
SELVMORD
“Man skal tro på egne evner, og ikke give op”

Sara Møller Damgaard
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Få overblik over diverse råd 
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Hjalp Erik Olsen i hans recovery
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Gloria har fået ny chefredaktør
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Kære læser Som noget nyt vil Gloria fremover have to nye faste 
indslag: en ”Sex- og parforholdsbrevkasse” og ”Det 
Filosofiske Hjørne”. Begge brevkasser dykker ned i 
hverdagens dilemmaer, og i denne måned kan du 
læse om mistet sexlyst på side 31 og om, hvordan 
man er en god ven på side 9.

I denne måned er temaet selvmord, et vigtigt, men 
tabubelagt emne, som det er nødvendigt at tale 
om. Flere af eksperterne, vi har talt med, fremhæ-
ver hvor vigtigt det er at tale med den, som har 
selvmordstanker, for det hverken smitter eller frem-
provokerer et selvmord at tale om det, men kan 
tværtimod lindre. Mellem 60-80 procent har givet 
udtryk for deres selvmordstanker til andre, inden 
de forsøger selvmord.

Gloria Mediehus har sagt farvel til vores chefredak-
tør gennem fire år, Lotte Chili Kristensen, som har 
fået nyt job. I stedet er leder af Ungehus CPH, Helle 
Larsen, indtrådt som ny chefredaktør. Det kan du 
læse mere om på side 39.

Så hold dig ikke tilbage – grib ud og tal om det, 
både hvis du selv overvejer at sige farvel til livet, 
eller hvis du møder én, der gør.

Rigtig god læselyst

Toril K. Vikeså, redaktør

Deadline for indsendelse af materiale til nummeret den 5. oktober er mandag den 18. september

REDAKTIONEN

Skribenter
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Christina Andersen
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Jonas Jyde Pedersen
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Fotograf
Joan Joensen

Redaktør
Toril K. Vikeså

Ansvarshavende redaktør
Helle Larsen

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/gloriamediehus

Forside: Sara Møller Damgaard
Fotograf: Joan Joensen

Rebussvar fra juli måneds rebus: papirnusser
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Kom til Brugermøder på akti-
vitets- og samværstilbuddene

Tid og sted: 
 
Ungehus CPH, Hørsholmsgade 20, Kbh. N.: 
Den første fredag i måneden holder Ungehus 
CPH Fællesmøde 
fra klokken 13.30-14.30 

Pinta, Skjulhøj Allé 2, Vanløse: 
Hver onsdag holder Pinta Brugermøde 
fra klokken 14.15-15.00

Ottilia, Kirsten Walthers Vej 5, Valby:
Den sidste tirsdag i måneden holder Ottilia Bru-
germøde 
fra klokken 14.00-15.00

Café Rose, Hammelstrupvej 8, Kbh. SV.: 
Hver torsdag holder Café Rose Brugermøde 
fra klokken 14.15-15.00

Kompasset, Sundbygårdsvej 1, Kbh. S.: 
Hver onsdag holder Kompasset ”Kompassets 
time” 
fra klokken 14.00-15.00

Vi holder møder for brugerne af 
aktivitets- og samværstilbuddene i 
Københavns Kommune. 

Et Brugermøde er brugernes møde og din mulighed for 
at blive hørt og få indflydelse, samt blive informeret 
om stort og småt. 
Nogle steder hedder det Brugermøder, andre steder 
Fællesmøder og på Kompasset på Amager hedder det 
Kompassets Time.

Nedenfor kan du se, hvornår der holdes Brugermøder 
de forskellige steder.
Både brugere og personale kan sætte punkter på 
dagsorden. Emner vi drøfter, er for eksempel hvad der 
rører sig for tiden, ugen der kommer, leveregler på 
stederne, hvilke tilbud der er lige nu i København, 
hvad der står i Gloria, information fra Brugerrådet - 
hvis en repræsentant herfra deltager i mødet.

Vel mødt

RADIO
G L O R I A

LYT MED DEN 12. MARTS

I september måneds udsendelse dykker vi ned i temaet 
selvmord.

Vi taler med Merete Nordentoft, som er speciallæge 
i psykiatri og som forsker i selvmordsforebyggel-

se hos mennesker med psykisk sårbarhed. Vi besøger 
Sara, som i 2009 overlevede et selvmordsforsøg.                 
Vi tager også en tur på Rigsarkivet for at blive klogere 
på selvmord i et historisk perspektiv.

                                                                            

Kim har igen en filmanbefaling klar. Denne gang er 
det den danske film Selvmordsskolen fra 1964.

Det og meget mere kan du lytte til i Glorias Radio tors-
dag den 17. september klokken 14.00.

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

LYT MED DEN 17. SEPTEMBER
Når  Glor ia  sender  radio

Du kan  hente vores 
radioudsendelser som pod-

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

podcasts.



Torsdag d. B oktober 2020
19:00 - 22:00

ONLINE PSYKIATRITOPMØDE 2020

Hvorfor mistrives vores 
unge?

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

Hvorfor er der ikke mere fokus på 
forebyggelse?

Hvor er pengene henne?

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

GRATIS BILLETGRATIS BILLET

Hvor meget ved du om selvmord i Danmark? 

Spørgsmål 1. Spørgsmål 6. 
Hvad hedder den rådgivning, man kan ringe til, 
hvis man har selvmordstanker?

Kan det i Danmark være strafbart at undlade at 
forhindre et selvmord, hvis man er i stand til at 
forhindre det uden fare for sig selv?

 
 

1. Livslinien
2. Hjælpelinien
3. Rådgivningslinien

1. Nej
2. Ja

Spørgsmål 2. Spørgsmål 7. 
Hvor mange selvmordsforsøg anslås det, at der 
finder sted årligt i Danmark?

Kan organisationen Offerrådgivningen hjælpe, 
hvis man har været udsat for en voldsom og cho-
kerende oplevelse?

 
 

1. Mellem 6.000 - 12.000
2. Mellem 12.000 - 18.000
3. Mellem 15.000 - 20.000

1. Ja
2. Nej

Spørgsmål 3. Spørgsmål 8. 
Dør der årligt flere eller færre personer af selv-
mord end i trafikken i Danmark?

Kan man kontakte Livslinien både via internettet, 
via chat og pr. telefon?  

1. Flere
2. Færre

1. Nej, kun pr. telefon
2. Ja

Spørgsmål 4. Spørgsmål 9. 
Er der flest mænd eller flest kvinder, der begår 
selvmord i Danmark?

Hvad hedder organisationen, som forsker i og 
medvirker til at forebygge selvmord?  

1. Flest kvinder
2. Flest mænd

1. Selvmordsforskningsinstituttet
2. Center for Selvmordsforskning

Spørgsmål 5. Spørgsmål 10. 
Hvor mange af dem, der begår selvmord i Dan-
mark, lider af en depression?

Hvor mange opkald om dagen får Livsliniens 
frivillige telefonvagter?  

1. Op til 40%
2. Op til 60%
3. Op til 70%

1. ca. 21
2. ca. 42
3. ca. 66Få mere information om topmødet på vores hjemmeside psykisksaarbar.dk og 

find din billet på billetto.dk ved at søge på: HAR VI EN FREMTID? 
Eller send os en mail på info@detsocialenetvaerk.dk 

Svarene finder du på side 39 
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Fra jord 
til bord

Gruppeledere: 
Rikke – kok, diætist og haveinteresseret.
Susanne – ergoterapeut, naturterapeut og 
haveentusiast. 

Tilmelding sker til: Rikke eller 
Susanne på telefon: 40 49 32 47

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

Har du lyst til at være med i et gruppeforløb, hvor du får 
mulighed for at arbejde i haven og i køkkenet? Vi skal dyrke 
grøntsager, sanke, ud i naturen og beskæftige os med sund og 
lækker mad.

Det foregår torsdage i AST Kompasset, klokken 10.00 - 13.00 
(inkl. fælles frokost)

Forløbet løber frem til torsdag den 1. oktober 2020

--------------------------------------------------------
Kære Birgit, 
Tak for dit spørgsmål. Det er ikke altid nemt at være 
en god ven, og netop spørgsmålet om venskaber er 
noget, filosofien længe har arbejdet med. Dilemmaet, 
som jeg læser det, er, at du på den ene side har givet 
et løfte til din veninde, men at du på den anden side er 
i tvivl om det er i hendes bedste interesse at holde dit 
ord. Så hvad gør den gode veninde?  

Til at besvare dit spørgsmål kan vi søge hjælp fra den 
oldgræske filosof Aristoteles (384-322 f.Kr.). Han 
beskriver nemlig tre former for venskaber: 

1. Venskab baseret på egeninteres-
se. Dvs. hvor man bruger sin ven til selv
at vinde nogle fordele, såsom tjenester, 
penge eller status.

2. Venskab for fornøjelsens skyld. Dvs. hvor man
bruger sin ven til sjov, spas eller at slappe af, og
hvor venskabet ikke har nogen dybere mening.

3. Det perfekte venskab. Dvs. det venskab, hvor man
elsker sin ven lige præcis for den, han/hun er, og
hvor man ønsker dem det bedste, nemlig ved at
hjælpe dem uden at tænke på sig selv.

Om ens venskab er nummer et, to eller tre, er selv-
følgelig vigtigt. Men det er endnu vigtigere, at man 
spørger sig selv: ”er jeg en ven, der forsøger at være 
ven nummer tre”. Tager vi ved lære af Aristoteles, bør 

du derfor tænke på, hvad der er bedst for din veninde 
på længere sigt, også selvom det måske betyder, at du 
skuffer hende på kort sigt ved ikke at holde dit ord. 

