
SPISEFORSTYRRELSER
“Jeg vidste godt, at den var gal med mig, længe før jeg blev diagnosticeret”

Asger Brodtkorb
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Kære læser

I denne måned dykker vi ned i temaet spiseforstyr-
relser, som både dækker over anoreksi, bulimi og 
Binge Eating Disorder, også kendt som BED eller 
tvangsoverspisning. Fælles for dem alle er, at de er 
en psykisk lidelse, og at forholdet til mad og træ-
ning er så usundt, at det griber ind i de ramtes liv 
med stor styrke.

På side 11 kan du møde Asger Brodtkorb, der som 
20-årig fik ortoreksi, som er en så sygelig besættelse 
af sundhed i form af kost og træning, at det ender 
med at blive usundt. For Asger Brodtkorb betød 

det at, han endte med at få angstanfald, når han 
ikke fik det ”rigtige” at spise på det ”rigtige” tids-
punkt, og at han isolerede sig mere og mere.

På Verdens Mentale Sundhedsdag den 10. oktober 
så et nyt event dagens lys. Det hedder Kunst & Psy-
ke, og det kan du læse meget mere om på side 24.

Rigtig god læselyst

Toril K. Vikeså
Redaktør

Deadline for indsendelse af materiale til nummeret den 7. december er mandag den 16. november

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

Korrektur
Hanne Emiland Andersen

Grafik 
Christina Andersen
Christine Andersen
Joan Joensen

Fotograf
Joan Joensen 

Redaktør
Toril Kolstø Vikeså 

Ansvarshavende redaktør
Helle Larsen
 
Har du lyst til at skrive et indlæg til 
Gloria, eller har du spørgsmål eller 
kommentarer, så send det til Toril Kolstø 
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:  Asger Brodtkorb
Fotograf:  Joan Joensen 
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November Aktivitet

Mandag 16/11 Vi laver julepynt

Tirsdag 17/11
kl. 15:00-19:00 Filmhygge og mad (Kompassets venner)

Torsdag 19/11 kl. 13:00 Vi laver juledekorationer

Mandag 23/11 kl. 14:00 Vi laver julepynt

Tirsdag 24/11 kl. 14:00 Vi laver juledekorationer

Torsdag 26/11
kl. 13:00-15.00

Fotogåtur på Amager Fælled
(Kompassets venner)

Mandag 30/11 Vi pynter Kompasset til jul

December Aktivitet

Tirsdag 1/12
kl. 16:30-18:00

Foredrag om poetry slam v/Sara Hauge. 
Herefter mad (Kompassets venner)

Torsdag 3/12 Risengrød til salg i caféen

Tirsdag 8/12 Julebagning

Onsdag 9/12 Æbleskiver til salg i caféen

Torsdag 10/12
Torsdag 10/12
kl. 12:30-15:30

Risengrød til salg i caféen. 
Museumstur til Nationalmuseet 
(Kompassets venner)

Onsdag 16/12 Julefrokost med underholdning

Torsdag 17/12 Risengrød til salg i caféen

Tirsdag 22/12 "Choirish" – a cappella julesange

Onsdag 23/12 Æbleskiver til salg i caféen

Torsdag 24/12 Klatkager og hygge

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

Julehygge i Kompasset

 

Julehygge i Kompasset

Du er meget velkommen til at ringe eller skrive for mere 
information. Tjek også Kompassets Facebook-side. RADIO

G L O R I A

Inovember måned dykker Glorias Radio ned i spisefor-
styrrelser.

Vi taler med Asger Brodtkorb som i 2019 udgav bo-
gen Selvbedrag – Er spiseforstyrrelser for mænd? Vi 

taler med Asger om, hvordan han fik en spiseforstyrrel-
se, og hvordan han kom ud af den.

Vi besøger Askovhus, som tilbyder en lang række 
indsatser til borgere, som har en spiseforstyrrelse.                   

Vi besøger den åbne rådgivning og dagtilbuddet for at 
blive klogere på, hvordan de arbejder.

Som altid har Kim en filmanbefaling klar til dig. Kim 
har set den norske dokumentarfilm Self Portrait, 

som følger kunstneren Lena Marie Fossen, som med 
fotografiske selvportrætter dokumenterer hendes liv 
med anoreksi.

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

LYT MED HVER TORSDAG

Når  Glor ia  sender  radio

Du kan  hente vores 
radioudsendelser som pod-

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

podcasts.

Mailto:kompasset@sof.kk.dk
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Lørdag den 14. november markeres 
Verdens Diabetesdag.

TEKST: TORIL K. VIKESÅ

På Verdens Diabetesdag den 14. november sætter 
Diabetesforeningens fokus på forebyggelse og op-
sporing af type 2-diabetes. 

Det er Diabetesforeningens mål at få fat i de mange 
danskere, som har en uopdaget type 2-diabetes samt 
de flere hundrede tusinder danskere, som er i risiko 
for at udvikle diabetes.

Derfor bruger de dagen som anledning til at for-
tælle, at der findes flere former for diabetes, og at 
diabetes kan ramme alle.
»Diabetes er ikke nødvendigvis en sygdom, man 
selv kan se eller mærke. Det forhøjede blodsuk-
ker er årsagen til de alvorlige følgesygdomme som 
blodpropper, nyresvigt, blindhed og amputationer,« 
skriver de på diabetesforeningen.dk.

Du kan IKKE ligne én med diabetes
Diabetesforeningen har i anledning af Verdens 
Diabetesdag i år lavet en plakat, som du kan se på 
stationerne i uge 43-48, med overskriften »Ligner 
du én med diabetes?«. Pointen er, at diabetes er 
en usynlig sygdom, og at man ikke kan se på andre 
mennesker, om de har diabetes eller ej.

»Vi vil gerne fortælle danskerne, at diabetes kan 
ramme alle. Og at diabetes er en usynlig sygdom, 
som fylder 24/7,« skriver de på diabetesforeningen.
dk.

De oplever, at mange med diabetes møder fordom-
me og misforståelser om dét at leve med diabetes, 
fordi mange tror, at de ved, hvad diabetes er.

Verdens Diabetesdag

DET ER MULIGT AT TESTE DIN 
RISIKO FOR TYPE 2-DIABETES PÅ 
DIABETES.DK1RISIKOTEST

Diabetes
Pr. 1. januar 2019 havde mindst 280.000 danskere 
diagnosen diabetes. Heraf har:
80% type 2-diabetes
10% type 1-diabetes 
10% type 1½-diabetes 

Antallet er i stor stigning. Årsagen til stigningen 
blandt personer med type 1-diabetes er stadig 
et mysterium, mens type 2-diabetes til dels er 
arvelig, men ofte udløses af faktorer som fysisk in-
aktivitet, overvægt eller nogle former for medicin. 
Desuden skønnes det, at ca. 76.000 danskere går 
rundt med type 2-diabetes uden at vide det. 

Kilde: Diabetesforeningen.dk

Spørgsmål 1. 
Hvilken spiseforstyrrelse er den mest almindeli-
ge?

1. Tvangsoverspisning (BED) 
2. Bulimi 
3. Anoreksi

Spørgsmål 2. 
Hvem får oftest spiseforstyrrelser?

