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TEAM MOD PÅ LIVET
 

Åben rådgivning hver onsdag
 
 

Side 26

LILLE SKOLE
 FOR VOKSNE

 
Ikke bare en skole

 

Side 30-31

GLORIAS RADIO-
PROGRAMMER

Nu som podcasts på iTunes

Side 4

MISBRUG
“Jeg kan bedre smage og lugte og bedre mærke medicinens 
virkning, når jeg ikke ryger hash”

Lars Jørgensen

Tema fra side 10
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Kære læser

Hver tredje patient, der i løbet af deres levetid 
kommer i kontakt med psykiatrien, har et misbrug. 
Derfor sætter vi i dette nummer fokus på misbrug i 
form af alkohol, hash og stoffer.
Du kan blandt andet møde psykiater og misbrugs-
ekspert Henrik Rindom. Hans erfaring er, at mange 
psykiatriske patienter føler, at psykofarmaka lægger 
en dæmper på deres tanker og humør og derfor 
tager et rusmiddel for at få det bedre, læs mere på 
side 12-13.
Og så kan du læse om Mikkel V. Kjeldahl, som efter 
et årelangt hashmisbrug og en lang kamp med tilba-
gefald, nu er clean. 

Vi har fået mange henvendelser om, hvor og hvor-
dan man kan lytte til vores radioprogrammer; det 
har vi nu fundet en løsning på. Så fremover kan du 
høre vores radioudsendelser som podcast på iTunes 
og der, hvor du ellers henter dine podcasts.

Rigtig god læselyst

Toril K. Vikeså
Redaktør

De rigtige quizsvar fra januar måneds quiz:
1.-2, 2.-1, 3.-3, 4.-1, 5.-1, 6.-3, 7.-1, 8.-1, 9.-1, 10.-3

Deadline for indsendelse af materiale til nummeret den 6. april er fredag den 13. marts

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

Korrektur
Hanne Emiland Andersen

Grafik 
Christina Andersen
Christine Andersen
Joan Joensen

Fotograf
Joan Joensen

Redaktør
Toril K. Vikeså

Ansvarshavende redaktør
Lotte Chili Kristensen
 

 

Har du lyst til at skrive et indlæg til 
Gloria, eller har du spørgsmål eller kom-
mentarer, så send det til Toril K. Vikeså på 
mail: jr4e@kk.dk  
 
Du kan kontakte redaktionen ved at 
skrive til vores fællesmail: 
gloria@kk.dk

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

Følg os på Facebook: 

Facebook.com/glorianyhedsblad

Forside: Lars Jørgensen
Fotograf: Joan Joensen 

Mailto:jr4e@kk.dk
Mailto:gloria@kk.dk
http://www.centernordvest.kk.dk/indhold/gloria-0
http://Facebook.com/glorianyhedsblad
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RADIO
G L O R I A

LYT MED DEN 12. MARTS

I Glorias næste radioudsendelse, som handler 
om misbrug, taler vi blandt andet med antro-

polog Dan Orbe om misbrug gennem historien 
og i andre kulturer samt med psykiater Morten 
Hesse om misbrug og angst.

Glorias filmmagasin anbefaler denne gang 
tv-spillet om alkoholisme ”Tilløkke Herbert” fra 
1974 med Otto Brandenburg i hovedrollen.
Derudover vil Gloria medarbejderne Anne og 
Lasse fortælle deres historier om, hvordan de 
blev misbrugere og hvordan de kom ud på den 
anden side.

Lyt med den 12. marts kl. 14 på 98.9 FM eller 
hent udsendelsen som podcast der, hvor du 
ellers henter dine podcasts.

LYT MED DEN 12. MARTS
når  Glor ia  sender  radio

Fremover kan du 
hente vores radioudsendelser 

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

henter dine podcasts.

KOM OG VÆR 
KREATIV

 KOM OG VÆR 
KREATIV    

             

Hver onsdag kl. 10–13 er 
vi på træværkstedet 
TinkerTank .

Vi er kreative, bygger, 
samler og reparerer ting 
i træ.

Det er en hyggelig 
formiddag , hvor der er 
plads til alle i 
afslappende og kreative 
rammer. 

Vi mødes foran Kompasset, Sundbygårdsvej 1, 
hver onsdag kl.10 og går sammen derover. 

Det er gratis at være med. Du møder bare op. 
Det kræver ingen tilmelding. 

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

Mailto:kompasset@kk.dk
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Lille Skole for Voksne tilbyder un-
dervisning og samvær for psykisk 
sårbare mennesker og sindsliden-
de. Undervisningen foregår i trygge 
rammer på små hold med højst 8 
deltagere.
 
Der undervises i madlavning, mo-
tion, kreative fag, sprog, personlig 
udvikling, filosofi, film, kultur og 
meget mere. Kontakt skolen og få 
et skema tilsendt eller se kurserne 
på vores hjemmeside www.lsfv.dk. 
Der er deltagerbetaling.
 

Næste semester starter mandag d. 
23. marts 2020, men der er mulig-
hed for at tilmelde sig løbende. Til-
melding foregår på skolens kontor 
Skalbakken, 17, 1. i Vanløse. 
Tlf. 24 92 45 03.
 
Vi har rundvisning og introduktion 
til skolen hver mandag kl. 11. Du 
behøver ikke at tilmelde dig på for-
hånd – du kan bare møde op.
Caféen er skolens mødested. Her 
kan du købe kaffe og te. Hver man-
dag og onsdag kan du også købe et 
måltid varm mad til 30 kr. 
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Spørgsmål 1.  
Det bringer held, hvis man går i grønt denne 
dag, men hvis man ikke gør, så risikerer man 
hvad?

1.    At der sker en frygtelig ulykke 
2.    At folk udnytter dig økonomisk 
3.    Du får et nap eller nogen niver dig

Spørgsmål 2. 
Hvem var Skt. Patrick egentlig? 

1.   En amerikansk skytshelgen, som samlede 
penge ind til de fattige

    
       
2.   En irsk helgen, som bragte kristendommen 

til Irland
 

       
3.   En skotsk skytshelgen, som samlede på 

firkløvere
     

      

Spørgsmål 3 
I hvilken by findes den største og ældste Skt. 
Patricks dag parade?                                          

1.   New York City                                                                                                                                            
2.   Dublin                                                                                                                                           
3.   Oslo

Spørgsmål 4. 
På hvilken dato hvert år ligger Skt. Patricks dag? 

1.   5. marts 
2.   17. marts 
3.   18. marts

Spørgsmål 5. 
Er Skt. Patricks dag også Irlands nationaldag?

1.   Sandt 
2.   Falsk

Spørgsmål 6. 
Hvornår kom den irske parade til København?

1. 1975 
2. 1995 
3. 2005

Spørgsmål 7. 
Døde Skt. Patrick den dag, hvor vi fejrer ham?

1. Sandt 
2. Falsk

Spørgsmål 8. 
Det irske nationalsymbol er trekløveren, men 
hvad symboliserer den?

1. Forår, sol og solsorten 
2. Faderen, Sønnen og Helligånden 
3. Irland, Skotland og England

Spørgsmål 9. 
I hvilket århundrede døde Skt. Patrick?

1. I slutningen af 400-tallet 
2. I slutningen af 800-tallet 
3. I slutningen af 1600-tallet

Spørgsmål 10.   
Førhen fejrede irerne denne dag på en lidt an-
den måde, men hvad gjorde man?

1.   Ofrede en ged og festede hele natten 
2.   Holdt fri og gik i kirke 
3.   Dansede på bordene i den lokale pub

Svarene finder du på side 8

Skt. Patricks dag er kommet til Danmark for at blive, og det er vi mange, der er glade for. Traditionen 
tro kan du se den flotte parade, der går gennem København med god musik og god stemning.

http://www.lsfv.dk
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Lars Faurschou arbejder på andet år hos 
Team Mod på Livet som pædagog med 
brugerbaggrund. Hans livret er frikadeller.