Dit dilemma er altså svært, men hvis du siger, hun får 
det dårligere, er det måske værd at snakke med hende 
om dine bekymringer. Her kan du forklare hende, at 
du vil hende det bedste, og at du synes, det bedste er 
at begynde på sin medicin igen. 

Hvis du ikke forventer, en snak med hende ville 
hjælpe, så er en anden mulighed at fortælle det videre 
til nogen, der eventuelt kan hjælpe hende. Godt nok 
holder du så ikke dit løfte, men hvis du gør det med 
intentionen om at hjælpe din veninde efter din bedste 
evne, så har du ifølge Aristoteles truffet det rigtige 
valg.

Held og lykke med valget, og husk, uanset hvad du 
vælger at gøre, så forsøg altid at være ven nummer tre. 
For som Aristoteles ville sige: 

”Uden venner var der ingen, der gad leve. Om de så 
ejede alt på jorden”.

Med venlig hilsen,
Jonas Jyde Pedersen

Jonas Jyde Pedersen
Født 1991. Uddannet filosof og antropolog, specialist 
i  filosofisk antropologi, fænomenologi og eksisten-
tiel antropologi. Arbejder som journalist ved Gloria 
Mediehus. 

Det Filosofiske Hjørne
Kære Jonas, 
Min veninde er stoppet med 
at tage sin medicin, og hun 
får det dårligere og dårligere. 
Jeg har lovet hende ikke at 
sige det til nogen, men jeg 
er bekymret for hende. Hvor-
dan kan jeg bedst hjælpe 
min veninde? 
Vh,
Birgit

”Hvis Det Filosofiske Hjørne ikke får nok spørgsmål, finder redaktionen selv på spørgsmål eller tager udgangspunkt i vores erfaringer med typiske dilem-

maer. Skriv – gerne anonymt – til redaktionen: gloria@kk.dk”

mailto:kompasset@sof.kk.dk
mailto:gloria@kk.dk
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Hey har du lyst til at skrive, lave radio eller tv hos Gloria?
Lige nu mangler Gloria Mediehus 

• skribenter

• reportere til radio

• reportere og værter til tv-kanalen

• distributører af Gloria bladet

 

 

 

 

Du kan enten være frivillig eller i praktik 
hos os.

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

 
 

Gloria er et brugerdrevet mediehus 
under Københavns Kommunes 
socialpsykiatri.

 
 

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

 

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

FO
TO

 J
O

A
N

 J
O

EN
SE

N
 / 

G
R

A
FI

K
 A

N
D

ER
S 

VÆ
LD

S

Mænd begår hyppigere selvmord end 
kvinder, ældre hyppigere end yngre, og 
mennesker med psykiske lidelser hyppigere 
end mennesker uden. 

TEKST: TINE TANG LYSTBÆK // FOTO: COLOURBOX

 
I Danmark bliver der hvert år begået omkring 600 
selvmord; omkring to om dagen ud af godt 20 daglige 
selvmordsforsøg. Selvmordstallet har heldigvis gen-
nemgået et voldsomt fald fra 1980’erne, hvor cirka 
1600 om året valgte selvmord. Der er statistik over, 
hvem der oftest begår selvmord, men ikke nogen tal 
for, hvor tit såkaldt passiv dødshjælp forekommer.

Køn og selvmord
Mænd har en højere selvmordsfrekvens end kvinder. 
Hver gang én kvinde tager sit eget liv, er der to til tre 
mænd, der gør det. 
Når der er tale om selvmordsforsøg, er det omvendt: 
Her har kvinder 20 selvmordsforsøg hver gang mænd 
har ti. Mænd gennemfører altså i højere grad end kvin-
der deres forehavende om selvmord. 
Kønnene har også tendens til at vælge forskellige meto-
der: Hvor mænd gerne bruger hængning eller skyd-
ning, foretrækker kvinder forgiftning eller at skære i sig.

Alder og selvmord
Højere alder fører til øget selvmordrisiko. 60 procent 
af selvmord begås af mennesker over 50 år. Mænd, 
der er 80 år eller ældre, har en seks gange højere 
selvmordsfrekvens end i alderen 15-24. Antallet af 
selvmordsforsøg er dog siden 2000 steget markant for 
15- til 29-årige mænd og kvinder.

Psykisk lidelse og selvmord
Psykisk lidelse er involveret i de fleste selvmord. 50 
til 60 procent af dem, der tager deres eget liv, har en 
psykiatrisk diagnose. 
Dette gælder alle typer diagnoser, dog med en over-
vægt af mennesker med depression, som tegner sig for 
op til 66 procent af selvmord i Danmark om året. 
I det hele taget har indlagte i psykiatrien 44 gange 
højere risiko for at dø af selvmord end den generelle 
befolkning. 

Bryd statistikken
Vær med til at bryde statistikken ved at søge hjælp i 
tide. Du kan tale med dine nærmeste, egen læge eller 
en af de mange organisationer, som hjælper mennesker 
med selvmordstanker. På side 15 finder du en liste over 
nogle af steder, du kan søge hjælp.
 
Kilder: selvmordsforskning.dk, bedrepsykiatri.dk, livslinien.dk

De fleste selvmord sker blandt mennesker
med en psykiatrisk diagnose

50-60% af dem, der tager deres eget liv, har en psykiatrisk diagnose. 
Vær med til at bryde statistikken ved at søge hjælp i tide.

mailto:jr4e@kk.dk
http://bedrepsykiatri.dk
http://selvmordsforskning.dk
http://livslinien.dk
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Sara Møller Damgaard sprang ud fra 4. 
sal, fordi hun ville begå selvmord, men 
overlevede og er i dag kommet til nye er-
kendelser.

TEKST: ANNE REUS CHRISTENSEN 

Den 13. august 2009 vågnede Sara Møller Damgaard 
op af bevidstløshed, efter at hun havde forsøgt at tage 
sit eget liv ved at springe ud fra 4. sals højde. I dag er 
hun blevet 11 år klogere og vil gerne hjælpe andre, der 
har det svært.

Mit liv før selvmordsforsøget
Sara Møller Damgaard levede et nogenlunde normalt 
ungdomsliv, men hun følte et stort pres fra samfun-
dets, venners og families side. 
»Jeg ville gerne være den bedste til alt. Jeg kunne ikke 
se, hvorfor jeg ikke skulle blive ligesom min far, der er 
advokat,« fortæller hun.

Hun havde samtidig en begyndende depression, så 
hun følte sig som en større og større belastning for sine 
omgivelser. Til sidst så hun ingen anden mulighed end 
at prøve at tage sit eget liv. Hun var forinden forbi det 
psykiatriske hospital »Fjorden« i Roskilde og fandt det 
meget ubehageligt. Så hun ville hellere være herre over 
sin egen skæbne. 
»Og det valgte jeg så at gøre ved at forsøge at tage mit 
eget liv. I bagklogskabens lys skulle jeg være blevet 
på »Fjorden«, til jeg havde det bedre, men i stedet løj 
jeg om, hvordan jeg havde det,« fortæller Sara Møller 
Damgaard.

»Mine venner og familie forsøgte at hjælpe mig på 
bedst mulig vis, men om jeg ville have den hjælp, er 
spørgsmålet. Når man er ung og 20 år gammel, er man 
stadig i færd med at finde sine egne ben og ståsted, 
så jeg havde svært ved at bede om hjælp,« siger Sara 
Møller Damgaard.

Sådan gik det
Det var meget vigtigt for hende, at hendes selvmords-
forsøg ikke skulle gå ud over andre end hende selv. 
»Selvfølgelig vil det altid gå ud over de nærmeste, men 

havde jeg kastet mig ud foran et tog, sad der måske 
nogen tilbage med traumer for livet,« fortæller Sara 
Møller Damgaard.

Sara Møller Damgaard sprang ud fra 4. sals højde fra 
en tagterrasse på sit tidligere arbejde. Hun havde sagt, 
at hun skulle til frisør til familien, der havde mandsop-
dækket hende i perioden op til. Hun overlevede mira-
kuløst springet, men brækkede rigtigt mange knogler 
og fik en hjerneskade. 

»Jeg er i dag glad for, at jeg stadig er normalt begavet 
og har bevaret mit sprog, ja, jeg er taknemmelig for, at 
der ikke skete mere,« udbryder Sara Møller Damgaard.

Tiden lige efter
Sara Møller Damgaard sprang den 25. juni 2009 og 
vågnede først af bevidstløshed den 13. august. 

»Jeg blev overvåget af unge lægestuderende, der sad 
fast vagt. Dem snakkede jeg med om alt muligt, da jeg 
vågnede op, og det var godt,« fortæller Sara Møller 
Damgaard. 

Hun var på hospitalet i fire måneder og kom så på gen-
optræning. Herefter boede hun 2,5 år på et bosted for 
unge med hjerneskade og fortsatte sin genoptræning. 
»Jeg gik også på Center for Hjerneskade og trænede 
både fysisk og mentalt,« siger hun.

Det var vanskeligt for Sara Møller Damgaard at nå til 
en erkendelse af og accept af det, der var sket. Hun 
kunne godt se, at hun var slemt skadet, men rent psy-
kisk følte hun, at hun var den samme, og hun ønskede 
stadig at blive advokat som sin far. 
»Jeg havde ikke som sådan forstået, hvad der var sket. 
Det tog lang tid at erkende for mig, at måske kunne jeg 
ikke det samme som før. Det var en proces, jeg måtte 
igennem,« siger Sara Møller Damgaard.