1. Ældre mænd 
2. Yngre kvinder 
3. Midaldrende kvinder

Spørgsmål 3. 
Kan spiseforstyrrelser være livstruende?

1. Nej 
2. Ja

Spørgsmål 4. 
Er antallet af danskere med spiseforstyrrelser 
steget eller faldet de senere år?

1. Steget 
2. Faldet

Spørgsmål 5. 
Ved hvilken spiseforstyrrelse føler man, at man 
er for let, for tynd og for lidt muskuløs?

1. Ortoreksi 
2. Megareksi 
3. Tvangsoverspisning (BED)

Spørgsmål 6.Hvor mange danskere lider af en 
spiseforstyrrelse?

1. Ca. 40.000 
2. Ca. 75.000 
3. Ca. 35.000

Spørgsmål 7. 
Hvad er symptomerne ved spiseforstyrrelsen 
ortoreksi?

1. Man overspiser 
2. Man fokuserer meget på madens kvalitet             

frem for (som ved andre spiseforstyrrelser: 
på dens kvantitet)

                                                                                                                            

                                                                                                                                           
                                                                                                                                          

       

                                                                                                                    
       
3. Man har overdrevet fokus på at spise sundt  

og på at motionere så meget, at det kan   
overbelaste kroppen       

Spørgsmål 8. 

                
 

Hvor mange procent af de børn og unge, der lider 
af en spiseforstyrrelse, er drenge (2018-tal)?

1. Ca. 50% 
2. Ca. 32% 
3. Ca. 13%

Spørgsmål 9. 
Ved hvilken spiseforstyrrelse indtager mange af 
dem, der lider af denne, anabolske steroider?

1. Bulimi 
2. Ortoreksi 
3. Megareksi

Spørgsmål 10. 
Hvor kan man få vejledning og rådgivning, hvis 
man lider af en spiseforstyrrelse?

1. Kun i organisationen SIND 
2. Kun i organisationen LMS (Landsforeningen                                    

for spiseforstyrrelser og selvskade)
                                                                                             

        
3. Både i SIND og i LMS

Test din viden og bliv lidt klogere på spiseforstyrrelser, og hvor du kan hente 
uddybende viden.

Svarene finder du på side 27

http://diabetesforeningen.dk
http://diabetesforeningen.dk
http://diabetesforeningen.dk
http://diabetes.dk/risikotest
http://Diabetesforeningen.dk
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Søndag den 15. november 2020, kl. 14.

Åben omvisning i Bakkehuset

Bakkehuset • Rahbeks Allé 23 • Frederiksberg C

Entré: 60 kr

Oplev stemningen i Kamma og Knud Lyne Rahbeks 
guldalderhjem og hør om livet i Bakkehuset på vores 
åbne omvisning i museet.

Det er gratis at deltage i den åbne omvisning, når 
entréen til museet er betalt.

På grund af Covid-19 er der kun et begrænset antal 
pladser på omvisningen. Tilmeld dig ved at skrive til: 
bhm@frederiksbergmuseerne.dk.

Fo
to

: S
tu

ar
t M

cI
nt

yr
e Jonas Jyde Pedersen

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

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

--------------------------------------------------------

Kære Hannah, 

Som du giver udtryk for her, er der mange af os, der har svært 
ved at være glade i vores dag-til-dag-færd gennem livet. Derfor 
synes jeg, vi skal tage fat i en filosof, som jeg selv bruger, når 
jeg, som du, mærker, at de negative tanker er overvældende. 
For 2500 år siden siger den græske filosof Heraklit (ca. 535 – 
ca. 475 f.v.t.) følgende:

”Sjælen er koloreret i farven af dine tanker. Indholdet af din ka-
rakter er dit valg. Dag til dag, hvad du gør, er hvem du bliver”. 

Idéen er her blandt andet, at der er en sammenhæng mellem 
ens tanker fra dag til dag og den, man er. Derfor bør vi være 
opmærksomme på vores tanker, fordi det er tankerne, der på 
sigt »farver sjælen« og »skaber indholdet«. 

Hvis vi uddyber Heraklits tanke, så er det vigtige nok i din 
sammenhæng, at du for det første bliver opmærksom på, at 
du tænker, og for det andet, hvad du tænker. Fordi kun på den 
måde får du medindflydelse på, hvor meget magt de negative 
tanker har på dig.  

I den forbindelse har Heraklit nemlig også en anden meget 
vigtig pointe: 
»Intet menneske kan træde ned i den samme flod to gange, for 
det er ikke den samme flod, og han er ikke det samme menneske«.

Med det mener han, at alting er i forandring, også os selv. Så 
hvis vi er villige til at prøve at forandre vores tanke samt os selv 
til at blive gladere, også selvom det kun er en lille smule gladere 
end vi var i går, for en uge siden eller for et år siden, så er det 
værd at forsøge.

Dertil skal dog siges, at der er en vigtig distinktion imellem 
nogle gange at have negative tanker og altid at have negative 
tanker. 

Har man altid eller meget ofte negative tanker, er der en risiko 
for, at man har en depression, og så er vi ikke i filosofiens ver-
den længere, men nærmere i psykologiens eller psykiatriens. 

Ansvaret ligger derfor ofte hos os selv i forhold til at vide, om de 
negative tanker, vi har, er dem filosofien arbejder med eller dem 
psykologien eller psykiatrien arbejder med. Derfor et det vig-
tigt, at man snakker med en læge eller en anden sundhedsfaglig 
uddannet, hvis man er i tvivl, om man har en depression. 

Med venlig hilsen,
Jonas Jyde Pedersen

Kære Jonas, 

Jeg føler mig ofte ulykkelig, og 
jeg ved ikke altid, hvad jeg skal 
gøre, når jeg får mange negati-
ve tanker. 
Siger filosofien noget om, hvor-
dan man bliver et lykkeligt 
menneske? 

Mvh Hannah

Det Filosofiske Hjørne

Mailto:bhm@frederiksbergmuseerne.dk
Mailto:gloria@kk.dk


10 11

Hvis en persons forhold til mad, vægt og 
krop har en negativ effekt på dennes liv 
fysisk, psykisk og socialt, så lider perso-
nen sandsynligvis af en spiseforstyrrelse.

TEKST: TINE TANG LYSTBÆK // FOTO: COLOURBOX

Overordnet set deler man spiseforstyrrelser op i tre 
kategorier i diagnosesystemet: anoreksi, bulimi og 
tvangsoverspisning.

Anoreksi, bulimi og tvangsoverspisning er alle 
psykiske lidelser
Den mest kendte spiseforstyrrelse er måske anoreksi, 
som kendetegnes ved et fokus på at tabe sig og en frygt 
for at tage på. Man styres af de tanker og følelser, der 
er forbundet med vægttab. Hvis man lider af anoreksi, 
er man højst sandsynligt meget fysisk aktiv i jagten på 
at forbrænde kalorier, ligesom man mest muligt und-
går at spise og bliver undervægtig.

Personer med bulimi har mistet evnen til at kontrollere 
deres spisning. I stedet vil man overspise, hvorefter 
man vil prøve at kompensere for sin overspisning ved 
at begrænse sin kost, faste, kaste op, eller måske have 
et overforbrug af afføringsmidler.