TEKST OG FOTO: JANE E. BEGTRUP

Lars Faurshou kommer fra Humlebæk og har arbejdet 
15 år i kunstmuseet Louisianas Café. Lars Faurschous 
livret er baseret på en opskrift, han kan: »den er nem 
at lave, rækker til mange mennesker og er billig« som 
han siger. Ligesom de retter, han har lavet mange af på 

Louisiana, og nu også hos Team Mod på Livet.
Lars Faurschous livret er en klassisk frikadelle med 
oregano, som han har lavet rigtig mange gange. Han 
serverer stuvet hvidkål til og helst nye kartofler. 
Han har lavet retten så mange gange, at han ikke læn-
gere har brug for en opskrift, men kan den udenad.

Wow! – det er ikke alle, der kan det! 

På næste side følger en opskrift på Lars’ frikadeller 
med stuvet hvidkål.

Frikadeller lavet med et drys oregano 
er Lars Faurschous livret.

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

Frikadeller med oregano og stuvet hvidkål
Til 4 personer
Forberedelsestid: ca. 1 time
Ingredienser:
Frikadeller:

• 500 g hakket kalv og svinekød
• 1 stk. løg
• 2 stk. æg
• 2 dl mælk
• 3 spsk. rasp
• Lidt smør og olie til stegning
• 1 spsk. frisk oregano, hakket eller 1 tsk. 

tørret oregano 
• Salt og peber

Stuvet hvidkål:
• 1 kg snittet hvidkål
• ½ l mælk
• 3 spsk. hvedemel
• 3 spsk. smør
• 1 tsk. groft salt
• Peber

Fremgangsmåde:
Farsen forberedes først: 

1. Løget rives og røres i farsen sammen 
med resten af ingredienserne. 
Lad den hvile i køleskabet, mens den 
stuvede hvidkål laves.

               
                                                                                                                        
                                                                                                                                       
         
2. Kog kålen i saltet vand ved svag varme og 

under låg i ca. 10 min.
        

         
3. Lav en klassisk opbagning ved at 

smelte smørret i en gryde og tilsæt 
melet lidt ad gangen.

                                                                                                                                        
         
4. Tag en kop af kogevandet fra kålen og 

hæld det i under omrøring.
                                                                                                                        

          

5. Kom mælken i saucen af 2-3 omgange. 
Kog saucen igennem ved lav varme i ca. 
10 min.

                        
                                                    
         
6. Smag den til med salt og peber.
7. Kom kålen i saucen og varm den igen-

 nem.
                                                                                                                                            

         
8. Imens steges frikadellerne på panden i 

halv olie, halvt smør. Kom så meget 
fedtstof på panden, at det dækker halvt 
op på siden af frikadellerne.

         
         
         
9. Servér det hele med nye kartofler. 

Velbekomme!
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Der er forskel på at have et misbrug og 
være decideret afhængig af stoffer eller 
alkohol.

TEKST: TINE TANG LYSTBÆK

Man hører gerne begreberne misbrug og afhængighed 
brugt i flæng, men det er faktisk ikke helt det samme. 
Selvom ingen af dem er ufarlige, er afhængighed dog 
langt mere alvorligt end misbrug. De fleste definitioner 
af misbrug er ret enslydende og lægger sig i tråd med 
WHO’s definition: 

»Et forbrug af rusmidler, der har et omfang og sker på 
en måde, så det medfører legemlige, psykologiske og/
eller sociale skader for den misbrugende eller dennes 
omgivelser.« 

Der er altså tale om en anvendelse af rusmidler, der går 
alvorligt ud over både den misbrugendes helbred og 
sociale relationer, ligesom vedkommendes økonomiske 
situation kan lide under misbruget. 
WHO uddyber definitionen med at tilføje, at misbrug 
kendetegnes ved at vare mindst en måned eller ved 

at foregå gentagne gange indenfor et år. Dette er en 
væsentlig forskel på misbrug og afhængighed. 

Misbrug over for afhængighed
Selvom misbrug således er til skade for helbred, social-
liv og økonomi, er afhængighed det værste forhold til 
rusmidler, man kan komme ud i. Her taler WHO om 
seks symptomer. 

De første to er: 
1. en ubetvingelig trang til at indtage det på-

gældende stof 
2. en tilsvarende svækket evne til at styre, 

standse eller nedsætte brugen af det  

Dette er den psykiske afhængighed. Der opstår sim-
pelthen forandringer i hjernen, for nogle kronisk, som 
gør det umuligt at kontrollere brugen af rusmidlet, så 
indtagelsen løber helt af sporet for én. 

De næste to symptomer beskriver den fysiske afhæn-
gighed og kaldes:

3. abstinenser

4. tolerans 
Man får abstinenser, hvis rusmidlet ikke ind- 
tages, og fortsætter derfor brugen af det for
at undgå disse abstinenser. Tilstedeværel-
sen af abstinenser er en væsentlig forskel fra 
det mere begrænsede misbrug. Tolerans er 
navnet på det fænomen, at man hele tiden skal 
have højere dosis af rusmidlet for at opnå en 
effekt, eller bare for ikke at få abstinenser. 
Tolerans er velkendt for alle afhængige

 
 
  
 
 
 
 
 
  

Både den psykiske og den fysiske afhængighed er afgø-
rende for de sidste to symptomer i WHO’s beskrivelse 
af afhængighedssyndromet:

5. den dominerende rolle, som rusmiddelind- 
tagelsen kommer til at spille for den afhængi- 
ges tidsforbrug og livsprioriteringer - stoffet 
kommer før alt andet i éns liv

 
 
  
6. den fortsatte brug af rusmidlet, selvom man 

for længst har erkendt og endda været udsat 
for dets skadelige virkning.

 
 

Den afhængiges liv bliver en ond cirkel, som kommer 
til at dreje sig 100 procent om rusmidlet. Når man her-
til, har man passeret grænsen fra misbrug ind i afhæn-
gighed. Man har måske ikke en gang registreret, hvor 
slemt det er blevet, før man sidder helt i saksen.

Du ved først, at du er afhængig af et 
rusmiddel, når det er for sent

• Knap 300.000 danskere er ifølge Psykiatri-
fonden misbrugere af alkohol, medicin eller 
stoffer. Der er flest alkoholikere (cirka 140.00); 
mange har dog et misbrug af flere forskellige 
rusmidler 

• Cirka 40.000 danskere har ifølge VIVE (2018) 
både en psykisk sygdom og et misbrug 

• Hver tredje patient, der i løbet af deres levetid 
kommer i kontakt med psykiatrien, har et mis-
brug. Toftdahl et al (2015)

Misbrug er til skade for din 
økonomi.

Afhængighed er langt mere 
alvorligt end misbrug
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I denne artikel fortæller psykiater og mis-
brugsekspert Henrik Rindom om psykisk 
sårbares misbrug.

TEKST: ANNE REUS CHRISTENSEN

»Nogle mennesker med psykisk sårbarhed føler, at
deres medicin lægger en dæmper på dem, og derfor
begynder de at tage stoffer for at kunne holde livet ud,»
siger psykiater og misbrugsekspert Henrik Rindom.

Hash og kokain
Ifølge Henrik Rindom er det særligt hash, der benyttes 
af psykiatriske patienter, men også kokain.
»Kokain kan fremkalde symptomer svarende til skizo-
freni. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at
mennesker, der har et misbrug af kokain, ikke nødven-
digvis er skizofrene,« siger Henrik Rindom.
Kokain øger dopamin, som er et signalstof i hjernen.
Dette giver symptomer som psykoser.
Henrik Rindom fortæller om en psykiatrisk patient
med en skizofrenidiagnose, han havde, som efter at
være hjulpet ud af sit misbrug af kokain, blev rask.
»Det er derfor vigtigt, at man tager højde for et even-
tuelt kokainmisbrug i psykiatrien, da man ellers kan

risikere at komme til at fejldiagnosticere,« siger Henrik 
Rindom. 

Medicin og misbrug
Henrik Rindom mener i øvrigt, at psykofarmaka altid 
bør nøje afstemmes efter, hvordan patienten har det, 
det vil sige, at når der for eksempel er gode perioder, 
skal der gives mindre medicin. 
»Mange af de problemer, der fører til, at psykisk sårba-
re bliver ’fastholdt’ i misbrug, kan skyldes, at der gives
for meget medicin,« siger Henrik Rindom. En viden,
som er vigtig, er, at antipsykotisk medicin blokerer
dopamin i hjernen, hvorimod kokain og amfetamin har
evnen til at øge dopamin. Får man for meget antipsy-
kotisk medicin, er der nogle sindslidende, der tager
amfetamin for at dæmpe virkningen af den antipsyko-
tiske medicin. På den måde kan de uforvarende blive
fastholdt i misbruget, selvom medicinen først og frem-
mest gives for at lindre og behandle psykisk sygdom.