Nye erkendelser
I dag er Sara Møller Damgaard blevet 11 år ældre og 
har fået langt større viden og erfaring. 
»I dag kan jeg godt se, at jeg skulle have snakket med 
nogle flere også fagfolk og prøvet at vente på, at min 

depression blev bedre,« siger hun. Sara var blevet 
tilbudt antidepressiv medicin, men hun havde ikke 
tålmodighed til at vente på, at det virkede. 
»Omvendt tror jeg også på, at der er en mening med 
alt, så måske var det meningen, at jeg skulle springe, 
selvom jeg ikke ville ønske, at jeg havde påført mine 
forældre al den smerte,« fortæller hun.

I dag handler livet ikke om at præstere, synes Sara. 
»Jeg drømte jo om at blive advokat og måske få en 
strandvejsvilla, men det handler livet ikke om,« siger 
Sara Møller Damgaard. Hun synes i stedet, det handler 
om, at man skal være glad og lave noget, man er passi-
oneret omkring. 

»Så gå efter de ting, du tror, du kan bidrage med. Og 
hvis du kan, så skru lidt ned for presset fra samfundets 
side,« tilføjer hun.

Sara håber at kunne hjælpe andre unge, der har det 
svært eller bare mennesker, der har det svært. 
»Man skal tro på egne evner og ikke give op. Hvor der 
er vilje, er der vej,« siger Sara Møller Damgaard. Hun 
er i dag uddannet pædagog og drømmer om at blive 
mentor for unge.

»Selvmord er aldrig en løsning. Tal med dine venner 
og nærmeste, det hjælper at vende tingene med for-
skellige igen og igen, så får du et andet perspektiv på 
de tanker, du måtte have,« siger hun.

Mit liv efter mit 
selvmordsforsøg

»I bagklogskabens lys skulle jeg være blevet på »Fjor-
den«, til jeg havde det bedre, men i stedet løj jeg om, 
hvordan jeg havde det,« siger Sara Møller Damgaard. 
Foto: Colourbox.

»I dag kan jeg godt se, at jeg skulle have snakket med nogle flere også fagfolk og prøvet at vente på, at min depression blev 
bedre,« siger Sara Møller Damgaard. Foto: Joan Joensen.



Livslinien 
 

Livslinien er for dig, der har selvmordstanker, men også for dig, 
der er pårørende til én med selvmordstanker eller for dig, der er 
efterladt. 

Telefonrådgivning 
Du kan kontakte Livsliniens telefonrådgivning, 70 201 201, alle årets dage 
fra kl. 11-05. 

Netrådgivning 
Du kan skrive til Livsliniens netrådgivning skrivdet.dk. Vi bestræber os på 
at give dig svar inden for 1-3 dage, og du har mulighed for at skrive til os op 
til seks gange. 

Chatrådgivning 
Du kan kontakte Livsliniens chatrådgivning mandag og torsdag kl. 17-21 
samt lørdag kl. 13-17 på livslinien.dk. 

Læs mere på livslinien.dk 

Her kan du få hjælp, hvis du har selvmordstanker

Det kan være svært at gå med sine proble-
mer alene, og det er derfor vigtigt at tale 
med andre om dem, især hvis du tænker 
på selvmord som løsning på dine proble-
mer. Heldigvis er der hjælp at hente. 

TEKST: CHRISTINA  ANDERSEN 

Hvis du ikke kan tale om dine problemer med familie 
eller venner, er det en god idé at tale med din læge. Din 
læge kan også henvise dig til en psykolog eller en psy-
kiater, som kan hjælpe dig videre. 

Kompetencecenter for selvmordsforebyggelse 
Kompetencecenter for selvmordsforebyggelse tilbyder 
behandling til dig, der har forsøgt selvmord eller har 
selvmordstanker. Du kan få op til ti gratis samtaler. 

•  Er du over 18 år og har brug for støtte og råd-
givning, kan du ringe på telefon 3864 1800  på 
hverdage mellem kl. 8.30-15.00 

Du kan lægge en besked på telefonsvareren uden for 
åbningstiden.
Se mere på deres hjemmeside: psykiatri-regionh.
dk/centre-og-social-tilbud/kompetencecentre

 
 

 

Anonym rådgivning for alle 
Hvis du ønsker at være anonym, er det også muligt. 

Du kan ringe til 

SIND på tlf.nr. 70 232 750 mandag-fredag 11:00-
22:00 og søndag 17:00-22:00.  
Se mere på deres hjemmeside sind.dk 

Livslinien  på tlf.nr.: 40 201 201  (alle dage kl. 11-05)  
Se mere på deres hjemmeside: livslinien.dk 

Sct. Nicolai Tjenesten: ring på 70 120 110 
mandag til lørdag: 09-03. Søn- og helligdage: 13-03. 
Se mere på deres hjemmeside: 
kirkenskorshaer.dk/sctnicolaitjenesten 

Unge 
Er du mellem 12 og 25 kan du kontakte Headspace Kø-
benhavn. Headspace København ligger i Ravnsborgga-
de 2-4.4. sal, 2200 København N. Telefon  53 733 001, 
se mere på headspace.dk. Her kan du få en snak ansigt 
til ansigt i et samtalerum, på en gåtur eller  via telefon 
eller videochat. For at sikre, at der er god tid 

Nødopkald 

 

 

                                                                                                                                 
              

 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
                 

 

 

 

 

til samtalen, er det en god idé at lave en aftale først. 
Headspace har åbent mandag til torsdag fra 12-16. 

Akut hjælp ved selvmordstanker 
Har du akut brug for hjælp, så ring til Psykiatrisk Akut-
modtagelse. Der er åbent døgnet rundt: 

• Amager - Psykiatrisk Akutmodetagelse, Dige-
vej 110, 2300 København S - 
ring 3864 1650

•

•

•

•

 
 

 

 Ballerup - Psykiatrisk Center Ballerup,    
Psykiatrisk Akutmudtagelse, Maglevænget 2, 
2750 Ballerup, - ring 3864 5003 

 Glostrup - Psykiatrisk Modtagelse, Ndr. 
Ringvej 69, Hovedbygning B, 2600 Glostrup -
ring 3864 0671 

 Nordsjælland - Psykiatrisk Akutmod-
tagelse, Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød -
ring 3864 3200

 
 

 København - Psykiatrisk Akutmodtagelse - 
Tuborgvej 235, bygning 51, 2400 København 
NV - ring 3864 7360 

• Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, 
Psykiatrisk Akutmodtagelse, Ndr. Ringvej 29-
67, 2600 Glostrup - ring 3864 0671 

Mænd og selvmord/selvmordsforsøg 
Forebygselvmord.dk er en hjemmeside med fokus på 
mænd, der har selvmordstanker og deres pårørende. 

På hjemmesiden kan du blandt andet læse 12 personli-
ge fortællinger fra mænd, som alle har været igennem 
svære kriser med selvmordstanker eller selvmordsforsøg. 

14 15 

https://kirkenskorshaer.dk/sctnicolaitjenesten
https://Forebygselvmord.dk
https://headspace.dk
https://livslinien.dk
https://livslinien.dk
https://livslinien.dk
https://skrivdet.dk
http://psykiatri-regionh.dk/centre-og-social-tilbud/kompetencecentre
http://psykiatri-regionh.dk/centre-og-social-tilbud/kompetencecentre
http://sind.dk
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Ifølge selvmordsforskning.dk er der i gennemsnit to danskere om dagen, der begår selv-
mord, og det skønnes, at mindst seks personer berøres direkte, hver gang der sker et 
selvmord. Selvom så mange bliver berørt, er der alligevel en del myter om selvmord.

TEKST: CHRISTINA ANDERSEN

 

Folk, der snakker om selvmord, gennemfører det ikke 
Det er en meget udbredt og hårdnakket myte. Mellem 60% og 80% af dem, der begår selvmord, har delt deres tan-
ker forud for selvmordet/selvmordsforsøget.

 
Selvmord sker uden varsel 
Det er en myte. De fleste mennesker, der begår selvmord, har delt deres tanker på en eller anden måde, før de begår 
selvmord. Det, der ofte sker, er, at ingen spørger ind til selvmordstankerne og sørger for, at vedkommende kan få 
hjælp. 
 
 
Mennesker, der forsøger at begå selvmord, ønsker at dø 
Myte. De fleste, der har forsøgt selvmord, ønsker en ændring i deres liv, enten psykisk eller fysisk. 
 
 
Bedring efter en selvmordskrise betyder, at selvmordsrisikoen er overstået 
Det er en myte. Hvis en tidligere selvmordstruet person pludselig virker gladere, er det ikke sikkert, at selvmordstrus-
len er overstået. Det kan skyldes, at vedkommende har taget en endelig beslutning om at begå selvmord, og det har 
virket som en lettelse og gjort personen glad. Faktisk sker de fleste selvmord inden for tre måneder efter bedringen. 
 

At tale om selvmord er at inspirere til det 
Det er en myte. Ofte taler selvmordstruede ikke direkte om deres selvmordstanker, men vil gerne tale om tankerne, 
når de bliver spurgt om dem. Så spørg ind til tankerne, men vær opmærksom på, om der er brug for professionel hjælp. 

 
Selvmordstruede kan ikke vaske op 
Det er en myte. Med at selvmordstruede ikke kan vaske op, menes, at nogle mennesker drager så meget omsorg for 
den selvmordstruede, at den selvmordstruede ikke skal lave daglige opgaver som blandt andet at vaske op. Men det 
kan faktisk have en positiv effekt, at selvmordstruede stadig kan udføre deres daglige pligter.  
 