Den nyest anerkendte spiseforstyrrelse, tvangsover-
spisning eller Binge Eating Disorder (BED) karakteri-
seres ved, at man overspiser uden at være sulten, men 
ikke efterfølgende udfører kompenserende handlinger.

Man føler stor skyld, skam og tristhed forbundet med 
sin tvangsoverspisning og forsøger gerne at skjule den 
for andre. 

Fælles for alle tre spiseforstyrrelser er, at de kan findes 
i en atypisk udgave, hvor man ikke udviser alle symp-
tomer på diagnosen.

Spiseforstyrrelser i tal
De færreste af de 75.000 danskere, børn, unge og voks-
ne, som har en spiseforstyrrelse, lider af den oprinde-
ligt mest kendte: anoreksi. Der er 5000 personer med 
anoreksi i Danmark, men 30.000 med bulimi og hele 
40.000 med tvangsoverspisning/BED. 

For både anoreksi og bulimi gælder det, at 90 procent 
af dem, der rammes, er kvinder, mens 10 procent er 
mænd. Kønsfordelingen for tvangsoverspisning er lidt 
anderledes; her er 70 procent kvinder og 30 procent 
mænd. Overordnet set er det hyppigst piger og kvinder 
mellem 14 og 24 år, der lider af en spiseforstyrrelse.

De tre typer af spiseforstyrrelser sætter ind på forskel-
lige tidspunkter i patientens liv. Anoreksi vil generelt 
indtræde tidligst, når patienten i gennemsnit er 14 år. 
Den gennemsnitlige debutalder for bulimi er 16 år og 
for tvangsoverspisning 23 år.

Kilde: Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS) 

på lmsos.dk

75.000 danskere har en spiseforstyrrelse

Der er 30.000 med bulimi og hele 40.000 med tvangs- 
overspisning/BED i Danmark Der er 5000 personer med anoreksi i Danmark.

Asger Brodtkorb fortæller her om, hvor-
dan det var som mand at få spiseforstyr-
relsen ortoreksi, hvor man er så fokuseret 
på at leve sundt, at det kammer over og 
bliver usundt.

TEKST: ANNE REUS CHRISTENSEN // FOTO: JOAN JOENSEN

Sådan fik jeg en spiseforstyrrelse
Asger Brodtkorb havde en baggrund og en livsstil, der 
efterlod ham som vejende over 100 kg i en alder af 20 
år, og der besluttede han sig for at gøre noget ved det. 
Han kom fra en meget rodet barndom og følte, at han 
havde brug for lidt kontrol. 
»Jeg begyndte fra dette tidspunkt at få et usundt for-
hold til mad og motion,« fortæller Asger Brodtkorb.
»Jeg vidste godt, at den var gal med mig, længe før 
jeg egentligt blev diagnosticeret, men det føltes utrygt 
pludselig at skulle gøre noget andet end det, man var 
vant til, så jeg magtede ikke at stoppe på egen hånd,« 
siger Asger Brodtkorb. 

Han var kommet ind i det gradvist, og pludselig var 
han alligevel fanget i det. 
»Jeg var afhængig af at spise de rigtige ting og træne 
og altså det, der kaldes ortoreksi« forklarer han.

Asger gik fra at være et meget socialt menneske til ofte 
at foretrække sit eget selskab. Han var tilfreds med det, 
hvis han bare havde sin træning og sin mad for sig selv. 
Han kunne ikke rigtig lave noget socialt, der indbefat-
tede mad, hvad der jo ofte sker her i Danmark. 
»Jeg fik ligeledes angstanfald, når tingene ikke altid gik 
efter mit hoved,« siger Asger Brodtkorb.
»Det er at sammenligne med afhængighed. Der kan 
man jo godt have en fornemmelse af, at det er en uhel-
dig vej, man har valgt, men det gør det ikke nødvendig-
vis nemmere at komme ud af,« siger Asger Brodtkorb. 

Et vendepunkt
Første gang han gik til lægen, fortalte Asger ikke noget 
om sin psykiske trivsel og fokuserede på de rent fysiske 
symptomer med det resultat, at lægen fuldstændig 
misforstod ham. Lægen troede, at det var hans mor, 
der var misundelig på Asgers vægttab og derfor havde 
sendt ham til læge. «I bagklogskabens lys skulle jeg 
have taget én med, så lægen ikke kun skulle høre min 
version af historien«, konstaterer Asger Brodtkorb.

Et halvt år senere blev han indlagt på en afdeling for 

spiseforstyrrelser endnu mere syg og tynd som den 
eneste mand. Her kom han i en gruppe, der dog først 
og fremmest var for og med kvinder. 
»Det var et meget stort "twist" af virkeligheden. Det 
var primært eneseancer med en behandler, der hjalp 
mig videre herfra, for som jeg ser det, er systemet ikke 
rigtigt gearet til mænd med spiseforstyrrelser,« siger 
Asger Brodtkorb.

Asger Brodtkorb kan ikke rigtigt med det, når nogen 
mennesker udbryder at »Hvorfor kan du ikke bare tage 
dig sammen?« Han synes, det viser mangel på empati. 
»Min mor sagde noget, der hjalp mig i denne situation: 
»Hvordan skal andre mennesker forstå dig, når du ikke 
engang selv gør det?«

Sådan går det i dag
I dag har Asger Brodtkorb det rigtigt godt, men vil 
gerne snakke med nogle professionelle omkring sin 
barndom, så han ikke bliver ved med at gentage de 
mønstre, han har med derfra.

Han har også lært at acceptere, at ikke alle dage er lige 
gode; det er ikke nødvendigvis et udtryk for sygdom.
Asger Brodtkorb råder dig, som måske har en spise-
forstyrrelse, til at snakke med nogen om det, og være 
ærlig over for dig selv. 

»Det hjælper at tale om det og sige det højt og prøve at 
acceptere det,« siger Asger Brodtkorb. 
Asger Brodtkorb har beskrevet sine oplevelser i bogen 
»Selvbedrag - er spiseforstyrrelser for mænd?«

Asgers historie

Ortoreksi
Personer med ortoreksi er optaget af sundhed, herunder 
fysisk træning og sund kost. Forestillingen om, hvad der er 
sundt, kammer dog over i en sådan grad, at det påvirker 
personens liv negativt både fysisk, psykisk og socialt. 
Spiseforstyrrelsen ortoreksi er ikke anerkendt i diagnosesy-
stemet endnu.
Kilde: https://lmsos.dk/spiseforstyrrelser/ortoreksi

Asger 
Brodt-
korp 
fik som 
20-årig 
spise-
forstyr-
relsen 
ortoreksi.

http://lmsos.dk
https://lmsos.dk/spiseforstyrrelser/ortoreksi
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Aktivitetskalender  
for Københavns Kommunes socialpsykiatri 
Gælder for november måned
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Lige til at tage 
ud og hænge 

op

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

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

Alle aktiviteter er gratis, hvis ikke andet er anført.