Humør og tanker
Ude i frontallapperne i hjernen ’sidder’ vores gode 
humør. Det er det vigtigste sted for humøret, fortæller 
Henrik Rindom. Mange psykiatriske patienter føler, at 
medicinen gør dem tanketomme og lægger en dæmper 

på deres tanker og gode humør. Derfor er der mange, 
der måske opdager, at når de tager et eller andet rus-
middel, så får de det lidt bedre.
Henrik Rindom fortæller om en patient, der sagde, at 
når han tog bare en lille smule amfetamin, gjorde det 
ham i stand til at tænke fremad. Henrik Rindom for-
tæller også om en patient, der havde fået den samme 
dobbelte dosis medicin i mere end fem år, så patienten 
syntes ligesom, at han var nødt til at tage lidt amfeta-
min for at kunne holde livet ud.
Benzodiazepiner er vanedannende medicin, der som 
oftest bliver ordineret for at give ro, men bør trappes 
ned, når symptomerne bliver bedre, eller man må læg-
ge en plan for, hvad der ellers skal hjælpe. For ellers 
risikerer man, at dette kan udvikle sig til et misbrug.
»Psykiatriens vigtigste opgave må være at hjælpe folk
ud af deres misbrug, også hvis det er medicin, der mis-
bruges,« siger Henrik Rindom.

Misbrug eller ej
»Når psykisk sårbare har et misbrug, gør de det ikke
for at genere nogen eller ødelægge noget, de gør det for 
at få det bedre,« fastslår Henrik Rindom.   
Mange ved måske ikke, hvad de skal sætte i stedet for 
et misbrug, eller hvordan de skal slippe ud af det, så 

det kan være svært at undgå at blive misbruger, når 
man er psykisk sårbar. Hvis man som patient har et 
misbrug, man gerne vil ud af, må man prøve at opsøge 
mennesker, der kan hjælpe én ud af misbruget. 

»Det lyder måske banalt,« siger Henrik Rindom, »men
det er vigtigt at have masser af kærlighed og at føle sig
som direktør i sit eget liv«. Man kan forsøge at sætte
kærlighed i stedet for et misbrug ved at prøve at foku-
sere på dem, man holder af og dét, man kunne tænke
sig at leve for.
»Jeg har i øvrigt aldrig set nogen få det bedre af at tage
stoffer, det bliver det som regel bare værre af og fører
en masse kriminalitet og utryghed med sig, selvom det
måske i første omgang lindrer,« siger Henrik Rindom.

Psykisk sårbares misbrug

Cirka 40.000 danskere har ifølge VIVE 
(2018) både en psykisk sygdom og et 
misbrug.

Hver tredje patient, der i løbet af deres 
levetid kommer i kontakt med psykia - 
trien, har et misbrug (Toftdahl et al. 
2015)

»Kokain kan fremkalde symptomer svarende til skizo-
freni. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at
mennesker, der har et misbrug af kokain, ikke nødven-
digvis er skizofrene,« siger Henrik Rindom, psykiater og
misbrugsekspert. Ifølge psykiater og misbrugsekspert Henrik Rindom begynder nogle psykiatriske patienter at bruge rusmidler, da de føler, at 

deres medicin gør dem tanketomme og lægger en dæmper på deres humør.
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Man kan være afhængig af alt fra gaming 
til alkohol. Mikkel V. Kjeldahls fortrukne 
stof var hash, men han har også prøvet 
kokain og alkohol. I dag er han helt clean 
og rører ikke rusmidler af nogen art.

TEKST: JANE E. BEGTRUP // FOTO: MICHAEL TROLLE

Mikkel V. Kjeldahl voksede op i en familie med mis-
brugsproblematikker på Bornholm. Som 16-årig flytte-
de han hjemmefra og troede, at han kunne klare hele 
verden. Men han røg hurtigt ud i problemer, da han 
prøvede at klare det hele selv. Han røg nemlig ud i et 
misbrug af hash med venner, der også røg hash. 

Kunne ikke holde på et fast arbejde
Mikkel V. Kjeldahl kunne ikke holde et fast arbejde 
blandt andet, fordi han havde svært ved at håndtere sin 
hverdag og komme op morgenen. Han skrev sig selv op 
til en slags beskyttet bolig, der hedder Projekt Startbo-
lig. Han blev tilbudt en lejlighed i en opgang med en 
social vicevært, der også fungerede som en støttekon-

taktperson. Mikkel V. Kjeldahl, som ellers havde holdt 
sit misbrug hemmeligt, kunne tale åbent med ham om 
hans situation. Han prøvede i denne periode at skære 
langsomt ned for sit forbrug.
"Jeg gemte hashen i postkassen og købte mindre porti-
oner hos min dealer," siger han. Men det var ikke nok, 
og han faldt hele tiden i og måtte starte forfra med at 
skære ned. Efter seks år i hashens tåger blev Mikke V. 
Kjeldahl og den sociale vicevært enige om, at han skul-
le i behandling, og han blev tilbudt at komme til samta-
le hos en sagsbehandler fra Brønderslev Kommune.

Clean, hvad så nu?
Først startede Mikkel V. Kjeldahl op i dagbehandling, 
med tilknytning til en fast pædagog og nogle behand-
lere, i et halvt års tid. Her prøvede han at stoppe sit 
misbrug helt, men faldt i igen og igen. Det eneste, der 
hjalp ham, var en kold tyrker i et døgnbehandlingstil-
bud, der hedder Springbrættet, som ligger i Varde. Her 
gik han fra oktober 2017 til maj 2018 og kom langt om 
længe om på den anden side helt clean. 

»Før røg jeg mig skæv i stedet for at
tage hånd om mine problemer«

De første par uger som clean var han helt euforisk. 
»Jeg havde endelig lagt kortene på bordet og sagt:
det her har jeg ikke styr på,« siger han.

Bliver både fysisk og psykisk stærkere
Men problemerne begyndte at melde sig hen ad 
vejen. 
»Det er først, når man er blevet clean, at arbejdet
melder sig,« siger Mikkel V. Kjeldahl. Han har en
kæreste nu, som er jordemor. Han kan mærke, at
han nogle gange er bange for at blive svigtet, selv-
om hun er ham tro. Derfor mener han, at det er
sundt med alenetid. Ud over sit misbrug har han en
ADHD-diagnose. Han skal lige finde sig til rette i sit
nye liv, hvor han lærer at mærke sig selv og håndtere
svære følelser. Han har fået en helt ny selvindsigt og
fortæller stolt, at han har fået det gule bælte i ka-
rate. Som han med glæde dyrker alle hverdage i en
karateklub. Han står som regel op klokken 6.00 uden
stress, og med god tid starter han sin dag og lever en
dag ad gangen.
»Jeg ved at hvis problemerne hober sig op, kan jeg
finde på at ryge mig skæv igen, så derfor tager jeg
hånd om dem nu,« siger han.

Mikkel V. Kjeldahl dyrker karate hver 
dag og har fået det gule bælte.

Mikkel V. Kjeldahl er nu clean og har droppet hashen.

Mikkel V. Kjeldahl begyndte at ryge hash, 
da han var 16 år. Idag er han clean.
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Ifølge Jesper Vaczy Kragh, lektor ved 
Institut for Folkesundhedsvidenskab ved 
Københavns Universitet, var overklassen 
de første, der blev afhængige af narkotika 
i større stil.

TEKST: TINE TANG LYSTBÆK // FOTO: JOAN JOENSEN

Stoffer er for de fleste af os uløseligt forbundet med de 
glade 60’ere og hippiernes udskejelser. Det er heller 
ikke helt forkert, men der findes en tidligere bølge af 
stofmisbrug i dansk historie, som færre kender til. Vi 
skal tilbage til 1870’erne, hvor især brugen af morfin 
florerede blandt samfundets øverste lag.