 
Antallet af selvmord er størst i december 
Myte. De fleste selvmord begås i april, når foråret kommer, hvilket mange undersøgelser viser, skyldes, at foråret 
for mange betyder nye og bedre tider. Når disse nye og bedre tider så ikke kommer, opgiver mange selvmordstruede 
og begår selvmord. 
 
 
Selvmord skyldes psykisk sygdom 
Det er en myte. Cirka 50-60% af de mennesker, der begår selvmord, har en psykiatrisk diagnose, men der er også 
andre ting, som spiller ind. For eksempel sociologiske aspekter som familieforhold og venskaber, arbejdsløshed og 
ensomhed og kliniske aspekter som for eksempel selvmordstanker, selvmordsforsøg eller selvmord i familien eller 
blandt venner. 
 
 
Det er kun professionelle, der kan hjælpe selvmordstruede personer 
Det er en myte. Det er ikke kun professionelle der kan hjælpe. Familie, venner, kolleger og skolekammerater kan 
hjælpe ved at spørge ind til den selvmordstruede og på den måde vise deltagelse og omsorg. Selvmordstruede vil 
ofte gerne tale om sine problemer, men kan måske ikke selv tage initiativ til at tale om dem.

 
Børn begår ikke selvmord 
Myte. I Danmark er det årlige registrerede antal selvmord blandt børn under 15 år mindre end fem. 

Selvmord rammer kun mennesker i en bestemt socialklasse 
Det er en myte. Selvmord og selvmordstanker kan ramme alle. For eksempel, hvis man bliver ramt af arbejdsløshed 
med blandt andet dårlig økonomi til følge, skilsmisse eller at et familiemedlem eller en nær ven har begået selvmord. 

 
Scan koden med din smartphone for at læse mere om myter: 

                                                                                    

Kilde: selvmordsforskning.dk                                 

Myter om selvmord

MYTER

Mange mennesker tør ikke spørge ind til selvmodstanker, da de er 
bange for, at det ansporer til selvmord, men det er en myte, at man kan 
anspore til selvmord. Det er vigtigt at spørge ind til selvmordstanker, så 
personen, der har tankerne, kan få hjælp.

http://selvmordsforskning.dk
http://selvmordsforskning.dk
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Bliv deltager eller frivillig i 

FORÆLDRE-FÆLLESSKABET 

Er du kommende forælder med psykiske udfordringer? Recovery Lab tilbyder nu flere gratis netværksforløb, hvor du sammen med andre ligesindede kommende forældre kan forberede dig til forældrerollen i et trygt og ligeværdigt miljø. Vi søger derfor deltagere og frivillige til forløb i efteråret 2020. 
Som deltager får du mulighed for at: • Forberede dig på forældreskabet i et trygt netværk med andre ligesindede• Lære at mestre dine udfordringer i forhold til det kommende forældreskab• Udvikle fore byggende og hensigtsmæssige strategier• Kortlægge og udvikle dine ressourcer samt opbygge selvværd og selvtillid
Som frivillig har du eksempelvis egne erfaringer med: • Psykiske udfordringer i forbindelse med at blive forælder• Manglende støtte i forbindelse med forældrerollen• Utryghed ved at være åben omkring dine psykiske udfordringer ifm. forældreskabet
Forældre�fællesskabet er et uafhængigt tilbud, og alle i netværket har tavshedspligt. Her er det forældrene der er i fokus, og du kan tale frit om det, du har på hjerte. 
Ønsker du at deltage? Send SMS til 22151322 eller mail med dit nummer til: renewinther@recoverylab.dk. Alle forløb foregår hos Recovery Lab, Vesterbrogade 53, 1. sal. 1620 København V. 

Aktivitetskalender  
for Københavns Kommunes socialpsykiatri 
Gælder for september måned

OBS

Hver fredag klokken 12.00 sender 
Gloria tv på facebooksiden: Gloria 
Mediehus. 
Her får du blandt andet en 
oversigt over den kommende uges 
aktiviteter i Københavns Kommunes 

socialpsykiatri.

G
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Lige til at tage 
ud og hænge 

op

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

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

Alle aktiviteter er gratis, hvis ikke andet er anført.

mailto:renewinther@recoverylab.dk
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ASPA
Mandag

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

Tirsdag
10.00-11.30: IT-kursus, ASPA Kapelvej, 
(tilmelding kræves)
10.45-12.30: Kulturgruppe, ASPA Kapelvej, 
(kræver tilmelding) 
12.30-15.00: Vejen til styrket selvværd for unge 
18+, ASPA Griffenfeldsgade 35

Onsdag
10.00-11.30 eller
11.30-13.00: IT-kursus, ASPA Kapelvej, 
(tilmelding kræves)
10.30-14.00: Kognitions- og assertionstræning,  
ASPA Griffenfeldsgade 35
11.00-12.00: Svømning, ASPA Kapelvej, 25 kr., 
(kræver tilmelding)
11.00-12.00: Yoga, Assistens Kirkegård, 
(kræver tilmelding), Kontakt Janni på 
21 52 00 46 for yderligere information

Torsdag
10.00-12.30: Gruppeforløb om stærke følel-
ser, ASPA Griffenfeldsgade 35
13.00-15.00: Skak, ASPA Kapelvej
15.00-20.00: Ungecafé 18+
16.00-19.00: IT-salon, ASPA Kapelvej

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

Café Rose
Mandag, tirsdag og torsdag

Tur ud af huset.
Se detaljer på Facebook. Scan QR-koden for 
at komme til Café Roses Facebook side.

Ottilia
Mandag

15.00: NADA-café i Bellahøj Kirke, 
pris 10 kr., ingen tilmelding

Tirsdag
13.30-15.30: Selvværdskursus, lukket gruppe, 
kontakt Isabelle for nærmere info.
(Tlf.: 30 58 03 00 Isabelle)

 

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

Torsdag
11.00-13.00: Selvværdskursus, lukket gruppe, 
kontakt Isabelle for nærmere info.
(Tlf.: 30 58 03 00 Isabelle)
13.30: Nada-café i Ottilia, pris 10 kr., 
ingen tilmelding

Kompasset
Mandag

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

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

Onsdag
10.00-13.00: Træværksted på 
Tinker Tank
12.00-13.00: Gåtur med Peer2peer
13.30-14.30: Yoga

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

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

Mamma Mia
Mandag:

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

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

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

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

Fredag
10.45-12.15: Bliv glad for vand
11.00-12.40: Kreativ skrivning
13.00-14.30: Gågruppe
13.00-14.30: Foredrag med astronom Anja C. An-
dersen den 11. og 25. september. Scan QR-koden 
for nærmere info

14.00-15.00: Banko, første fredag i måneden
14.00-16.00: Gamergruppe

Søndag
12.00: Loppemarked den 13. september
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Adresser og åbningstider
ASPA Kapelvej 55
2200 København N
Åbent, anonymt samværstilbud
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 samværstilbud 
(kræver tilmelding)
Tlf: 35 30 17 32

Åbningstider:
Man-fra: 09.30-13.30

Telefontid:
Mellem 09.00-11.30 og
13.00-14.30

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

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

Åbningstider:
Man og ons: 09.30-16.00
tirs: 12.00-16.45
Tors: 09.45-16.00
Fre: 09.45-15.45

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

Åbningstider
Mandage: 9.45-15.45
Tirsdage: 12.00-17.00
Onsdage: Brugeråbent
Torsdage: 9.45-15.45
Fredage: 9.45-15.45

 

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

Åbningstider:
Man: 09.30-21.00
tirs: 9.30-21.00
ons: 12.00-16.30
tors: 09.30-16.30
fre: 09.30-15.30

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

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

Åbent atelier i Sct. Matthæus Kirke
Er du i en svær periode af dit liv, kan du komme forbi det åbne atelier i
Sct. Matthæus kirke. Her kan du bruge dine kreative evner og få en hyg-
gelig eftermiddag. 

 

 •  •  

Atelieret er åbent hver tirsdag klokken 13-16

Der er materialer til maleri, akvarel, strik, linoleumstryk og der er ad-
gang til to pc’er med internet og printer til fri afbenyttelse.

Du kan både lave egne projekter eller du kan hjælpe andre. Du kan for 
eksempel hjælpe Mariatjenesten, Mother Theresa Klubben eller Nød-
herberget.

Det er gratis og uforpligtende at deltage

Du kan ringe til præst Anita Rohwer på 21 64 77 21, hvis du vil høre mere.

Sct. Matthæus Kirke Matthæusgade 31 København V
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Sådan bemærker og hjælper 
du en selvmordstruet person
Der kan være mange årsager til, at men-
nesker forsøger eller begår selvmord, men 
fælles for dem er, at det kan hjælpe at vise 
omsorg gennem at være der for og tale 
med den selvmordstruede.

TEKST: TINE TANG LYSTBÆK // FOTO: AGNIESZKA KONIECZNA

Et menneske kan føle sig fanget i en uudholdelig situa-
tion, hvor stor psykisk smerte kombineret med en høj 
grad af håbløshed fører til selvmordstanker. Mange 
formår at mobilisere håb og holde tankerne i skak, men 
for nogle eskalerer de helt hen til selve selvmordsfor-
søget. Familie og venner kan være udslagsgivende i 
forhold til at forebygge, at det går galt.
»Personen kan få tunnelsyn og ikke se andre veje,« 
siger Christina Petrea Larsen, centerleder på Center for 
Selvmordsforskning. 
Hun understreger, at selvmordstankerne sjældent er 
udtryk for et ønske om at dø, men for et behov for at 
undslippe den psykiske smerte, vedkommende føler.