ASPA 
ASKOVFONDEN 

      
           Nysgerrig i mødet med dig selv     
      _____________  _     :::;11' Gratis kursus for unge 18+   .-- - - - – - –– - - – - - –– -- ----, 

j Hvad synes du om dig selv? Kunne du tænke dig at blive mere 
nysgerrig og accepterende i mødet med dig selv? I l  

t 

I 
I I 

I I kurset vil vi undersøge idéen om "at være god nok", hvordan vi
sammenligner os selv med andre, og vi vil være nysgerrige på 
følelser. Alt dette vil vi sætte i relation til vores selvværd.I  

l 
f 

I Vi vil sammen gå på opdagelse gennem oplæg fra underviser, snak 
og øvelser.

l
I  ! ---------------------
' I 

Hvor: Griffenfeldsgade 35, 2200 København N

Hvornår: 4 onsdage kl. 13.30 – 15.30 
Opstart d. 18/11 2020, sidste gang d. 9/12 2020 

Underviser: Sofie, 31 år, med egenerfaring som psykisk sårbar.

I Er du nysgerrig, så kontakt Sofie på tlf.: 92 82 19 82
Mail: anne.pedersen@askovfonden.dk 

Hvis du gerne vil være en del af kurset, holder vi en forsamtale, hvor 
du kan se stedet og møde underviseren ☺ 

De bedste hilsner fra Sofie 

Mailto:anne.pedersen@askovfonden.dk


14 15

Team Mod på Livet 
(TMpL)  

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

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

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

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

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

Mamma Mia
Mandag

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

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

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

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

Fredag
10.45-12.15: Bliv glad for vand
11.00-12.40: Kreativ skrivning
13.00-14.30: Gågruppe
14.00-15.00: Banko, første fredag i måneden
14.00-16.00: Gamergruppe

NB: 
Mamma Mias skolehold er ikke gratis.

KØBENHAVNS KOMMUNES SOCIALPSYKIATRI
ASPA
Mandag

10.30-11.30: NADA-café, ASPA 
Griffenfeldsgade 35, 10 kr., 
 

Tirsdag
10.00-11.30: eller
11.30-13.00: IT-kursus, ASPA Kapelvej 55,
(tilmelding kræves)
10.30-14.00: Assertionstræning,  
ASPA Griffenfeldsgade 35 
15.30-17.00: Filosofi- og litteraturgruppe, 
ASPA Kapelvej 55

Onsdag
10.00-11.30 eller
11.30-13.00: IT-kursus, ASPA Kapelvej 55, 
(tilmelding kræves)
11.00-12.00: Svømning, ASPA Kapelvej, 25 kr.,
(kræver tilmelding)
12.30-15.00: Vejen til styrket selvværd for unge 18+, 
ASPA Griffenfeldsgade 35, afholdes løbende

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

Fredag
12.30-13.30: NADA-café ASPA Kapelvej, 10 kr.,
16.00-21.30: Ung i ASPA. Griffenfeldsgade 35

Ottilia
Mandag

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

Tirsdag
09.00-10.00: Workshop om morgenmad
10.00-12.00: Kreativt værksted
12.30-13.30: NADA

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

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

Fredag
10.00-11.00: Workshop om morgenmad
11.00-11.45: Blid bevægelse. Medbring måtte, hvis du har 
én, ellers kan du låne én
13.00-14.30: ”Find eller genfind din indre læsehest”. Læse-
gruppe, tilmelding på 24 79 45 49
13.00: Søvnforløb. 
Tilmelding ved Simone på 29 43 38 17

NB:
Se Ottilias facebookside for ugens aktiviteter 
eller ring til Ottilia for at høre nærmere om 
aktiviteterne

AKTIVITETSKALENDER FOR  NOVEMBER MÅNED
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AskovFondens Socialpsykia-
tri (ASPA)
ASPA Kapelvej 55
2200 København N
Tlf: 35 30 17 28 (Man-tors: 9.30-21.00

 Fre-søn: 11.00-17.00)                              

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

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

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

Åbningstider:
Café: 
Man-fre: 10.00-14.00

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

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

Åbningstider:
Man: 9.30-12.00
Tir: 9.30-13.00 og 14.00-16.30
Ons: 12.30-15.30
Tors: 9.45-13.00 og 14.00-15.30
Fre: 9.45-12.30 og 13.30-15.30

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

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

Åbningstider:
Ring eller se på samværs- og aktivitetstilbuddet 
Ottilias facebookside for åbningstider.

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

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

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

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

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

Åbningstider
Man: 09.30 - 15.30
Tirs: 09.30-15.30
Ons: 11.00-15.30
Tors: 09.30-15.30  
Fre: 10.00-15.00        

Adresser og åbningstiderCafé Rose
Mandag

10.00-10.15: Morgengymnastik i gården
10.00-12.00: Dagens nyheder
13.00-16.00: Gåtur i nærområdet, mødested: plad-
sen ved siden af malerforretningen

Tirsdag
10.00-10.15: Morgengymnastik i gården
10.00-12.00: Madlavning
14.00-15.00: Gåtur i Valbyparken

Onsdag
14.00-15.00: Tegning/maling

Torsdag
10.00-10.15: Morgengymnastik i gården
10.00-12.00: Madlavning
10.30-12.00: Samvær og IT-hjælp
14.15-15.00: Brugermøde

Fredag
10.00-10.15: Morgengymnastik i gården
10.30-11.30: Fællessang
13.30-14.30: Planlæg din weekend og kage

NB:
Se Café Roses facebookside for ændringer af aktivite-
ter. Siden opdateres løbende.

Pinta
Mandag

10.00-12.00: Gågruppe
14.00-15.00: Tegning

Tirsdag
10.00-11.00: Gågruppe
11.00-12.00: NADA
13.00-15.00: Strukturér din hverdag

Onsdag
14.15-15.00: Brugermøde

Torsdag
10.00-11.00: Gågruppe
11.00-12.00: Brætspil
14.00-15.00: Social gårdhave

Fredag
10.00-11.00: Gågruppe
11.00-12.00: Strukturér din weekend
13.00-14.00: Yoga
14.00-15.00: Fællessang/musik

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
14.30-1530: Kompassets time

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

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

KØBENHAVNS KOMMUNES SOCIALPSYKIATRI
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Fælles for dem, der lider af spiseforstyr-
relser, er, at de gennem at lave om på 
kroppen forsøger at lave om på sig selv og 
dække over smerte og usikkerhed

TEKST: TINE TANG LYSTBÆK // FOTO: JOAN JOENSEN

Man kan godt blive skræmt, når man ser en meget tynd 
person på gaden, og få lyst til at tilbyde vedkommende 
et måltid mad. Men vi holder os tilbage, for hvad nu, 
hvis det handler om en spiseforstyrrelse – er der så 
ikke noget andet end mad på spil?
»Jo, det er der. En spiseforstyrrelse er i allerhøjeste 
grad en psykisk lidelse og skal også behandles som 
én,« siger Birgit Petersson, speciallæge i psykiatri med 
egen praksis og forfatter til adskillige bøger om spise-
forstyrrelser.