Læger på stoffer
Dengang havde læger lettere adgang til alskens eufori-
serende og vanedannende medicin, hvilket en stor del 
benyttede sig af til eget, venners eller ægtefællers for-
brug. Selvom en europæisk undersøgelse fra 1880’erne 
angav, at over 40 procent af lægestanden var afhængi-
ge, blev det ikke anset som et stort problem i Danmark, 
hvor hverken brug eller besiddelse af narkotika var 
strafbart. Sundhedsstyrelsen, som ikke havde så meget 
magt som i dag, havde i perioden frem til 1950’erne et 
register med 108 mistænkte læger, men greb sjældent 
ind. Kun 37 læger fik forbud mod at udskrive morfin 
(hvoraf nogle senere fik ophævet forbuddet), og så få 
som tre læger fik forbud mod at praktisere. Der kom 
først stramninger på området i 1955.

Tvunget på afvænning
Behandlingen af læger, hvis stofmisbrug havde taget 
overhånd, skete på datidens psykiatriske hospitaler 
under diagnosen morfinisme. Denne afvænning var 
ofte ufrivillig, dog var indlæggelsen for anonymitetens 
skyld gerne på et sygehus langt fra vedkommendes 
praksis.
»Det brød jo med det billede, man havde af lægestan-
den som overmennesker, at de også kunne være syge,« 
siger Jesper Vaczy Kragh. Størstedelen af morfinister-
ne var midaldrende, praktiserende læger, men der 
fandtes også overlæger, kirurger og psykiatere blandt 
dem. Nogle narkomane læger formåede at sløre deres 
misbrug og undgå behandling.

Kriminalisering af narkotika
I 1930’erne og 1940’erne blev morfin billigere, og 
under besættelsen voksede et sort stofmarked frem i 
København blandt folk fra lavere sociale lag. »Først 
med denne sociale slagside og den medfølgende 
kriminalitet, i form af for eksempel indbrud på apote-
ker, receptforfalskning og overfald, så politikerne sig 
i 1950’erne nødsaget til at indføre narkotikakrimina-
lisering,« fortæller Jesper Vaczy Kragh. Der blev slået 
hårdhændet ned på de nye misbrugere, som blev sendt 
til den såkaldte Psykopatanstalt i Herstedvester. Man 
havde dog stadig i høj grad fløjlshandskerne på over 
for lægerne, som fortsatte med behandlingen på de 
psykiatriske hospitaler. De kunne dog nu få frataget 
retten til at praktisere, ligesom de som sortbørshajerne 
kunne få en fængselsstraf på op til to år for handel med 
euforiserende stoffer.

Der var 
narkomaner i 
Danmark 
før hippierne

Jesper Vaczy Kragh er lektor ved Saxo-instituttet ved Københavns Universitet.

Lige til at tage ud 
og hænge op.

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

Tirsdag: 
09.30-12.00: Kreativ værksted (maling med akryl)
Boserupvej
10.00-12.00: Åbent kreativt værksted, Ottilia
11.30-15.45: Undervisning i tegning, Ottilia
11.30-16.30: Kreadag, Ottilia

Onsdag:
10.00-13.00 Træværksted på Tinker Tank, Kompasset
12.00-14.30: Kreativ værksted (møbel makeover), 
Boserupvej
13.00-15.00: Samtalegruppe med kreativitet, ASPA,
Griffenfeldsgade 35
13.00-15.00: Drivhusgruppe, Kompasset 
14.30-16.00: Billedkunst, Mamma Mia, Nabo Skolen 
16.00-17.45: Billedkunst, Mamma Mia, Nabo Skolen

Torsdag: 
10.00-15.00: Åbent kreativt værksted, Ottilia
13.00-15.00: Kreativt værksted, Kompasset
13.00-16.00: Krea, Ungehus CPH,
åbent drop in for unge mellem 18 og 30 år
16.00-17.40: Foto, Mamma Mia, Nabo Skolen

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

Madlavning/fællesspisning
Mandag:
18.00-1900: Fællesmad, tilmelding inden kl. 16.00, pris 20 kr. 
Ungehus CPH

Tirsdag: 
16.10-18.45: Madlavning, Mamma Mia, Nabo Skolen 
18.00-1900: Fællesmad, tilmelding inden kl. 16.00, pris 20 kr. 
Ungehus CPH

Onsdag:
13.00-15.00: Onsdagsboller, Team Mod på Livet

Torsdag:
17.30: Fællesspisning, N.A.B.O. (tilmelding, pris 25 kr.)

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

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

Tirsdag: 
14.30-15.30: Sund snak, Kompasset

Alle dage:
10.00-14.00: Sundhedstjek (book tid på på 40 49 32 47), 
Kompasset 

Aktivitetskalender for den 01.03 til den 06.04
Aktivitetskalenderen er lavet af Gloria. Aktiviteterne foregår i 

Københavns Kommunes socialpsykatri, men er for alle Københavns Kommunes borgere
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Motion, krop og bevægelse
Mandag:
10.15-11.00: Gågruppe, Pinta
10.00-10.30: Stolegymnastik, Kompasset
10.30-11.00: Gågruppe, Kontakten
11.00-12.00: Løbeklub , Kompasset 
13.00-15.00: Gåtur på Bispebjerg Kirkegård ved Danielle, 
Team KAT, mødested BIBLIOTEKET på Rentemestervej
16.00-16.45: Dans, ingen tilmelding, N.A.B.O 

Tirsdag: 
10.00-10.30: Stolegymnastik , Kompasset 
12.10-13.30: Kropsbevidsthed, Mamma Mia, Nabo Skolen
12.30-14.30: Sundhed for dig, Kompasset (tilmelding kræves)
13.00-14.00: Spinning, Ungehus CPH, 
åbent drop in for unge mellem 18 og 30 år
14.00-16.00: Tennis, Otillia

Onsdag: 
10.15-11.00: Gågruppe, Pinta
10.30-13.00: Svømning i Øbrohallen, ASPA Kapelvej 
(Tilmelding kræves, pris 25 kr.) 
12.00-12.45: Gågruppe, Mamma Mia 
13.00-15.00: Temasport, diverse former for bold og holdsport, 
åbent drop in for unge mellem 18 og 30 år, Ungehus CPH
14.00-15.00: Open gym, Kompasset

Torsdag: 
10.00-10.30: Stolegymnastik, Kompasset 
10.30-11.30: Krop og sind, Pinta
11.00-12.00: Løbeklub , Kompasset
13.00-14.30: Cykeltur på Fælleden, Kompasset 
14.30-15.30: Dansemotion, Kompasset

Fredag: 
10.15-11.00: Gågruppe, Pinta
10.00-10.30: Stolegymnastik, Kompasset 
10.00-12.00: Open gym, Kompasset
12.30-14.30: Sundhed for dig, Kompasset (tilmelding kræves)
12.30-14.30: Motion, Sundhedshuset i Mimersgade 41, 1
(Yderligere information kan fås hos Louise på tlf. 30 68 
11 88)

Krop, sind og psyke
Mandag: 
10.30-11.30: Yoga light, Pinta 
13.00-14.00: NADA, Pinta  
13.30-15.30: Mindfullnes i Mamma Mia, Team KAT. 
14.00-15.00: Yoga, Kompassest
14.00-16.00: NADA, Kompasset 
15.00-16.00: NADA i Bellahøj Kirke, Team KAT. 
18.30 Stemmehørergruppe i lige uger, Ungehus CPH
åbent drop in for unge mellem 18 og 30 år

Tirsdag: 
10.30-14.00: Assertionstræning, ASPA 
Griffenfeldsgade 35
10.30- 12.00: Erfaringsgruppe om angst, Team KAT,
Tomsgårdsvej 35
12.30-15.00: Vejen til styrket selvværd for unge, ASPA 
Griffenfeldsgade 35
13.00-15.00: Recoveryforløb, Café Rose
(Tilmelding kræves, kontakt Café Rose for tilmelding)
13.30-15-30: Selvværdskursus, Team KAT, Ottillia
14.00-15.00: Velværegruppe (lige uger), Mamma Mia 
19.00-20.00: Stillerum, Kompasset