Risikofaktorer for selvmord
For dem, der ender med at begå selvmord, er forskelli-
ge faktorer i spil: Der er typisk et sammenfald af bela-
stende begivenheder samt en tilgængelighed af meto-
der. Dertil har personen også gerne høj smertetærskel, 
impulsivitet, frygtløshed og ingen dødsangst.
Blandt de faktorer, der giver en større risiko for selv-
mord, tælles først og fremmest psykisk sygdom. Dertil 
kommer også traumatiske livsbegivenheder som for 
eksempel misbrug, seksuelle overgreb, skilsmisse, tab 
af nærtstående, social isolation, økonomiske van-
skeligheder, mobning, familiekonflikter, ensomhed, 
utilstrækkelighed, tidligere selvmordsforsøg, alvorlig 
fysisk sygdom samt selvmord blandt nærtstående.
»Man taler om, at man både kan være genetisk betin-
get for den lidelse, som gav anstød til et familiemed-
lems selvmord, men også, at det kan være en tillært 
mestringsstrategi, når man selv kommer i krise,« siger 
Christina Petrea Larsen.

Tegn på selvmordsfare
Der kan være adskillige verbale og nonverbale tegn på, 
at en person er selvmordstruet. En person, der overve-
jer selvmord, kan måske indirekte udtrykke, at det ville 

 

 

 

»Alle tanker om selvmord skal tages seriøst,« siger 
Christina Petrea Larsen, centerleder på Center for Selv-
mordsforskning.

være bedre, hvis han eller hun ikke var der, eller mere 
direkte udtrykke ønske om at dø.
»En selvmordstruet har som regel kommunikeret sine 
tanker ud til nærtstående eller læge, mere eller mindre 
utilsløret. 60-80 procent har kommunikeret ud på for-
hånd,« siger Christina Petrea Larsen. Alle tanker eller 
trusler om selvmord skal tages alvorligt.

Et menneske med selvmordstanker har tendens til at 
ændre adfærd. Man skal være opmærksom, hvis en 
person for eksempel dropper interesser, som han eller 
hun tidligere har været optaget af. Selvmordstruede 
kan også begynde at lukke sig inde, isolere sig og træk-
ke sig fra sociale arrangementer. Humøret kan skifte 
og præges af depressive tendenser og negative tanker. 
Måske skriver de endda testamente eller skiller sig af 
med ejendele. Har vedkommende et misbrug, bliver 
der ofte skruet op for dette.  Endvidere kan der være 
fysiske tegn som svimmelhed, søvnbesvær, appetit-
løshed, smerte, irritabilitet, koncentrationsbesvær, 

Omkring 60-80 procent af de som er selvmordstruet har som regel kommunikeret 
sine tanker ud til nærtstående eller læge, mere eller mindre utilsløret på forhånd.

aggression, risikoadfærd og udtalt interesse for døden.

Selvmordsforebyggelse
Noget af det, der afholder et menneske i krise fra at 
overveje eller begå selvmord, er beskyttende faktorer 
som en følelse af forbundethed med andre mennesker, 
netværk, håb og mening med livet, mestringsstrategier 
i forhold til at være i en belastet situation, samt sam-
fundets begrænsning af adgang til metoder.
»Metodebegrænsning er ét af de mest effektive værn,« 
siger Christina Petrea Larsen.
Heldigvis kan mange tackle egne selvmordstanker. De 
kan eksempelvis aflede dem med aktiviteter som at gå i 
haven eller gå en tur med en veninde, eller de kan mestre 
dem ved at forstå, at de er en forbigående tilstand og 
fokusere på at udholde eller overvinde smerten. Her 
kan venner og pårørende støtte op ved at foreslå og 
udføre aktiviteter sammen med den selvmordstruede 
person.

Mange er bange for at spørge ind og derved skabe 
selvmordstanker, men tværtimod kan det at spørge ind 
føre til, at personen føler større forbundethed. Nogle 
gange kan en samtale om, hvad der er svært, være nok. 
For de fleste er tankerne forbigående og kan afledes 
ved at fokusere på, hvad der gør livet værd at leve.
»Du kan hjælpe en ven eller et familiemedlem, som 
tænker på selvmord, ved at vise omsorg: Tal med dem, 
vær der for dem, støt dem, vis dem at de er uundvær-
lige. Og hjælp dem til det behandlende system,« siger 

Christina Petrea Larsen. For hvis selvmordstankerne 
fortsætter, er det vigtigt at henvende sig til læge, psy-
kiatrisk akutmodtagelse eller én af de selvmordsfore-
byggende klinikker, som findes i alle regioner. Man kan 
hjælpe den selvmordstruede med at formidle kontakt.

At overleve et selvmordsforsøg
Efter et selvmordsforsøg er nogle skamfulde over, hvad 
de har gjort, og nogle trækker sig fra samvær, mens 
andre kan se det som en ny start på livet. Dette er 
meget individuelt og afhænger til dels af menneskelige 
netværksressourcer. Det vil altid være væsentligt at 
være opmærksom og støtte op på samme måde som før 
selvmordsforsøget. Både for at hjælpe sin ven eller sit 
familiemedlem videre, men også fordi, der er forøget 
selvmordsrisiko i tiden efter et selvmordsforsøg. Dette 
gælder også, selvom den pågældende person virker til 
at have det godt.
»Man skal være opmærksom, både når folk har det 
skidt, men også når de ser ud til at få det bedre,« siger 
Christina Petrea Larsen.

Er du nærmeste hjælper for en selvmordstruet et 
person, eller er du efterladt? Der er hjælp og rådgiv-
ning at hente hos Landsforeningen for efterladte efter 
selvmord eller NEFOS - Netværk for selvmordsramte.
Se mere på: 
• 
 

efterladte.dk
• nefos.dk

http://efterladte.dk
http://nefos.dk


26 27

Filosofiens syn på selvmord har 
varieret fra antikken til i dag
I antikken for 2000 år siden var der en 
vis tolerance over for selvmordet som 
fornuftig handling; senere gjorde kristen-
dommen det til en synd. I dag betragter 
vi selvmordet som et udtryk for psykisk 
lidelse.

TEKST: TINE TANG LYSTBÆK 

Vi ved alle, hvor tungt og tabubelagt selvmordet er i 
vor tid. Det er svært at tænke på og svært at snakke 
om. Ingen ønsker at kende nogen, der begår selvmord, 
eller selv komme i en livssituation, hvor man ikke ser 
andre udveje. Filosof, ph.d. og eksistentiel terapeut, 
Anders Dræby, fortæller, hvordan der gennem histo-
rien filosofisk set har været forskellige perspektiver på 
selvmordet, som uden tvivl har haft indflydelse på, om 
det enkelte menneske har kunnet vælge selvmordet 
som løsning.

 

 

 

 

 

 

Filosof og eksistentiel terapeut Anders Dræby. Privatfoto.

Selvmord i antikken
I det gamle Romerrige var der en vis tolerance over for 
selvmordet. For filosoffen Seneca, som hørte til den fi-
losofiske retning stoicismen, var fornuften det styrende 

princip i det lykkelige liv.

»Hvis man for eksempel blev slave, mente Seneca, at 
selvmordet var en forståelig handling,« siger Anders 
Dræby. Selvmordet ville da være en fornuftig handling 
for at undgå trældom; en frihed til selvbestemmelse. 
Seneca begik, som andre af datidens filosoffer, og også 
kejsere, selv selvmord. Han blev dømt til døden af Kej-
ser Nero og udførte uden tøven ordren.

Filosoffen Seneca blev dømt til døden ved selvmord af 
kejser Nero i år 65. Foto: Colourbox.

Selvmord med kristendommens indtog
Med kristendommen blev synet på selvmordet ændret.  
Ikke med den tidlige kristendom, men med kirkefade-
ren Augustin i det femte århundrede. Augustin betrag-

tede selvmord som et brud på det femte bud: »Du må 
ikke slå ihjel« og dermed som en synd.
»Selvmordet blev senere, i det 13. århundrede udpeget 
af teologen Thomas Aquinas, som en så alvorlig synd, 
at selvmorderen for evigt var forvist til helvede, uden 
mulighed for tilgivelse,« siger Anders Dræby.

Selvmord blev i det 13. århundrede udpeget af teologen 
Thomas Aquinas som en alvorlig synd.
Foto: Colourbox.

Selvmordere blev begravet uden for kirkegården, og 
alternativ filosofisk tænkning var ikke tilladt. Derfor 
var selvmord ikke hyppige, mens kristendommen stod 
stærkest. Efterhånden blev kristendommens magt dog 
opblødt, og nyere filosofiske tænkere kom til.

Selvmord i oplysningstiden
En af 1700-tallets store, tyske filosoffer, Immanuel 
Kant, mente, at selvmordet var i strid med menneskets 
moralske pligt. Ifølge hans filosofi burde mennesket 
altid handle på en måde, så handlingen kunne være 
alment gældende.

»Det ville jo ikke være hensigtsmæssigt, hvis selvmor-
det i princippet kunne være noget, alle mennesker 
kunne begå,« siger Anders Dræby. Dog begyndte synet 
på selvmord at blive mildnet i løbet af oplysningstiden.