Med anoreksi slører man sin indre konflikt og 
stræber mod et urealistisk ideal
At ni ud af 10 spiseforstyrrede er kvinder; det siger må-
ske noget om, hvilket pres kvinder er under for at leve 
op til skønhedsidealer. Det forvrængede kropsbillede 
hos patienterne er udtryk for en dybereliggende util-
fredshed med sig selv; at ikke ville være den, man er.
“Idealet har været flad mave og kæmpebryster, som 
nærmest krævede en spiseforstyrrelse samt plastikki-
rurgi at opnå. Der er noget i vejen med dette billede, 
ikke med kvindekroppen,” siger Birgit Petersson.

Spiseforstyrrelsen anoreksi, hvor man sulter sig selv, 
har man kendt i mange 100 år. Historisk handlede det 
om at give afkald på livet på jorden og stræbe efter at 
komme i himlen: Man dyrkede askesen. For den, der 
lider af anoreksi, handler det om ikke at turde fylde. 
Næsten at blive usynlig ved benhård kontrol af sin 
krop: derved mærker man måske ikke selv så godt, at 
der en indre smerte på spil.

Birgit Petersson påpeger, at der en tendens til, at de 
fleste patienter med anoreksi, der bliver undervægtige 
samt dem med bulimi, der magter at forblive normal-
vægtige, primært findes i højere sociale lag og middel-
klassen, hvor man har flere ressourcer og større energi 
til selvkontrollen.

Med bulimi og Binge Eating Disorder kan det for-
vrængede kropsbillede løbe løbsk
Siden starten af 1980erne har man i de vestlige lande 
opdaget nytilkomne spiseforstyrrelser, for eksempel 
bulimi, som kendetegnes af blandt andet overspisning. 
Bulimi muliggøres blandt andet, fordi vi fra 1960erne 
bliver tiltagende velhavende.

For dem, der har bulimi, gælder i bund og grund 
samme konflikt, som for dem, der har anoreksi. Man 
ønsker at leve op til en idealfigur og tør ikke være sig 
selv bekendt. Man har et svækket selvbillede og kan i 
bund og grund ikke lide sig selv, som man er.

»Langt de fleste, som får bulimi, starter faktisk med 
anorektisk adfærd for at slanke sig,« siger Birgit Pe-
tersson.

Når man får bulimi, bliver et selvbillede af, at man kan 
klare det hele, vigtigt, så man formår ikke at blive for 
tyk, mens en del patienter fra mindre ressourcestær-
ke samfundslag, som ikke stiller så mange krav til sig 
selv, kommer til at spise for meget og bliver ligeglade 
med, hvordan kroppen kommer til at se ud. De lider af 
den senest tilkomne diagnose: Binge Eating Disorder 
(BED).
Så forskellen på bulimi og BED er, at man laver 
vægtregulation, ved for eksempel opkastninger, og det 
gør man ikke ved BED.

Ifølge Birgit Petersson kan man finde alle tre diagnoser 
i alle samfundslag.

At komme ud af en spiseforstyrrelse kræver 
både en psykisk og fysisk behandlingstilgang
For at komme ud af en spiseforstyrrelse må man be-
skæftige sig med det centrale: at det handler om usikre 
personer, som ikke magter at fremkalde eller vedstå sig 
sin egen styrke, men at man prøver at efterligne andre 
og leve op til en bestemt kvinderolle. En spiseforstyr-
relse er en tilstand, hvor man ikke tør mærke sine 
følelser, men prøver at styre dem gennem kontrolleret 
adfærd, som i mange tilfælde bliver ukontrolleret.

»Man skal fokusere på at gøre patienterne så stærke 
som muligt, så de kan komme ind i gavnlige og gi-
vende, ikke-sygdomsfremkaldende normer. Som for 
eksempel er, at kvinder lærer at turde “fylde” både 
kropsligt og følelsesmæssigt,« siger Birgit Petersson.

Ud over råd og vejledning i forhold til at spise ordent-
ligt og regelmæssigt tilbydes alle patienter med spise-
forstyrrelse hos Birgit Petersson et psykoterapeutisk 
forløb, uanset hvor dårlige, de er. Det er lykkedes for 
langt de fleste at få det bedre.
»På hospitalerne fokuserede man traditionelt mest 
på vægten. Heldigvis er man efter centralisering af 
spiseforstyrrelsesbehandlingen begyndt at inddrage 
terapeutiske tiltag og andre faggrupper,« siger Birgit 
Petersson.

Man kan så spekulere i, hvilke spiseforstyrrelser, der 
kommer på diagnoselisten næste gang. Bliver det 
ortoreksi (en sygelig besættelse af at spise sundt) eller 
megareksi (overdreven træning for at opnå en ekstremt 
muskuløs krop)? Ingen af disse er endnu talt med 
blandt spiseforstyrrelserne, men ifølge Birgit Peters-
son lever vi i et samfund, som forherliger kontrolleret 
adfærd og motionering, som kan gå over til at blive en 
sydom, hvis det kammer over og går hen og bliver det 
vigtigste i livet.

Kvinder er mest truet af spiseforstyrrelser

Birgit Petersson, speciallæge i 
psykiatri med egen praksis og 
forfatter til adskillige bøger om 
spiseforstyrrelser.

Ifølge Birgit Petersson er en spiseforstyrrelse en tilstand, hvor man ikke tør mærke sine følelser, men prøver at styre dem 
gennem kontrolleret adfærd, som i mange tilfælde bliver ukontrolleret.
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Spiseforstyrrelser – hvor kan du få hjælp

Pykiatrisk center Ballerup
På Psykiatrisk Center Ballerup er al behandling af voksne med 
spiseforstyrrelse i Region Hovedstaden samlet.

Følgende afsnit ligger på Psykiatrisk Center Ballerup:
Dagafsnit for Spiseforstyrrelser 
Døgnafsnit 5 for Spiseforstyrrelser
Døgnafsnit 38 for Spiseforstyrrelser
Psykoterapeutisk Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Psykiatrisk Center Ballerup holder til på Maglevænget 2, 2750 Ballerup
Telefon: 38 64 50 00 

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade – LMS
LMS tilbyder støtte, rådgivning og undervisning til alle. Hvad enten du er berørt af en spiseforstyrrelse, 
er pårørende eller fagperson.

Hos LMS kan du få rådgivning via telefon, personlig samtale, sms, chat, videorådgivning, mail, forum og 
fagpersoner.

Du kan få rådgivning via telefon på tlf. 7010 1818. Telefonrådgivningen har åbent hver mandag fra klok-
ken 9.00-19.00 og tirsdag til torsdag fra klokken 16.00-19.00. 

LMS Lokalafdeling i København holder til på Krumtappen 2, 5. sal, 2500 Valby

Åbningstider: Mandag-fredag kl. 10.00 - 16.00

Få mere information om LMS og spiseforstyrrelser på lmsos.dk/spiseforstyrrelser

ROBUS
ROBUS, rådgivning og behandling af børn og unge med spiseforstyrrelser og selvskade, tilbyder rådgiv-
ning og samtaleforløb til børn og unge bosiddende i Københavns Kommune og deres familie. Tilbuddet, 
som er kommunalt, kræver ingen henvisning og er gratis. 

Målgruppen er børn og unge under 23 år, som har tidlige tegn på spiseforstyrrelse, og børn og unge, som 
har brug for støtte til at vende tilbage til hverdagen efter endt behandling for spiseforstyrrelse i psykiatri-
en.