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

Torsdag: 
09.45-11.00: Gågruppe, Pinta
10.00-12.30: Gruppeforløb om stærke følelser, ASPA
Griffenfeldsgade 35 
10.00-14.00: Nada efter aftale, Kompasset 
11.00-13.00: Selvværdskursus i Otillia, Team KAT
11.00-12.00: SFT, Pinta
14.00-15.00: »Social byhave«, Pinta
15.00-16.00: NADA i Otillia, Team KAT
 
Fredag:
10.00-11.00: SFT-opfølgning, Ottilia
10.00-11.30: NADA, Kompasset
12.45-13.45: Yoga, Pinta

  

Aktivitetskalender for den 01.03 til den 06.04
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Krop, sind og psyke
Fredag:
11.00-12.00: NADA, Pinta
12.30-15.00: Makeup-værksted, den første fredag i måne- 
den, Team Mod på Livet

                                                                                                                                    

13.00-15.00: Recoveryforløb, Café Rose
(Tilmelding kræves, kontakt Café Rose for tilmelding)
13.30-14.30: Yoga og meditation, Ottilia

Bliv klogere 
Mandag:
17.00-18.00: Studiestøtte, Ungehus CPH

Tirsdag: 
10.00-11.30: IT-kursus, ASPA Kapelvej, (tilmelding kræves )
11.30-13.00: IT-kursus, ASPA Kapelvej, (tilmelding kræves)
13.45-15.25: IT-undervisning, Mamma Mia, Nabo Skolen
14.00-15.00: Digital medborger, Ottilia
15.40-17.20: IT-undervisning, Mamma Mia, Nabo Skolen

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

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

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

                    

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

Tirsdag:
10.45-12.30: Kulturgruppe, ASPA Kapelvej, 
Kræver tilmelding 
13.00-filmen slutter: Biograf på storskærm, lige uger, 
Boserupvej
13.30-14.30: Hørt og set, Kompasset, (tilmelding kræves)
16.00-19.45: Fælllesskab, Café Rose

Onsdag: 
13.00-14.00 Brugermøde, Mamma Mia
14.00-15.00: Pintamøde, Pinta
15.00-16.00: Filosofisk salon, Pinta

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

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

Tirsdag:
13.00-14.00: Musik og sang, Kontakten

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

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

Torsdag
13.00-15.00: Skak-gruppe, ASPA Kapelvej

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Åbningstider:
Man-fra: 09.30-13.30

Telefontid:
Mellem 09.00-11.30 og
13.00-14.30

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

Åbningstider:
Man, ons og tors: 
08.00-14.00
tirs:.12.00-14.00
fre: 08.00-12.00

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

Åbningstider
Man, tors og fre:
 09.45-15.45
Tirs: 11.30-16.45
Ons: Brugeråbent

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

Åbningstider:
Man, Ons og Tors: 
09.30- 16.15
Tirs: Brugeråbent
Fre: 09.45-15.45         

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

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

Åbningstider:
Man: 09.30-21.00
tirs: 9.30-21.00
ons 12.00-16.30:
tors: 09.30-16.30
fre: 09.30-15.30
Se Kompassets 
facebookside for 
ændringer

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

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

     

Aktivitetskalender for den 0.03 til den 06.04
Åbningstider og adresser
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JEG SER PÅ 
MED ØJNE SMÅ
HVORDAN MANGE KÆMPER
MOD MØRKE, SYGDOM OG SORG
I MISBRUGETS HELVEDE
OG
BE’R TIL
AT TÆT VED HELVEDE
DER FINDES
ET ENDNU STØRRE HIMMERIGE
HVOR ALT ONDT SLUTTER
OG
ALT GODT BEGYNDER

JANUAR 2020
LISA KJÆR KNUDSEN

MISBRUG
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Borgerne på botilbuddet Boserupvej er 
glade for det udgående rusmiddelbehand-
lingsteam URUS. 

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

Lars Jørgensen har røget hash siden han var ni år gam-
mel. I dag er han 58 år, bor på botilbuddet Boserupvej 
og har ikke røget hash i tre måneder.
»Jeg er holdt op med at ryge hash, fordi Michael siger, 
at det er noget lort. Så jeg retter mig efter, hvad han 
siger,« siger Lars Jørgensen og kigger op på Michael 
Mørch og griner. »Lidt ros skal du da have,« tilføjer 
han, og de griner sammen.

Michael Mørch og Morten Uhl er to ud af i alt otte 
medarbejdere i det udgående rusmiddelbehandlings-

team, URUS. De er sat i verden for at støtte dem, som 
ikke selv kan tage ud og deltage i misbrugsbehandling 
andre steder. 

Dialog om misbrug
Én af URUS mange opgaver er at tage rundt på Kø-
benhavns Kommunes botilbud og komme i dialog med 
borgerne om deres misbrug.

»Vi taler blandt andet med borgerne om, hvad de får 
ud af deres misbrug, og om hvordan de kan nedtrap-
pe eller justere deres forbrug, så de for eksempel ikke 
brænder alle deres penge af på hash inden for den 
første uge af måneden,« siger Michael Mørch.
»Det kan også være en samtale, der resulterer i, at de 
skifter vodkaen ud med guldbajere den dag,« supplerer 
Morten Uhl.

Udgående rusmiddelbe-
handling gør en forskel

Samarbejde med personalet
URUS samarbejder med personalet på botilbuddene, 
men fortæller kun dét videre til personalet, som de får 
lov til af borgerne. Ofte er URUS med på personalemø-
derne for at fortælle om rusmidler og har derudover 
daglig sparring med personalet om for eksempel hygi-
ejne i forbindelse med stofindtag. 

»Det er kun Michael, jeg taler med om, at jeg ryger 
hash,« siger Søren Pedersen, som også bor på botil-
buddet Boserupvej. Han er glad for de ugentlige samta-
ler med Michael Mørch. Lige nu ryger han kun hash tre 
dage om ugen, men det er kun, fordi han ikke har råd 
til at ryge hver dag.
»Hvis jeg havde råd til det, så røg jeg hver dag,« siger 
han.
»Et af vores formål med at tale med borgerne er at 

kickstarte en refleksion om at ville noget andet end 
stoffer, hash og alkohol. Vi har fokus på de små sejre,«
siger Morten Uhl.
Lars Jørgensen, som har haft ugentlige samtaler med 
Michael Mørch i tre år, har det bedre, når han ikke 
ryger hash. 
»Jeg kan bedre smage og lugte og kan bedre mærke 
medicinens virkning, så der er ikke fare for ,at jeg be-
gynder igen,« siger han.

URUS hører til under Center for Rusmiddelbehand-
ling i Københavns Kommune og har eksisteret i tre 
år.
Der er i alt otte medarbejder i teamet og de dækker 
alle botilbud i Socialpsykiatrien.
Michael Mørch og Morten Uhl er på botilbuddet 
Boserupvej tre dage om ugen.

Søren Pedersen har røget hash siden han var 14-15 år. 
Han har haft samtaler med Michael Mørch siden oktober 
sidste år.

Michael Mørch og Morten Uhl er to ud af otte ansatte i 
URUS, som tager ud på botilbud og taler med borgerne 
om deres misbrug.

Botilbuddet Boserupvej set udefra, hvor Søren Pedersen 
og Lars Jørgensen bor.

Botilbuddet Boserupvej ligger i Roskilde.

Søren Pedersen har ugentlige samtaler med Michael Mørch. »Det 
er kun Michael, jeg taler med om mit hashforbrug«.

Lars Jørgensen og Michael Mørch har kendt 
hinanden i tre år.

Lars Jørgensen har røget hash siden han var 9 år, men nu er han stoppet og 
har ikke røget i 2-3 måneder.

Misbrug findes kun blandt tømrere, 
læger, frisører... står der på plakaten.
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I dagens Danmark er der en del forskellige former for misbrug. Heldigvis findes der også 
en hel del forskellige muligheder for behandling og støtte både privat, kommunalt og 
regionalt. Nedenstående er et udpluk af de tilbud, der findes.

TEKST: CHRISTINA ANDERSEN

Oversigt over behandlingstilbud

Private tilbud
Hvis du ønsker at benytte dig af et privat tilbud, kan du blive visiteret til det af kommunen eller 
benytte frit valg til private tilbud alt efter din problemstilling og dit behandlingsbehov. Ønsker 
du anonym behandling, kan du ikke blive visiteret af kommunen. Er du ikke blevet visiteret af 
kommunen, men har en sundhedsforsikring, kan du betale din behandling via forsikringen. 