Selvmord i moderne tid
Franskmanden Émile Durkheim, som ved indgangen 
til 1900-tallet var med til at grundlægge sociologi-
en, udgav et skrift kaldet »Selvmordet« i 1897. Han 
udtrykte, at selvmordet ikke skyldtes, at livets byrder 
blev for tunge for et menneske, men at samfundet, 
det levede i, var for flertydigt og usammenhængende. 
Dette synspunkt pegede frem mod den franske for-
fatter Albert Camus’ bog »Sisyfosmyten« (1942), som 
behandlede valget om selvmord som livets største. Han 
betragtede livet som meningsløst, og stillede i bogen 
spørgsmålet, om mennesket derfor ikke burde reagere 
med selvmord.

»Camus mente, at mennesket bør leve livet på trods 
af dets meningsløshed, da livet er alt, vi har,« siger 
Anders Dræby. At vælge døden ville være en større 
tragedie end at leve et meningsløst liv.

Selvmord i dag
I dag tænker vi ikke længere, at mennesker, der begår 
selvmord, er syndere. Ifølge Anders Dræby ser vi 
dem som syge, sårbare og ulykkelige mennesker, og 
vi prøver med alle midler at forebygge og forhindre 
selvmord.

»Selvom mange i dag betragter vores samfund som 
meget individualiseret, gælder det måske ikke i valget 
af selvmordet,« siger han. Selvmordet er ikke accepte-
ret som et frit, personligt valg, men omgivet af skyld og 
skam, både for den selvmordstruede og for eventuelt 
efterladte efter selvmord.

Anders Dræby selv har gode erfaringer med at hjælpe 
gennem eksistentiel terapi. Han giver et eksempel med 
unge kvinders høje rate af selvmordsforsøg, som ifølge 
ham er forårsaget af et paradoks: at de skal være kvin-
delige, men samtidig indgå i konkurrence med mænd 
ud fra mandlige principper. Dette kan forekomme 
meningsløst på et tidligt tidspunkt i livet, hvor kvinden 
stadig er usikker og sårbar.

»Grundstenen i min terapi er, at livet HAR mening, 
også for klienten, selvom denne ikke kan se det lige 
nu,«siger Anders Dræby. Om denne mening er noget 
generelt ved livet eller skal findes af dig og mig, kan 
kun besvares af den enkelte.
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Ninna Milner releasekoncert
mandag den 14. september 2020, kl. 19.30.

Ninna Milners 5. album ‘Treasures of the heart’ er ude nu, og det fejres med en 
releasekoncert mandag den 14. september 2020, kl. 19.30.

Nina Milner har tidligere udgivet albummet Songs for Sentient Beings, som jazzan-
melder Kjeld Frandsen anmeldte i Berlingske i 2016 og placerede albummet på top-
10-listen over bedste jazzalbums i 2016.

Ninna Milner kan på dagen opleves sammen med rutinerede og professionelle mu-
sikere:
  
Lars Emil Riis (flygel, keyboard)
Tomas Raae (kontrabas, cello, guitar)
Lis Wessberg (trombone).

 

Du kan købe pladen til releasekoncerten.

                                                                      

 •  • 

Se mere på hjemmesiden: bartofstation.dk

Entré 60 kr.

Scan koden for at købe billet eller gå ind på ovenstående hjemmeside:

Bartof Station Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Afskedsreception for Nina Eg Hansen
Den 5. august 2020 blev der holdt afskeds-
reception for socialdirektør Nina Eg Han-
sen i festsalen på Københavns Rådhus.

TEKST: ANNE REUS CHRISTENSEN

FOTO: JONAS JYDE PEDERSEN

Onsdag den 5. august havde Deres udsendte fået til 
opgave at dække den nu tidligere direktør i Social-
forvaltningen, Nina Eg Hansens, afskedsreception. 
Arrangementet løb af stablen i rådhusets fine festsal. 
Her var der feststemning især på grund af de flotte 
frugtopsatser på de runde borde, hvorfra der også blev 
serveret kaffe og kage.

Taler til Nina Eg Hansen
Først var der en række taler, hvor den afgående direk-
tør blev rost meget af både ledelse og medarbejdere. 
Hun blev rost for sit engagement, men der var også et 
ønske fremme om, at man gerne havde set endnu mere 
til mennesket bag. Alt i alt fik undertegnede det ind-
tryk, at Nina Eg Hansen vil blive savnet, når hun snart 
tiltræder sin nye stilling som børne- og ungedirektør 
i Frederiksberg Kommune. Hun nåede at være fire et 
halvt år i Københavns Kommune.

Efter talerne og tilbørlige corona-hilsner gjorde min 
kollega klar til at interviewe både socialborgmester Mia 
Nyegaard og socialdirektør Nina Eg Hansen.

Interview med socialborgmester Mia Nyegaard
Mia Nyegaard startede med at sige, at hun synes, det 
var rigtig ærgerligt, at de nu måtte sige farvel til Nina 
Eg Hansen, men at hun håbede, at den nye direktør 
ville fortsætte i samme spor, men også ville sætte sit 
eget præg på jobbet.

På spørgsmålet om, hvilke udfordringer Socialforvalt-
ningen står overfor de næste år, kom Mia Nyegaard ind 
på økonomien, som ifølge hende er blevet mindre de 
seneste år.
»Men det koster heldigvis ingen penge at huske os selv 
på at møde mennesker, der hvor de er,« sagde Mia 
Nyegaard.

Interview med tidligere direktør for socialfor-
valtningen, Nina Eg Hansen
»Mit motto, da jeg startede i socialforvaltningen var, 
at alle skal have noget at stå op til, og alle skal have en 
ven. Det er noget, der stadig må arbejdes på,« sagde 
Nina Eg Hansen.

 

Nina Eg Hansen holdt afskedreception den 5. august 2020.

»Jeg efterlader mig en socialforvaltning, hvor alle med
arbejdere gør deres bedste på trods af til tider svære 
udfordringer og stram økonomi. Jeg håber og tror, at 
det fortsat vil være tilfældet, når jeg nu stopper,« sagde 
Nina Eg Hansen.
Du kan se hele interviewet med Nina Eg Hansen og 
Mia Nyegaard på Glorias TV-kanal på facebooksiden 
»Gloria Mediehus« i udsendelsen »uge 32«.

Ny administrerende direktør
Mikkel Boje, som siden 2017 har været fagdirektør i 
Københavns Kommune, var i første omgang konstitu-
eret administrerende direktør efter Nina Eg Hansen. 
Torsdag den 27. august blev hans ansættelse som ny 
administrerende direktør for Socialforvaltningen
godkendt af Borgerrepræsentationen.

»Jeg glæder mig til – fortsat – at udvikle den sociale 
indsats for udsatte og sårbare københavnere. Som 
Danmarks største socialforvaltning skal vi gå forrest, 
når der skal findes nye svar på områdets udfordrin-
ger,« siger Mikkel Boje.

Direktionen for Socialforvaltningen i Københavns 
Kommune har ansvaret for den daglige ledelse 
af socialforvaltningen. Samtidig har direktionen 
ansvaret for, at socialborgmesterens og socialud-
valgets beslutninger bliver ført ud i livet. 
Direktionen består lige nu af administrerende di-
rektør, Mikkel Boje og af ressourcedirektør, Søren 
Munk Skydsgaard.

Kilde: Københavns Kommunes hjemmeside.

http://bartofstation.dk
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Årets brugertilfredsheds-
undersøgelse 2020

BRUGERTILFREDSHED I SOF

Politikerne i Socialudvalget ønsker at støtte det lokale arbejde i socialpsykia-
trien, som skal sikre din tryghed og trivsel samt skabe gode rammer for fæl-
lesskab og netværk.

Så derfor vil vi rigtig gerne høre din stemme, når årets brugertilfredshedsun-
dersøgelse løber af stablen i september – oktober (uge 37 – 42).

Spørgsmålene vil handle om din tilfredshed med den støtte, du modtager, 
samt hvorvidt du oplever inddragelse i samarbejdet om din hverdag.

På grund af Corona vil der i år også være spørgsmål, der kredser herom -
positive som negative erfaringer - for at vi kan lære af den situation, som 
Corona-pandemien har bragt os alle i.

Hvis du er bruger af socialpsykiatrien, så vil du høre nærmere om undersø-
gelsen i løbet af september måned.

Glorias sex- og parforholdsbrevkasse

 

 

 

Charlotte Englund. Født 1966. Ud-
dannet seksualvejleder, specialist i 
sexologisk rådgivning og psykia-
trisk ergoterapeut. Arbejder som 
sexologisk konsulent med rådgiv-
ning, undervisning og foredrag for 
borgere, foreninger, kommuner, 
medarbejdere m.m.

Christiane Meulengracht. Født 
1970. Uddannet parterapeut, 
familieterapeut og sexolog med 
base i Nordsjælland. Holder fore-
drag, afvikler online-forløb og har 
podcasten Kærlighed med Vilje, 
med Christiane Meulengracht. 
Forfatter til bogen Kærlighed med 
Vilje – sådan fornyer du nærvæ-
ret, lysten og intimiteten. Skriver 
jævnligt for bl.a. eb.dk, woman.dk, 
Sjællandske Medier og deltager 
som ekspert i P4.

Jeg er 35 år og har mistet sexlysten så 
meget, at mit forhold til min mand er 
ved at gå i stykker. Jeg tager piller mod 
depression og tror, at det påvirker min 
lyst. Jeg har sådan brug for hjælp til at 
få lyst til sex igen. Hvad skal jeg gøre?

Hilsen Pia

Kære Pia!