Kontakt ROBUS på 21 47 54 98. 

Åbningstider: tirsdage klokken 10.30-12.00 og torsdage klokken 08.30-10.30.
ROBUS holder til på Limfjordsvej 23, 2720 Vanløse.

Få mere information om ROBUS på hjemmesiden csp.kk.dk/artikel/behandlingstilbuddet-robus-0.

Diætisthuset
Diætisthuset tilbyder blandt andet hjælp til dig, der har en spiseforstyrrelse og til pårørende.
Du kan købe behandling som et abonnement, en pakkeløsning eller klippekort.

Se mere på deres hjemmeside diaetisthuset.dk.

Behandling af spiseforstyrrelser
Susanne Vejen Vig tilbyder både individuel terapi og gruppeterapi, hvis du lider af anoreksi, bulimi, 
tvangsmæssig overspisning og ortoreksi. Målgruppen for gruppeterapi er de 17-25-årige, der lider af en 
spiseforstyrrelse.

Susanne Vejen Vig holder til i Kroghsgade 1, 4.tv, 2100 København Ø og du kan kontakte hende på tlf.: 
60 14 90 85 eller skrive på susanne@vejenvig.dk
Du kan læse mere om Susanne Vejen Vig på hjemmesiden behandlingafspiseforstyrrelser.dk.

Ro – Klinik for Kropsterapi
Ro – Klinik for Kropsterapi tilbyder behandling gennem berøring og fysisk behandling og er en be-
handlingsform, der skaber rum for det enkelte menneske på både et fysisk og psykisk plan. På Totums 
hjemmeside totum-behandling.dk kan du finde forskellige kropsterapeuter. Karina Højgaard, som er 
autoriseret Totum Master behandler, er én af dem, og hun tilbyder blandt andet behandling for spisefor-
styrrelser.

Ro – Klinik for Kropsterapi holder til på Nørrebro.
Kontakt Karina Højgaard på tlf.: 28 49 44 09 eller skriv til mail@karinahojgaard.dk

Du kan læse mere på hjemmesiden karinahojgaard.dk/spiseforstyrrelse-kropsterapi.

Askovhus
Askovhus, som er en del af NGO’en Askovfonden, tilbyder en lang række forskellige rehabiliterende og 
terapeutiske indsatser til borgere med spiseforstyrrelse. 
Askovhus tilbyder blandt andet:

Individuel dialektisk adfærdsterapi, pårørendeforløb, superviseret spisning, individuel kunstterapi, 
koordinations- og motivationssamtaler og social mentor.

Du kan få bevilliget terapi hos Askovhus igennem din kommune eller du kan betale for terapi selv.

Hos Askovhus kan du også komme til at bo på botilbud i forbindelse med rehabilitering. De tilbyder tre 
boformer. Bofællesskab, delebolig og solistbolig. 

Ud over de nævnte terapi- og botilbud har Askovhus også et dagtilbud, hvor du kan komme i et trygt og 
nærværende fællesskab. 

For at komme i dagtilbuddet skal du have det bevilliget gennem din kommune. Du skal have en spisefor-
styrrelse og en BMI på minimum 18,5. Du kan komme i dagtilbuddet, så længe du har brug for det, og så 
længe kommunen bevilliger det.

Askovhus tilbyder også gratis åben rådgivning for børn, unge og voksne, der lider af en spiseforstyrrelse 
samt deres forældre eller pårørende. Du kan ringe mandag til fredag klokken 9-16 på 35 30 17 45. 

Du kan ringe på telefon 35 30 17 45 eller sende en mail til info@askovhus.dk for råd og vejledning til din 
spiseforstyrrelse eller relaterede udfordringer.

Læs mere om alle deres tilbud på deres hjemmeside askovhus.dk.

Har du en spiseforstyrrelse, er det vigtigt at tale med nogen om det. Det kan være en ven, en på-
rørende eller din læge. Nedenstående er et udpluk af steder, hvor du kan få hjælp. Du kan også få 
hjælp andre steder. 

Gratis tilbud

Gratis tilbud
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Scan QR-koden for at læse 
mere om Psykiatrisk Center 
Ballerup og de forskellige 
afsnit for spiseforstyrrelser.

Gratis tilbud

http://lmsos.dk/spiseforstyrrelser
http://csp.kk.dk/artikel/behandlingstilbuddet-robus-0
http://diaetisthuset.dk
Mailto:susanne@vejenvig.dk
http://behandlingafspiseforstyrrelser.dk
Mailto:mail@karinahojgaard.dk
http://karinahojgaard.dk/spiseforstyrrelse-kropsterapi
Mailto:info@askovhus.dk
http://askovhus.dk
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Stumfilm med liveakkompagnement på kirkens orgel: 
Klokkeren fra Notre Dame.

Vi viser Bossus berømte stumfilm fra 1923, baseret 
på Victor Hugos roman fra 1831: Klokkeren fra Notre 
Dame.

Lydsiden bliver improviseret på stedet på kirkens 
orgel og flygel af den virtuose organist Paul Gous-
sot, som er orgelprofessor på musikkonservatoriet i 
Rueil-Malmaison.

Stumfilm med orgel: 
Klokkeren fra Notre Dame fra 1923

Lørdag d. 21. november 2020, kl. 19:30
Gratis adgang

Lundehus Kirke • Strødamvej 1 • 2100 København Ø

Glorias sex- og parforholdsbrevkasse
Jeg er en kvinde på 23 år. Jeg tør ikke have 

sex med de mænd, som jeg møder. Jeg slap-

per ikke af  og kan derfor hverken nyde det 

eller gennemføre samleje. Det gør simpelt-

hen totalt ondt, så jeg undgår sex. Er jeg 

bare helt unormal, og er der noget, jeg kan 

gøre for at bedre situationen?

Hilsen

Marie

Kære Marie

Allerførst tak for dit spørgsmål. Det 

kræver mod at fortælle om sine sek-

suelle udfordringer! 

For at starte med din følelse af at være 

unormal: Du er helt normal! Din krop 

spænder, når du er sammen med en mand, 

og det er en sund og normal reaktion fra en 

krop, som ikke er tilpas med det, der sker. 

Den reagerer, fordi du af en eller anden 

grund ikke er klar til sex med den mand, 

du er sammen med.

Det, du kan gøre, er at finde årsagen til 

din krops reaktion. Smerter i underli-

vet kan skyldes mange ting, og i første om-

gang vil jeg derfor råde dig til at søge læge, 

så du kan blive undersøgt for eventuelle 

myoser, infektioner etc.

Hvis lægen ikke finder nogen sygdom, 

kan du bede om en henvisning til 

Sexologisk Klinik på Rigshospitalet. Her 

vil du kunne få hjælp til at finde den bag-

vedliggende årsag til dine smerter og din 

anspændthed, men her er to af det mest 

almindelige årsager:

1Måske har du været uheldig og har ikke 

fundet sammen med en mand, der tæn-

der dig seksuelt, eller du har ikke haft tiden 

til at blive seksuelt opstemt. Du har derfor 

ikke været tilstrækkelig fugtig i skeden, og 

så gør det ondt at have samleje.