Vil du læse mere om retningslinjen for afgørelse om behandling og frit valg i forbindelse med 
behandling af stofmisbrug, kan du gøre det på Socialstyrelsens hjemmeside: socialstyrel-
sen.dk/voksne/stof-og-alkoholmisbrug/stofmisbrugsbehandling/retningslin-
jer-for-et-borgerforlob/retningslinje-for-afgorelse-om-behandling-og-frit-valg

Scan koden for at komme til Socialstyrelsens hjemmeside.

Center for Rusmiddelbehandling København
Hos Center for Rusmiddelbehandling behandles misbrug af alle typer rusmidler helt gratis. Centret 
har blandt andet separate grupper for unge mellem 18 og 25 år, er selvvisiterende og delt i 2 på følgen-
de måde. 

Under alkohol, hash, kokain og andre centralstimulerende stoffer er enhederne: 
 Rusmiddelbehandling i Hørsholmgade 20, 1.sal, 2200 København N. Tlf.: 33 17 80 40

1.  Ungebehandling
2.  Dagbehandling 
3.  I gården ligger det tværgående træningstilbud MoveOn, som er et gratis motionstilbud 

(du kan se mere her: rusmiddelbehandling.kk.dk/indhold/motion-mindfulness-og-akupunktur) 

 Rusmiddelbehandling i Nyropsgade 7, 2.sal, 1602 København V. Tlf.: 33 17 33 16
1.  Mindfulness gruppe
2.  Familieorienteret gruppe
3.  Ungebehandling
4.  Dagbehandling

 Rusmiddelbehandling i Spaniensgade 25, 2300 København S. Tlf.: 33 17 86 00
1.  Huser de tværgående psykologer
2.  Huser URUS (den udgående rusmiddelbehandling for borgere på botilbud i Københavns 

Kommune)
 

 
3.  Ungebehandling
4.  Dagbehandling

Under opioder/substitutionsbehandling er enhederne:
 Rusmiddelbehandling Prags Boulevard

1.  Huser selvhjælpsgruppen SMART Recovery. Gruppen er for brugere, som er kommet ud af 
deres misbrug og gruppen ledes af en tidligere bruger, som er uddannet til at lede gruppen. 
Hvis du vil læse mere om SMART Recovery, kan du gøre det på smartrecovery.org

 
  

 Rusmiddelbehandling Vigerslev Allé 1A, 2450 København S. Tlf.: 33 17 56 60
1.  Deler hus med den bydækkende enhed Familieorienteret Rusmiddelbehandling Enghavevej
2.  Ambulatoriet Vesterbro er et særligt tilbud til borgere i substitutionsbehandling, som kun har 

et rusmiddelbrug og ikke andre væsentlige sociale problemer 

 Rusmiddelbehandling Ørnevej 33-35, 2400 København NV Tlf.: 33 17 85 40
1.  Værestedet Stæren

Se flere tilbud og info på hjemmesiden rusmiddelbehandling.kk.dk eller ring på 70 21 02 20 for 
rådgivning om KK´s tilbud. 

Åbnings- og telefontider i Center for Rusmiddelbehandling:
Mandag: 08.00-12.00 og 15.00-18.00, tirsdag: 08.00-12.00, onsdag: 08.00-12.00, torsdag: 08.00-
12.00 og 15.00-18.00 og fredag: 08.00-12.00

Region H
Information om Region H´s behandlingstilbud kan du se på nedenstående hjemmeside.
densocialevirksomhed.dk/CFB/behandling/Sider/default.aspx

Scan QR-koden for at komme til hjemmesiden:

Anonyme alkoholikere
Har du brug for støtte til at holde dig fra alkohol, kan du gå til AA-møder. Det er gratis, og du kan 
kontakte AA på deres hotline 70 10 12 24 mellem kl. 8.00 og 24.00. Du kan finde mere info om 
AA og finde møder, du kan gå til på AA´s hjemmeside: dkaa.dk

Alkolinjen
På Alkolinjen kan du få gratis og anonym rådgivning både telefonisk, via chat og via mail. 
Du kan ringe på 80 200 500 for telefonisk rådgivning. Chatte mandag, tirsdag og fredag mellem 
kl. 11.00 og 17.00, onsdag og torsdag mellem kl. 11.00 og 15.00 eller skrive en mail til rådgiverne 
døgnet rundt. Du vil få svar inden for fire hverdage.

Se mere på deres hjemmeside alkohologsamfund.dk/alkolinjen

http://smartrecovery.org
http://rusmiddelbehandling.kk.dk
http://densocialevirksomhed.dk/CFB/behandling/Sider/default.aspx
http://dkaa.dk
http://alkohologsamfund.dk/alkolinjen
http://socialstyrelsen.dk/voksne/stof-og-alkoholmisbrug/stofmisbrugsbehandling/retningslinjer-for-et-borgerforlob/retningslinje-for-afgorelse-om-behandling-og-frit-valg
http://socialstyrelsen.dk/voksne/stof-og-alkoholmisbrug/stofmisbrugsbehandling/retningslinjer-for-et-borgerforlob/retningslinje-for-afgorelse-om-behandling-og-frit-valg
http://rusmiddelbehandling.kk.dk/indhold/motion-mindfulness-og-akupunktur
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I Team Mod på Livet bruger de frivillige 
deres personlige erfaringer som psykisk 
sårbare til at rådgive andre i samme situ-
ation. Pia, Lykke, Inger og Ian giver den 
rådgivning, de selv gerne ville have haft.

TEKST: TINE TANG LYSTBÆK // FOTO: LARS JOHANSEN

Så snart man kommer ind ad døren til Team Mod på 
Livet, bliver man taget godt imod. På denne onsdag ef-
termiddag bliver man budt på friskbagte boller, en kop 
te eller kaffe samt en hyggelig snak rundt om bordet. 
Man kan deltage, hvis man vil, eller bare sidde og lytte. 
Her er der plads til hver og en.

Team Mod på Livets åbne rådgivning
Team Mod på Livet tilbyder en anonym rådgivning for 
alle med behov; dette foregår hver onsdag fra klokken 
13 til 16. Rådgivningen dækker hele København. Man 
kan komme lige ind fra gaden uden tidsbestilling og 
blive mødt af engagerede rådgivere. Rådgiverne lægger 
stor vægt på at give rum til den åbne samtale og vil 
gøre deres yderste for at hjælpe med diverse problema-
tikker eller svare på spørgsmål. »Hvis der er noget, vi 
ikke ved, vil vi gerne prøve at finde ud af det for folk,« 
siger Pia, som er tovholder på rådgivningen. Det kan 
enten være på stedet, eller, hvis det er et mere omfat-
tende spørgsmål, til næste gang, man dukker op hos 
Team Mod på Livet.

Hvad kan rådgiverne?
Det er vigtigt for rådgiverne at understrege, at rådgiv-
ningen er et totalt frirum. »Her kan man være den, 
man er og bliver ikke slået i hovedet med sine proble-
matikker,« siger Inger. Man behøver slet ikke være klar 
over sin problematik; man kan slet og ret bare dukke 
op »med hovedet fuldt af møg,« som Lykke udtrykker 
det, og så kan man få hjælp til at håndtere det, hvad 
enten man har behov for hjælp af praktisk karakter 
eller mere har behov for at snakke. Lykke understreger 
videre, at rådgiverne ikke er sagsbehandlere: »Mange 
af os har i stedet personlig erfaring med det kommu-
nale system og vil gerne gøre det lidt lettere for andre, 
end vi selv har haft det.« Rådgiverne arbejder i teams 
på to, så man har flere at læne sig op ad, når man kom-
mer i rådgivningen.

Anerkendende, afslappet, rummeligt
Rådgiverne i Team Mod på Livets åbne rådgivning 
vægter ligeværdighed højt.«Vi har ikke nogen formel 
tilgang til rådgivning; det er meget afslappet, helt nede 
på jorden. Vi er her med vores personer,« siger Ian og 
fortsætter: »Det skal være en tryg ramme at komme i.« 
Rådgiverne føler, stedet er opstået ud af et behov for 
dette. Der tages ikke referat, og man vil ikke presse folk 
til at snakke eller gøre noget særligt. I stedet handler 
det om anerkendelse og rummelighed. 
»Vi giver folk mulighed for at være dem, de er, uden at 
skamme sig. Man skal kunne sige hvad som helst højt 
her,« siger Pia. 