Manglende lyst er en helt alminde-
lig seksuel problematik, og fordi 

manglende sex kan ødelægge et forhold, 
er det et vigtigt emne at få frem i lyset.

Du mener, din manglende lyst kan 
skyldes pillerne mod depression, 

og det kan du have ret i, for mange SS-
RI-præparater påvirker sexlysten nega-
tivt. Jeg vil derfor råde dig til at kontakte 
den læge, der udskriver pillerne, og for-
tælle om din manglende lyst og angsten 
for, at dit parforhold går i stykker. Det er 
muligt, at du kan få et andet eller forskel-
lige præparater, så du fortsat får den anti-
depressive effekt af  pillerne, men slipper 
for den seksuelle bivirkning.

Måske vil din læge tilbyde 
parsamtale, så du og din kæreste 

kan få talt om jeres forhold, og lægen kan 
fortælle om depression og antidepressiv 
medicin. Det er vigtigt, at I begge ved, 
hvordan de to ting kan påvirke jeres 
dagligdag og jeres parforhold – og at 
jeres sexliv sandsynligvis vender tilbage, 
når depressionen aftager. Så hold ud!

Du skriver ikke, hvor længe du har 
taget antidepressiv medicin. Bivirk-

ningerne er mest udtalte i begyndelsen, 
og en del oplever, at de aftager over tid, 
så måske skal du se tiden an.

Jeg vil også råde jer til at få snakket 
om, hvad I kan gøre for jeres forhold, 

indtil lysten vender tilbage. Vi kan gå helt 
forkert af  hinanden, hvis vi ikke får talt 
om vores tanker og følelser med vores 

partner. Det er også vigtigt, at I får sagt 
og vist, at I stadig elsker hinanden.

En måde at vise sin kærlighed på er 
via kropskontakt og berøring. Hvis 

vi mister den fysiske kontakt med vores 
partner, risikerer vi at miste den intimitet, 
der adskiller et parforhold fra et venskab, 
og i mange forhold vil manglende berø-
ring betyde, at vi også trækker os psykisk 
fra vores partner. Dermed starter en ond 
cirkel, hvor distanceringen medfører dår-
lig kontakt. Dårlig kontakt skaber dårlig 
kommunikation med flere konflikter og 
øget afstand mellem parret, og i værste 
fald ender vi med at gå fra hinanden.

Ofte sker der det, at man afholder 
sig fra at røre ved sin partner, for-

di man ikke vil sende signaler, der kan 
misforstås som, at man har lyst til sex. 
Det kan derfor være en hjælp at aftale, at 
berøring IKKE er et forspil til sex.

En måde at få berøring tilbage i for-
holdet kan også være at huske at 

kysse, at kramme, holde i hånd, ligge i 
ske og i det hele taget røre ved hinan-
den i det daglige – f.eks. når I går forbi 
hinanden i en døråbning.

Det kan også være rart at massere 
hinanden, hvis du har overskud til 

det. I nogle forhold kan et langt forspil 
med fælles bad, massage, erotiske film 
eller oplæsninger etc. vække lysten igen.

Nogle vil faktisk opleve, at lysten 
vender tilbage efter en periode, 

hvor man er blevet mere opmærksomme 
på hinanden.

Hvis du har lyst, kan du evt. tilfreds-
stille din partner seksuelt, selvom I 

ikke har samleje. Men kun, hvis du har 
lyst til det - du må mærke godt efter, så 
du ikke overskrider dine egne grænser.

Kærlig hilsen Charlotte

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

http://woman.dk
http://eb.dk
mailto:gloria@kk.dk
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Centrenes råd

 

 
 

 

 

 

Få din stemme hørt via Brugerforum hvis du bor i egen 
bolig eller kommer på et samværs- og aktivitetstilbud.

I forbindelse med omstruktureringen 
af de fire centre i Borgercenter Voksne i 
januar 2020 blev der oprettet nye center-
råd, hvor du som borger kan få indflydel-
se.

TEKST: TORIL K. VIKESÅ // FOTO: COLOURBOX

Da centrene i januar 2020 blev omlagt til at være 
faglige centre frem for geografisk opdelt, blev de gamle 
brugerråd og centerråd samt det tværgående centerråd 
opløst. Der er nu dannet nye råd i hvert af de fire cen-
tre. Rådenes formål er at sikre, at din stemme bliver 
hørt.

Centerrådene
Hvert af de fire centre har et centerråd, hvor center-
chef, en sekretariatsfunktion, medarbejdere og ledere 
og borgere, som er valgt ind, holder centerrådsmøder 
fire gange om året. I de tre centre, som indeholder 
botilbud, er også pårørende valgt ind.
Der er valg til centerrådene næste gang i efteråret 

2021. Valgperioden er to år.
Brugerforum
I ”Center for støtte til borgere i egen bolig og aktivitets-
og samværstilbud” har de ud over centerrådet oprettet 
et brugerforum, som skal debattere emner fra center-
rådsmøder og andre emner, som brugerne af aktivitets-
og samværstilbuddene ønsker.
Formålet er at styrke den brugerstemme, der sidder 
med ved bordet i Centerrådet. De fem repræsentanter, 
der er en del af Centerrådet, er valgt fra Brugerforum.

DialogForum
Dialogforum er et rådgivende og debatskabende forum, 
der skal kvalificere Københavns Kommunes indsats 
i socialpsykiatrien ved at sikre direkte dialog mellem 
politikere, brugere og pårørende.
To medlemmer fra hvert af de fire centerråd deltager i 
møderne, som holdes fire gange om året.

Få din stemme hørt
Medlemmerne af dit lokale centerråd har til opgave at 
løfte din stemme op og ind i ledelsen af socialpsykiatri-
en, så du får størst mulig indflydelse på dit eget liv.

Organisering
Dialogforum

Fire årlige møder

Centerråd
Center for Specialiserede 

botilbud
Fire årlige møder

Centerråd
Center for støtte til bor-
gere i egen bolig og AST

Fire årlige møder

Centerråd
Center for selvstændige 
boformer og sundhed

Fire årlige møder

Centerråd
Center for unge og mid-

lertidige botilbud
Fire årlige møder

Det tværgående centerråd
To årlige møder

Brugerforum
Fire årlige møder
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Gruppeforløb på aktivitets-
og samværstilbuddet Ottilia

 

Alle gruppeforløb er gratis

Socialfærdighedstræning
Kurset har fokus på at kommunikere og indgå i sociale sammenhænge. Frem til kursusstart vil der 
afholdes forventningssamtaler, hvor vi sammen finder ud af, om dette kursus er det rette for dig. 
Vi mødes hver onsdag eftermiddag klokken 13.00-15.00 med start i september.

Selvværdskursus
Drømmer du om at være mindre selvkritisk og sætte færre begrænsninger for dig selv?
Vil du glædes mere ved at være den, du er?
Kurset følger en struktureret form, som skaber et trygt rum at dele personlige oplevelser i.
Inden start kommer du til en forventningssamtale for at afklare, om det er det rigtige kursus for dig.
Vi mødes hver torsdag i 20 uger fra klokken 11.00-13.00.

Søvngruppe
Ønsker du at sove bedre og har du prøvet utallige løsninger uden succes?
Eller er du blot nysgerrig på, hvordan du kan arbejde med dine søvnproblemer?
Så vil vi rigtig gerne byde dig velkommen hos os. Her får du mulighed for at arbejde med dit 
søvnmønster og afprøve forskellige måder, hvorpå der er potentiale for en bedre søvn og døgnrytme.
Vi mødes én eftermiddag om ugen fra september. Der er løbende optag hen over efteråret.

Angstgruppe
Det, som en erfaringsgruppe om angst kan, er at tro på, at de fleste mennesker som lider af 
angst, kan bearbejde deres angst. Det kan de ved at møde andre mennesker, der også lever med 
angst. Det er lige præcis, hvad denne her gruppe kommer til at have fokus på.
Ring til nedenstående nummer og meld dig til en forventningssamtale, hvor vi sammen finder ud 
af, om denne her erfaringsgruppe kunne være din vej til et bedre liv.
Vi mødes onsdage klokken 10.30-12.00. Der er løbende optag.

Hvis du er interesseret i at deltage i et af gruppeforløbene på Ottilia eller bare vil høre mere, er 
du velkommen til at skrive til Isabelle på HB76@kk.dk eller ringe på 3058 0300.

Alle grupper følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger ift. COVID-19.
Gruppeforløbene holdes på aktivitets- og samværstilbuddet Ottilia, Kirsten Walthers Vej 6, 2500 Valby.

Ottilia • Kirsten Walthers Vej 6 • 2500 Valby

mailto:HB76@kk.dk
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Erik Olsen deltog i et aftenskolekursus om 
filosofi i efteråret 2019 over otte gange på 
aktivitets- og samværstilbuddet Pinta i 
Vanløse.

TEKST OG FOTO: JONAS JYDE PEDERSEN 

Arbejdernes Oplysningsforbund Danmark (AOF) og 
Frinova udbyder i efteråret gratis aftenskolekurser, 
hvor man kan vælge mellem alt fra kreative fag, sprog, 
bevægelse, mad og meget andet.

AOF-kurser kan hjælpe i forståelsen af psy-
kisk sårbarhed
Erik Olsen valgte at prøve et AOF-kursus, da Frinova 
tilbød en ordning, hvor man kan deltage gratis, når 
man er tilknyttet socialpsykiatrien. Han har selv kæm-
pet med depression, og muligheden for at deltage på et 
AOF-kursus viste sig at være en stor hjælp.    

