22 individuelle og fælles sessioner

• Fællessessionerne vil foregå tirsdag eftermiddag, mens de individuelle møder foregår efter
aftale.

• Et kursusforløb der består af undervisning, øvelser, erfaringsudvekslinger og praktisk afprøvning

• Det er gratis at deltage

• Der vil være let forplejning (kaffe, the, vand) til møderne

Gloria rebus
Kan du løse månedens Gloria rebus?
Løsningen får du i næste blad, sammen med en ny rebus.   

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 

MAJ 
Naturen som 

helbreder

Udkommer 4. maj

JULI
Søvn

Udkommer 6. juliJUNI
Sex

Udkommer 2. juni

mailto:JR4E@kk.dk
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