Du kan få personlig hjælp i en tryg 
ramme med højt til loftet

Ian

Pia Lykke

Inger

Kulturhuset Pilegården • Brønshøjvej 17 • 2700 Brønshøj

Bluesaften med Southern Avenue (US)

En soulberiget bluesaften med Memphis-blues-
bandet, der vender op og ned på bluesscenen. 
Southern Avenue fra Memphis består af guitari-
sten Ori Naftaly og de to søstre, trommeslageren, 
perkussionisten og korsangeren Tikyra Jackson 
og sangerinden Tierinii Jackson. Med sig har de 
desuden bassisten og korsangeren Gage Markey 
samt keyboardmanden Itay Shimoni.

Southern Avenue betragtes angiveligt af flere in-
den for bluesgenren som bluesgenrens fremtid. I 
orkesterets blueslyd vejer rock, soul, gospel tungt 
og bliver tilsat et stænk pop. 

Southern Avenue fik sidste år deres debutalbum 

med titlen Southern Avenue udgivet på hæder-
kronede Stax Records. De har toppet iTunes Blues 
Chart og nåede helt til finalen ved International 
Blues Challenge in 2016.

Køb billet på Pilegårdens 
hjemmeside pilegaarden.kk.dk/
event/southern-avenue-us
eller scan koden:

Mandag den 16. marts kl. 20:00 til 22:00 
Entré: 160 kr. 

Arrangeret af Music House Brønshøj med 
støtte fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg.

http://hjemmeside pilegaarden.kk.dk/ event/southern-avenue-us
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Digte fra Skriveværkstedet
Team Mod på Livet har afprøvet forskellige former for digttyper.

Vi mødes den anden fredag i måneden i Svendborggade 3, 2100 KBH Ø 

TIRADERIM

På lette vinger af simple konstruktionerHænger mælkebøtte skærme som lettefriktioner
Et barn ville nysgerrigt spørge til deresfunktioner
Begærligt efter at fylde dets vidensioner/atomer
På vindens cirkler hvirvler disseBiologiske abstraktioner...Op & op
Rundt & Rundt i koncentriske vindigedirektioner

Michael G

BOGSTAVRIM

Hennings helbred

haltede ad h-til

Hans helbred helede

pludseligt til helse

-Da hans håb og tro

helede det halve

Ukendt

FRIT FRA LEVEREN

Bare fem minutter til

Bliv lidt endnu

     Der er koldt og mørkt i mit sind

Bare fem minutter til

Bliv lidt endnu

Lad mig mærke sjælevarme

Bare fem minutter til

Bliv lidt endnu

Giv kram og knus

Bare fem minutter til

Hanne Carlsen

HAIKU

Fredag den 13.Berygtede dagFarlig ulykkesdagBliv hell`re i seng!

Ian

Laps kystlejr til Henne Strand i juni må-
ned 2019 var en MAGISK tur, jeg aldrig 
vil glemme. Og jeg glæder mig til denne 
sommers tur.

TEKST OG FOTO: SUZAN STENDAL

Kære læser, sæt dig godt til rette og læs denne solstrå-
lehistorie. Måske vil du med i år?

Mit navn er Suzan, 58 år, mor til tre skønne drenge 
(voksne selvfølgelig), og jeg er diagnosticeret bipolar 
i 1983. Der er rigtig mange her, der mere eller mindre 
ved, hvad det indebærer, og min historie ligner til for-
veksling mange andres.

Jeg blev medlem af LAP i sommeren 2018, fordi jeg 
opdagede turen til Henne Strand. Prisen passede i mit 
budget, og strand og luft og natur er jeg meget glad for. 
Jeg blev så headhuntet til at være med i kystlejrgrup-
pen, der skulle planlægge og afholde kystlejren i juli 
2019. Jeg sagde ja, men selvfølgelig med en vis nervø-
sitet for, om jeg kunne klare det.
Så kom dagen - medicinskab, bamse, badehætte var 
pakket og klar.

Halvdelen af styregruppen måtte desværre smide 
håndklædet i ringen og havde det FOR skidt til at tage 
med. Det er jo, hvad der kan ske, vi er alle psykisk sår-
bare. Men heldigvis slog det os ikke af pinden.

Henne Bad er et hus i to etager, som ligger stort set 
midt i klitterne lige ud til det voldsomme Vesterhav. 
Fantastisk sted, fra værelserne på 1. sal kan man se ha-
vet. Luften virker så ren og her dufter godt, men luften 

står jo heller ikke stille.

Vi havde en fantastisk uge, morgen- og aftenbadeture, 
spilaftener og masser af hygge. Ture ud af huset til 
Legoland, Hvide Sande, dragefestival på Fanø osv. Vi 
hjalp hinanden med indkøb, madlavning og oprydning.
Den sidste dag turde vi godt at bede om tilbagemeldin-
ger, og her er et sammendrag:

Et pragtfuldt sted, havet er balsam for sjælen. Turene 
med minibussen gav dejlige oplevelser og fællesskab. 
Superdejlig mad, god og hyggelig stemning, velorgani-
seret og god styring, passende struktur og fordeling af 
arbejdsopgaverne. Badeturene morgen og aften var så 
motiverende og fællesskabsfremmende.

Det gav min selvtillid et boost, og jeg bliver så glad, når 
jeg mindes. Vi GJORDE det, og så med så megen ros. 
Kystlejrgruppen og jeg har lagt mange arbejdstimer i at 
få det hele til at lykkes. Med alle de positive tilbagemel-
dinger, vi fik, er det HELT SIKKERT det hele værd. 
Denne lille artikel for at gøre opmærksom på turen, 
men også for at fortælle, at det nogle gange kan beta-
le sig at kaste sig ud på dybt vand, især når man har 
mennesker omkring sig, der ved hvor hjertestarteren 
sidder.

Magisk tur til Henne Strand med Lap

Følg med på lap.dk. Årets tur til Henne strand 
bliver slået op i april, og der er tilmelding efter 
først-til-mølle-princippet.

På lap.dk kan du også læse mere om Lap, 
som er en organisation for tidligere og nuvæ-
rende brugere af psykiatrien.

Gruppen sidder i klitterne lige ud til det voldsomme Vesterhav.
Suzan Stendal er med til at arrangere Laps 
kystlejrtur til Henne Bad igen i år.

lap.dk
lap.dk
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Lille Skole for Voksne 
– ikke kun en skole

Lille Skole for Voksne er ikke kun en sko-
le. Det er også et mødested, hvor man kan 
komme, selvom man ikke er tilmeldt et 
hold. Der er dagligt hyggeligt samvær i 
caféen og jævnligt ture ud af huset. 

TEKST: CHRISTINA ANDERSEN // FOTO: JOAN JOENSEN

Der er masser af hold på Lille Skole for Voksne: Mad- 
og motionshold, kreative fag og kulturfag, sprog, 
guitarspil og meget mere.

Ud over hyggeligt samvær, mad i caféen og skolehold, 
arrangerer skolen blandt andet ture ud af huset og 
foredrag. Skolen tilbyder også korte sommerkurser i 
juni, juli og august på en uge ad gangen, hvor der er 
udflugter tre dage om ugen. Kursisterne har blandt 
andet været på museum og i biografen.

Når man kommer ind i skolens lokaler, er det første, 
man ser, opslagstavlen med arrangementer, og går 
man længere ind i skolen, hænger der en del billeder 
på væggene. Billederne på væggen har kursisterne ma-
let, fortæller Marx senere, da vi interviewer ham, Ole 
og Jørn, som alle er kursister på skolen.

Skolen er kendt vidt omkring
Skolen har eksisteret i snart 30 år, og Ole har været 
med næsten fra starten. Første gang, han hørte om 
Lille Skole for Voksne, var han indlagt på Glostrup Ho-
spital og gik samtidig på en skole tilknyttet hospitalet.