»Muligheden for at møde andre mennesker og ud-
veksle erfaringer er fantastisk hjælpsom, fordi man 
kan spejle sig i de andre og se, at de jo er ligesom mig, 
og man får en masse afstigmatisering med i forløbet,« 
fortæller Erik Olsen.

Det strukturerede AOF-forløb viste sig at være en god 
måde at møde andre psykisk sårbare på, samtidig med 
at det fungerede som brobygning ud til samfundet, ud-
dyber Erik Olsen. Men selve emnet for kurset, filosofi, 
havde også en stor betydning for hans forståelse af sig 
selv og sin psykiske sårbarhed.

Filosofi hjalp Erik Olsen med at forstå sig selv
»Filosofi er jo også et spørgsmål om, hvem er jeg, og 
det er altid spændende for én, der har en psykisk syg-
dom, fordi det hjælper én i den proces,« fortæller Erik 
Olsen. 

Muligheden for at blive undervist i og diskutere filosofi 
har hjulpet Erik Olsen på især ét område. Her lærte 
han nemlig nye tankemønstre, der på forskellige måder 
har bidraget positivt i hans recovery og udvikling som 
menneske.

»Jeg valgte filosofi, fordi det rammer ind i et behov, 
mennesker har, når man har psykosociale problem-

stillinger. Det drejer sig om at få de dårlige tanker til 
at holde op, og én af måderne at gøre det på er ved at 
reflektere og få sat tingene på plads,« fortæller Erik 
Olsen. 

Kurset har også givet Erik Olsen lysten til selv at sætte 
sig ind i nye tænkere. I sin fritid ser han derfor fore-
læsninger på YouTube, og læser Aristoteles eller Alain 
Topor. Ifølge Erik Olsen skal man give plads til den 
refleksivitet, han lærte på sit AOF-kursus. Derfor op-
fordrer han alle brugere til at gøre brug af AOF’s tilbud 
for på den måde at fremme deres recovery og udvikle 
sig som mennesker. 

AOF-kursus hjalp Erik Olsen 
i hans recovery

Hvis du er interesseret i at vide mere om 
AOF’s gratis kurser, så find kursuskataloget 
på: frb-kbh.aof.dk

For yderligere informationer eller tilmel-
ding, kan du kontakte frinova på: frinova@
sof.kk.dk eller tlf.: 21 70 43 28. 

Erik Olsen tog et AOF-kursus i filosofi på Pinta i efteråret 
2019.

Offside - workshops og rundvisninger
Efterårssæsonen   august - december 2020 

Aktivitets- og Samværstilbuddet Offside afholder i løbet af året forskellige workshops og 
rundvisninger i vores haver ved Bispebjerg Hospital: Den Sociale Blomsterhave  
(afskæringsblomster m.m.), Byorganisk (Kompost), Drysseriet (Krydderurter). 

Offsides haver ved Bispebjerg Hospital har desuden åben mandag, tirsdag, onsdag og tors-
dag fra kl 10 – 15, hvor du bare kan møde op til en kop kaffe og en snak og eventuelt give en 
hånd med i haverne, hvis du ønsker.  
Workshops og rundvisninger for alle og deltagelse gratis. Der kræves ingen forberedel-
se – vi har de nødvendige materialer.

WeShelter |• Gl. Køge Landevej 137 • 2500 Valby • 
WeShelter.dk • kontakt@weshelter.dk • Telefon: 36 16 11 13

WeShelter
Socialt arbejde siden 1893

Kalender:   
Workshops afholdes onsdage, starter kl. 10 om formiddagen og vil blive afholdt enten ved 
Bispebjerg Hospital i Den Sociale Blomsterhave ved Ebba Lunds Vej eller i de gamle væksthuse 
ved Esther Ammundsens Vej.  

Rundvisninger  
Planlagte rundvisninger foregår tirsdage fra kl. 10 om formiddagen med start fra Den Sociale 
Blomsterhave. Vi viser rundt i haveafdelingerne og fortæller om vores tilbud. Efterfølgende invi-
terer vi på te og kaffe med kage eller boller – og en buket blomster, I kan tage med hjem til jeres 
sted.  

September  
Tirsdag d. 8. Rundvisning i haverne  
Onsdag d. 9. Blomsterbindings-workshop – lær at lave buketter. Få en buket med hjem.  
Tirsdag d. 15. Rundvisning i haverne  
Onsdag d. 16. Urtete-workshop – lær om gode urter til te – smagsprøver på forskellige slags te 
Tirsdag d. 22. Rundvisning i haverne  
Onsdag d. 23. Tørring af frugt og urter. Vi prøver at tørre forskellige urter og frugter fra haverne 
Tirsdag d. 29. Rundvisning i haverne  
Onsdag d. 30. Vi presser frisk most fra æbler fra Offsides egne haver. Få en flaske most med 
hjem

Kontaktinformation  
Du er altid velkommen til at kontakte os og høre nærmere om de annoncerede workshops og 
rundvisninger.

Gerda, mobil: 2115 0603 mail: gg@weshelter.dk
Lars, mobil:  2134 2095   mail: Lj@weshelter.dk

– se også opslag ved det runde drivhus i blomsterhaven og Bispebjerg Hospital og opslag på 
facebook »Den Sociale Blomsterhave«

http://frb-kbh.aof.dk
Mailto:frinova@sof.kk.dk
Mailto:frinova@sof.kk.dk
http://WeShelter.dk
Mailto:kontakt@weshelter.dk
Mailto:gg@weshelter.dk
Mailto:Lj@weshelter.dk
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FotoudstillingFotoudstilling

Michael Rasmussen udstillede torsdag 
den 20. august en række billeder, taget 
med sin Sony Ericsson telefon under et 
otte måneders ophold på Psykiatrisk 
Center Sct. Hans fra 2005 til 2006.  

TEKST OG FOTO: JONAS JYDE PEDERSEN 

Udstillingen hedder ”Kys giver vinger” og kan findes 
på AskovFondens Café på Griffenfeldsgade 35 frem til 
oktober måned. 

Michael Rasmussen er manden bag de mange fotos, der  
er udstillet i AskovFondens café på Griffenfeldtsgade 35.

Her ser Anne-Lise Kristiansen og Martin Gleerup for 
første gang et af Michael Rasmussens billeder. 

Der var god forplejning til udstillingen, synes Jørn 
Zoéga.

Jørn Zoéga (venstre) og Jonas Jensen (højre) diskuterer 
deres oplevelser af udstillingens billeder. 

På billederne ses områderne omkring, og gården i, 
Psykiatrisk Center Sct. Hans.

På billederne ses gårdområdet i Psykiatrisk Center Sct. 
Hans og Michael Rasmussens refleksion i et af centerets 
vinduer. 

Forandringens vinde 
blæser over Gloria

I forbindelse med chefskiftet flytter Gloria Mediehus 
i løbet af efteråret fra lokalerne på Skjulhøj Allé 2 i 
Vanløse ud til Hørsholmsgade 20 på Nørrebro, hvor 
Ungehuset CPH også har til huse.

Glorias chefredaktør gennem godt fire år, Lotte Chili 
Kristensen, har søgt nye veje og stoppede ved udgan-
gen af august 2020. 

»Det har været en fornøjelse at være chefredaktør for 
Gloria gennem de sidste fire år, og det 
har været en stor fornøjelse at være 
med til at understøtte udviklingen 
af nyhedsbladet Gloria til nu at være 
Mediehuset Gloria. Det er med stolthed 
over dygtige medarbejdere, en enorm 
udvikling af Mediehuset, at jeg overla-

der chefredaktørstillingen til Helle Larsen. Jeg ønsker 
medarbejdere, bladets læsere, lyttere og seere held og 
lykke i fremtiden,« siger Lotte Chili Kristensen. 

Leder af Ungehuset CPH, Helle Larsen, tiltrådte den 
1. september som chefredaktør for Gloria Mediehus.

»Jeg ser SÅ meget frem til at skulle være 
chefredaktør på Gloria. Jeg har fulgt 
Nyhedsbladet Glorias udvikling gennem 
årene og har været en flittig læser af det 
yderst lærerige og velskrevne stof i bla-
det. Senest har jeg med stor interesse

også lyttet til såvel veltillavet radio og podcasts og 
var under Corona med på idéplanet omkring Glorias 
nyhedskanal, der på få måneder har udviklet sig til at 
være et yderst interessant nyhedsmedie for socialpsy-
kiatrien. Jeg ser frem til samarbejdet med alle Medie-
husets dygtige medarbejdere,« siger Helle Larsen.

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 

OKTOBER
Selvværd

Udkommer 
5. oktober

DECEMBER
Kæledyr

Udkommer 
7. december

NOVEMBER
Spise-

forstyrrelser

Udkommer 
2. november

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

mailto:JR4E@kk.dk
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Vi træner grundstillinger og grundteknikker med  
inspiration fra flere forskellige stilarter. Vi laver ikke 

frikamp eller sparring, men bruger sandsæk og 
plethandsker.

           
        

           
 

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

Vi træner i AST Kompasset: 

Mandage og torsdage kl. 12-14 

Underviserne er Anders og Bjørn, som begge er peers med 
mange års erfaring fra forskellige slags kampsport. 

 

Ring og hør mere eller tilmeld dig på tlf: 40 49 32 47 eller 
kompasset@sof.kk.dk 

KAMPSPORT  
for alle 

Godt humør, god motion 
og ingen tæsk 

Mailto:kompasset@sof.kk.dk
Mailto:kompasset@sof.kk.dk
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