2Måske har du seksuelle oplevelser i 

bagagen, hvor du har oplevet, at dine 

grænser ikke er blevet respekteret, eller 

hvor du bagefter ville ønske, at du havde 

sagt fra. Sådanne oplevelser sætter sig i 

kroppen og kan få den til at reagere med 

anspændthed og smerter.

Indtil du har fundet grunden til dine 

smerter og anspændthed, vil jeg foreslå, 

at du giver dig selv ro i forhold til sex. Jo 

flere gange du oplever smerter ved sex, 

desto mere vil din krop spænde op, og det 

bliver derfor en ond cirkel med tiltagende 

smerter og anspændthed i dit underliv.

Nogle gange sker det, at vi bliver så 

glade og forblændede af, at et andet 

menneske vil os og tænder på os seksuelt, 

at vi glemmer at lytte til vores egen krop 

og indre stemme. Jeg vil derfor også råde 

dig til at mærke efter, om du overhovedet 

tænder seksuelt på din date. Lav eventuelt 

en »kontrakt« med dig selv om, at du ikke 

har sex med manden, før I har mødtes for 

eksempel mindst fem gange, og du har 

fået et billede af, om hans personlighed og 

værdier matcher dig, dine ønsker og behov. 

På den måde giver du dig selv tid og ro til 

at mærke efter, om du virkelig har lyst til 

denne mand og til ikke at lade dig forføre 

af hans lyst til dig.

Til slut vil jeg anbefale onani. Onani 

er en fantastisk måde at lære sin egen 

krop og lyst at kende. Når du onanerer, kan 

du prøve dig frem og finde ud af, hvad du 

tænder på. Den viden er vigtig, når du har 

sex med en partner, så du kan kommuni-

kere videre til din partner, hvad der tænder 

lige netop dig. Når vi kommunikerer, hvad 

der tænder os, får vores partner meget lette-

re ved at hjælpe os til at få orgasme.

De bedste hilsner

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”

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

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

Mailto:gloria@kk.dk
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Arrangement Kunst & Psyke er et nyt 
event, der markerede »Verdens Menta-
le Sundhedsdag« lørdag den 10. oktober 
2020 i DGI-Byen. Organisation bag begi-
venheden var foreningen »Stop Stigma« 
repræsenteret ved Ane Cecilie Tovgaard.

TEKST: ANNE REUS CHRISTENSEN 

FOTO: TORIL KOLSTØ VIKESÅ

Arrangøren bag Kunst og Psyke
Ane Cecilie Tovgaard har selv en psykisk sårbarhed i 
form af en bipolar lidelse og er arrangøren bag eventet 
Kunst & Psyke i samarbejde med landsindsatsen EN 
AF OS. Derudover er Ane Cecilie Tovgaard også foto-
graf og kvinden bag den udstilling af meget udtryksful-
de portrætter, der var hængt op i DGI-Byens foyer på 
vej ind til lokalet, hvor eventet blev holdt. Hun havde 
portrætteret en række kunstnere med psykisk sårbar-
hed i sort/hvid. 

»Jeg synes ikke, der er noget forkert i at have en psy-
kiatrisk diagnose, og jeg vil gerne møde andre psykisk 
syge, der tør stille sig op og fortælle om deres oplevel-
ser,« sagde Ane Cecilie Tovgaard. 

Hun mener, at kultur og kunst kan noget særligt, nem-
lig at skabe broer mellem mennesker.

»Jeg håber, at alle kan se idéen med dagen i dag og 
være med til at bryde tabuer,« sagde Ane Cecilie Tov-
gaard.

Forskellige indtryk fra dagen
»Moderator« var Simon Kratholm Ankjærgaard, der 
tidligere har været redaktør for hjemløseavisen »Hus 
Forbi«; han begyndte med at ridse op, hvad der skulle 
ske på dagen. Herefter kom fremtidsforsker Anne Ska-
re Nielsen på banen. 

»Se verden gennem andre menneskers øjne og brug 
empati til at kunne se andre menneskers følelser gen-
nem deres kunst,« sagde Anne Skare Nielsen.

»Siden tidernes morgen har mennesker gjort dette at 
klatte noget op på væggene og træde tilbage og tage det 
i øjesyn og vise det frem,« forsatte hun.

»Hvem mon redder verden?  Er det fællesskaber, poli-
tikere, eksperter, teknologi eller ledere eller ildsjæle?«  
spurgte Anne Skare Nielsen ud i salen og lod spørgs-
målet hænge lidt i luften.

Magnus fra EN AF OS
Magnus Sigurdsson Olsen fra landsindsatsen EN AF 
OS fortalte også dele af sin historie. Han debuterede 
med psykisk sygdom i 2014, hvor han blev indlagt. 

Han fortalte om, hvordan han begyndte at male under 
sin indlæggelse på psykiatrisk, og at han i dag udstiller 
og sælger sine malerier.

Magnus Sigurdsson Olsen har desuden været med til 
at skrive en antologi, »Mening med galskaben«, som er 
en bog med beretninger om det at være psykisk syg fra 
22 meget forskellige bidragsydere, alle fra EN AF OS.

Magnus Sigurdsson Olsen sagde, at han synes, det var 
vigtigt at få fokus væk fra mediernes negative historier, 
for psykisk sygdom rammer flere og flere. Han synes 
også det er vigtigt at få synliggjort behandlingsmulig-
heder og recovery.  

Paneldebat om afstigmatisering
Herefter var der en paneldebat for at drøfte, hvad man 
kan gøre for at afstigmatisere psykisk sygdom, her del-
tog konstitueret projektleder i landsindsatsen EN AF 
OS, Anja Kare Vedelsby, antropolog Line Dalsgaard, 
kunstner Magnus Sigurdson Olsen, fremtidsforsker 

Anne Skare Nielsen og Ane Cecilie Tovgaard. Modera-
tor var Simon Kratholm Ankjærgaard.

Det vigtigste våben mod stigma er at skabe større 
åbenhed og mere værdighed i dialogen med psykisk 
syge, mente panelet.
Man skal passe på med at udvande begreberne ved at 
kalde det psykisk sårbarhed frem for psykisk sygdom, 
var der bred enighed om i panelet.

Afslutning af dagen
Efter en kort pause var der afslutningsvis koncert ved 
musikeren Jamie Kee. Koncerten blev flankeret af 
nogle meget afdæmpede og efterårsagtige videoer, der 
supplerede den melankolske musik på bedste vis.

Ane Cecilie Tovgaards hensigt med dagen var at være 
med til at nedbryde fordomme omkring det at have en 
psykisk sygdom og samtidig give et mere nuanceret 
billede af det at have en psykisk sygdom. 

»Jeg har opdaget, at man ofte har en kreativ åre, når 
man har en psykisk sygdom, så derfor mener jeg, at 
kunst og psyke er forbundet, og derfor har jeg arran-
geret dette event, som jeg håber, vi kan gentage næste 
år,« slutter Ane Cecilie Tovgaard.