»Da jeg blev udskrevet, fik jeg information om Lille 
Skole for Voksne tilsendt,« siger Ole. 

Jørn hørte om skolen på Gentofte Hospital, og nu har 
han gået på skolen i to år og har næsten alle fag.

Marx stiftede bekendtskab med skolen på Sct. Hans 
Hospital, hvor han så en folder. »Det er rart at have 
noget at stå op til, og jeg synes, at der er en hyggelig 
atmosfære på skolen,« fortæller han.

Små hold og korte forløb
Skoleholdene består af mellem to og otte deltagere, og 
der er tilmelding til holdene ca. hver tredje måned, så 
man skal ikke forpligte sig så lang tid ad gangen. 

«Det giver fællesskab og indhold i hverdagen at 
komme på skolen. De fleste af mine venner har jeg fra 

skolen,« siger Ole.
Jørn fortæller, at han synes, det er positivt, at det er 
små hold, og at man selv kan foreslå indhold til det 
hold, man går på.

Der er deltagerbetaling på holdene. Et hold koster 
som regel 400 kr. for én periode, hvis man bor i Kø-
benhavn eller Frederiksberg Kommune.

Et varmt måltid mad
Hver mandag og onsdag, i frokostpausen, kan du 
købe et måltid mad til 30 kr., fortæller Ole.
Frokostpausen ligger mellem klokken 12.00-12.45.

Selvom du ikke er tilmeldt et fag, er du velkommen 
til at komme forbi og købe et måltid mad eller hygge i 
caféen med de andre kursister.

I sofahjørnet i caféen sidder fra venstre 
Ole, Jørn og Marx.

I caféen kan du købe et varmt måltid 
mad hver mandag og onsdag til 30 kr.

Guitarundervisning er 
også på programmet.

Når du træder ind af døren til skolen, er det 
første, du ser opslagstavlen med blandt 
andet forskellige arrangementer.

Du kan få mere information om kurser og andet på 
skolens hjemmeside lsfv.dk

Lille Skole for Voksne holder til på Skalbakken 17, 1 
sal, i Vanløse.
Du kan ringe til skolen på tlf. 24 92 45 03 alle hverda-
ge mellem klokken 9.00 – 13.00.

http://lsfv.dk
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Da genbrugsbutikken Recoveriet skulle 
indvies og åbnes torsdag den 16. januar, 
blev der afholdt reception i aktivitets- og 
samværstilbuddet Kontaktens lokaler.

TEKST: ANNE REUS CHRISTENSEN  

FOTO: MARIANNE KIRKEGAARD WRIEDT 

Aktivitets- og samværstilbuddet Kontakten ligger i bo-
stedet Rønnebo i Bystævneparken. Det er Kontakten, 
der står bag den nye genbrugsbutik Recoveriet, som 
har sin egen indgang på botilbuddet Rønnebo.

Da aktivitets- og samværstilbudsleder Lotte Chili 
Kristensen havde holdt tale for den fremmødte flok 
gæster, gik vi det korte stykke vej til genbrugsbutikken 
Recoveriet, hvor den røde snor blev klippet. 
”Jeg tager ikke æren for det, det er alle de involverede, 
der skal have æren,” sagde hun.  

Henriette, som arbejder i Kontakten, holdt en tale om 
vigtigheden af at have noget at stå op til for at komme i 
gang med en personlig recovery.  
Efter talerne kunne de mange fremmødte få lov at se, hvor 
smuk og indbydende den lille genbrugsbutik var blevet.  

Derefter var der hygge, servering og sang igen i Kon-
takten. Vi blev trakteret med kartoffelsuppe og choko-
ladekage, og der var også en velkomstdrink. 

Recoveriet har gennem de sidste uger været igennem 
noget af en ansigtsløftning. Butikken synede større 
på grund af de opsatte spejle, og der var også mange 
grønne planter og ”stearinlys”. 

De ansatte i butikken har sammen stået for indretnin-
gen, og det er blevet meget flot. Kom selv forbi og se. 
Recoveriet har åbent mandag til torsdag fra klokken 
11.00 til klokken 17.30, på adressen Bystævneparken 
26.  
Recoveriet vil gerne have doneret tøj og stof til mule-
poser.

Åbning af Recoveriet

Du kan arbejde i Recoveriet som frivillig, i praktik 
eller for eksempel i job med løntilskud, hvis du er 
psykisk sårbar. 

Tovholder i butikken er Thomas Johansen. Kontakt 
ham på telefon 30 58 01 19, hvis du er interesseret. 

Her ses et udvalg af tøjet, der kan købes. Recoveriets navn blev fundet ved en konkurrence, hvor det blev udtrukket som ét 
af seks mulige navne i en konkurrence, så det vides ikke præcis, hvem der har fundet på det.

Efter taler og overklipning af snoren til Recoveriet var der sang og guitarspil ved Jacob i Kontaktens lokaler.

Aktivitets- og samværstilbudsleder Lotte Chili Kristen-
sen, som ses i midten, holdt tale ved åbningsreceptionen.

Recoveriet har indrettet sig hyggeligt med masser af 
planter.
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Folketeatret • Nørregade 39 • København K

Folketeatret er det ældste fungerende teaterhus i København. Kom med på opdagelse og mærk 
historiens vingesus på det mere end 150 år gamle Folketeatret.

Oplev den helt særlige stemning, nyd de svungne guldengle, den smukke prismelysekrone og 
de nye teaterstole i teatersalen. Se malersalen, gl. prøvesal, det ny-renoverede gobelinværelse, 
skuespillernes garderober, skuespillergangen med de mange vidunderlige billeder af skuespille-
re gennem tiden og den store skræddersal, hvor eventyrlige kostumer til alle teatrets forestillin-
ger bliver til. Dørene åbner i Nørregade 15 minutter før rundvisningen går i gang. OBS: Der er 
mange trapper på rundvisningen.

Entré: 50 kr. + evt. gebyr.

For at købe billet kan du gå ind på 
www.folketeatret.dk/shows/
rundvisninger/
eller scanne koden:  

Rundvisning i Folketeatret
Tirsdag den 10. marts kl. 11.30
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Har du brug for hjælp til 
at søge om enkeltydelse, 
læse post i e-boks eller 
finde vej i kommunen? - 
så kom forbi Svendborg-
gade 3, hvor Team Mod 
på Livet har åbnet en 
rådgivning. 

Rådgivningen er ano-
nym og for alle. Den 
har åbent hver onsdag, 
mellem kl. 13-16, og det 
er medlemmer af Team 
Mod på Livet, som tager 
imod dig.

Team Mod på Livets 

åbne anonyme rådgivning

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 

APRIL 
Håb og 

drømme

JUNI
Naturen som 

helbreder

MAJ 
Selvmord

http://www.folketeatret.dk/shows/rundvisninger/
http://JR4E@kk.dk


Kender du Kompasset?
Et anonymt aktivitets- og samværstilbud for 
psykisk sårbare. Hyggelige omgivelser, søde 
brugere og kompetent personale.

Frisksmurt og 
hjemmelavet 
mad. God the og 
kaffe. Lave priser.

Kender du Kompasset?

Hygge, brætspil og 
gode samtaler med 
peers (tidligere 
brugere af 
psykiatrien).

Stort træningsområde 
til fri afbenyttelse.
Få hjælp til at lave et 
træningsprogram. . 
Støtte og samtaler ved 
livsstilsændring.

Snart begynder vi 
med forspiring. Vi 
producerer frugt og 
grønt til cafeen. Mandag er der blid 

Yin yoga med Rikke. 
Onsdag laver Anne 
Hatha yoga med 
fokus på 
åndedrættet.

Vi løber på 
Amager 
Fælled hver 
torsdag.

Vi reparerer gammelt 
og bygger nyt af 
genbrugstræ på 
værkstedsfællesskabet 
TinkerTank.

CAFÉ

PEER2PEER

LØB

TRÆNING

DRIVHUS 
OG HAVE

YOGA

TRÆVÆRKSTED

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

www.facebook.com/ast.kompasset

SUNDHED FOR DIG
Et gruppeforløb med træning 
og stærkt socialt fællesskab to 
gange ugentligt.

Mailto:kompasset@sof.kk.dk
http://www.facebook.com/ast.kompasset
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