Kunst & Psyke

Billedserien Try Walking In My Shoes er en portrætserie af mennesker, der har psykisk sygdom tæt inde på livet.
Kunst & Psyke består af en kunstdel og et fagligt arrangement. I år bestod kunstdelen af fotoudstillingen »Try Walking In My 
Shoes« af Ane Cecilie Tovgaard.
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Genbrugsbutikken Second A søger frivillige medarbejdere.                                                                      

Har du lyst til at være en del af et hyggeligt, kollegialt team samt arbejde i en genbrugsbutik, hvor 
vi sætter en ære i, at der er plads til at være som man er - så er vores hus måske noget for dig. 
 
I Second A sælger vi tøj, sko og diverse accessoires af bedre kvalitet til rimelige priser. 
 
Her er mulighed for at varetage mange forskellige arbejdsfunktioner som eksempelvis: 
- Kundeservice, sortering vask og strygning af tøj, vindues udstilling. 
 
Du skal ikke nødvendigvis kunne varetage alle funktioner. Vi laver aftaler ud fra hvad der er særligt 
meningsfuldt- eller udfordrende for dig. 
Ligeledes er antallet af arbejdstimer også efter individuel aftale. 
Alle frivillige ansættes efter aftale med den daglige leder af butikken. Ved ansættelsen indgår vi 
aftaler om evt. skånebehov og specifikke samarbejdsfokus. Dette vil indgå i en 
ansættelseskontrakt. 
 
Vi holder personalemøder en gang om måneden – og sammen med medarbejderne i caféen 
afholder vi to årlige udflugter, sommer og til jul. 
Aktuelt mangler vi frivillige følgende dage/tider: 
 
Mandage i tiden: 10:00-12:30 
Tirsdage i tiden: 10:00-12:30 
Onsdage i tiden: 10:00-12:30 & 12:30-15:00 – akut. 
Torsdage i tiden: 10:0-12:30  
Vi tilstræber altid at være bemandet med min. 2/max 3 personer i skema af gangen. 
 
Vi er et beskæftigelsestilbud i Askovfondens socialpsykiatri – ASPA. 

Butikken har adresse i Griffenfeldsgade 35.  Her er også en café i stueplan og på første sal 
har vi uddannelsesstøtte, NADA Café og forskellige gruppetilbud. Er du interesseret i at høre 
nærmere, så kan du henvende dig til medarbejder  

Anette Christensen på tlf. 35 30 17 26 eller ansøge via dette link: https://anbefaljob.dk/job-
preview/612/ 
 

Genbrugsbutikken Second A søger frivillige medarbejdere    
                                                                 
Har du lyst til at være en del af et hyggeligt, kollegialt team samt arbejde i en genbrugsbutik, 
hvor vi sætter en ære i, at der er plads til at være som man er - så er vores hus måske noget for 
dig.

I Second A sælger vi tøj, sko og diverse accessoires af bedre kvalitet til rimelige priser.

Her er mulighed for at varetage mange forskellige arbejdsfunktioner som eksempelvis:
- Kundeservice, sortering, vask og strygning af tøj, vinduesudstilling.

Du skal ikke nødvendigvis kunne varetage alle funktioner. Vi laver aftaler ud fra, hvad der er 
særligt meningsfuldt- eller udfordrende for dig.
Ligeledes er antallet af arbejdstimer også efter individuel aftale.

Alle frivillige ansættes efter aftale med den daglige leder af butikken. Ved ansættelsen indgår 
vi aftaler om evt. skånebehov og specifikt samarbejdsfokus. Dette vil indgå i en ansættelses-
kontrakt.

Vi holder personalemøder en gang om måneden – og sammen med medarbejderne i caféen 
afholder vi to årlige udflugter, sommer og til jul.

Aktuelt mangler vi frivillige følgende dage/tider:

Mandage i tiden: 10:00-12:30
Tirsdage i tiden: 10:00-12:30
Onsdage i tiden: 10:00-12:30 & 12:30-15:00 – akut.
Torsdage i tiden: 10:0-12:30 

Vi tilstræber altid at være bemandet med min. 2/max. 3 personer i skema ad gangen.

Vi er et beskæftigelsestilbud i Askovfondens socialpsykiatri – ASPA.
Butikken har adresse i Griffenfeldsgade 35.  Her er også en café i stueplan, og på første sal 
har vi uddannelsesstøtte, NADA Café og forskellige gruppetilbud. Er du interesseret i at høre 
nærmere, så kan du henvende dig til medarbejder 

Anette Christensen på tlf. 35 30 17 26 eller ansøge via dette link: https://anbefaljob.dk/
job-preview/612/

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 

DECEMBER
Kæledyr

Udkommer 
7. december

FEBRUAR
Kunst

Udkommer 
1. februar

JANUAR
Afvisninger

Udkommer 
4. januar

Beskæftigelse i socialpsykiatrien 

 
Beskæftigelseskoordinator, Ulla Manel, koordinerer beskæftigelse for mennesker med psykisk sårbarhed.

Beskæftigelsesindsatsen fungerer som en selvstændig enhed under socialpsykiatrien i Københavns Kommune.  
Vi er her for dig, der er psykisk sårbar og bor i Københavns Kommune. 

Vi kan hjælpe dig, hvis du er:
• bruger i socialpsykiatrien og ønsker at arbejde i et brugerjob, eller ønsker at arbejde frivilligt på én af de mange 

arbejdspladser ude på botilbud og aktivitets og samværstilbud
 

• på vej mod job på særlige vilkår
• på vej mod frivilligt arbejde uden for psykiatrien 

Råd og vejledning om beskæftigelse i socialpsykiatrien
Beskæftigelsesindsatsen kan hjælpe dig, hvis du har brug for råd og vejledning om beskæftigelse i socialpsykiatrien.
Beskæftigelseskoordinator, Ulla Manel, kan vejlede og rådgive dig, hvis du ønsker mere viden om 
beskæftigelsesmuligheder inden for socialpsykiatrien, og hvis du bor på botilbud eller hvis du er bruger i et af Køben-
havns Kommunes aktivitets- og samværstilbud. 

Du er velkommen til at kontakte Ulla Manel på mail og telefonnummer, hvis du har spørgsmål vedrørende 
beskæftigelse og muligheder for beskæftigelse i socialpsykiatrien.

 
Mail: b61d@kk.dk 

Tlf.nr.: 40 22 52 89

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

https://anbefaljob.dk/job-preview/612/
https://anbefaljob.dk/job-preview/612/
Mailto:b61d@kk.dk
Mailto:JR4E@kk.dk
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Torsdag den 12. november klokken 12.30-15.30

Vi kører i bus derind og tilbage igen - husk mundbind.

Vi mødes foran Kompasset kl. 12.30, hvor den bestilte bus venter på
jer og de frivillige i Kompassets Venner.

Tilmelding i Kompassets Café senest dagen før kl. 14.

Turen er gratis for medlemmer. Entré for ikke-medlemmer: 115 kr.

Og ser den lækre palmehave, de flotte
skulpturer og nyder en kop kaffe sammen
med dig. 

KOMPASSETS VENNER TAGER TIL:

GLYPTOTEKET

Kompassets Venner er en frivillig forening, der giver dig kulturelle
oplevelser og mulighed for at opleve naturen sammen med andre. Vores
frivillige er klar på en hyggelig snak og glæder sig til at møde dig. Du kan
gratis blive medlem af Kompassets Venner og støtte op om vores arbejde.

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

Mailto:kompasset@sof.kk.dk
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