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LEDER

FORÅR OG EN STÆRK FREMTID
En hård tid afløses af

Der er ingen tvivl om, at COVID-19 – sær-
ligt under nedlukningen i januar og febru-
ar med endnu en tid med isolation – var 
ulidelig hård for rigtigt mange mennesker 
og især for dem, der i forvejen har det 
mentalt svært. Derfor vælger vi at sætte 
fokus på naturens gavnlige effekt på men-
tal sundhed – et tema, der spiller sammen 
med det forår, vi nu endelig går i møde. 
Det er vigtigt for DepressionsForeningen 
at understrege, at vi ikke ser natur som et 
mirakelmiddel – den kan ikke helbrede, 
men naturen kan hjælpe, og det belyser vi 
i dette nummer af Balance. Efter en vinter, 

der føltes uendelig 
lang, kan vi nu glæde 
os til, at vi snart kan 
udforske og bruge 
naturen og måske li-
gefrem stikke fingre-
ne i jorden.

For Depressions-
Foreningen er det 

også forår – vi står i dag et godt sted. Se-
kretariatet er kommet i nye rammer og har 
fået tilført flere og nye kræfter. Der er et 
stigende antal frivillige, som yder et fanta-
stisk stykke arbejde med alt fra selv-
hjælpsgrupper, telefonrådgivning, som-
merhøjskole, eventplanlægning og meget 
mere. Samtidig har vi fået styrket vores 
fundraising, nye projekter er sat i gang, og 
flere andre er på vej. Mange jobsøgende 
anmoder om at komme i praktik i sekretari-
atet, uanset om de er nyuddannede eller 
fx i et afklaringsforløb. De lægger også en 
stor frivillig indsats i DepressionsForenin-
gen, og det ser ud til, at det også giver no-

Af Bodil Kornbek 
Formand for  
DepressionsForeningen

Vi vil gerne være der for 
endnu flere med endnu 
flere tilbud om hjælp.

”

get tilbage til dem. Siden 2019 er næsten 
samtlige praktikanter og frivillige kommet i 
lønnet arbejde. Det er en vigtig under-
stregning af, hvor givtigt og opløftende 
det er at arbejde med mental sundhed – vi 
ser det som en styrke både for os som ar-
bejdsplads og for den enkelte medarbej-
der/frivillige. Alt det, vi lykkes med, er et 
tegn på, at foreningen er et godt sted at 
være, og vi selv står et godt sted.

Derfor er det også et godt tidspunkt at 
overdrage formandsposten for Depressi-
onsForeningen til en anden, så ny viden, 
ideer og ressourcer kan tage over. Der er 
rigeligt at tage fat på. Vi er stadig en for-
ening, der kun når ud med hjælp og støtte 
til en meget lille del af de flere hundrede-
tusinde danskere, der hvert år rammes af 
depression eller bipolar lidelse. Vi vil ger-
ne være der for endnu flere med endnu 
flere tilbud om hjælp. Vi skal fortsat gøre 
et Sisyfos-arbejde for at styrke vores øko-
nomi – ikke alene for at holde skindet på 
næsen, men også for at blive i stand til at 
realisere ambitionerne om at være en 
stærkere og mere synlig aktør i sundheds-
sektoren til gavn for vores medlemmer. Til 
næste generalforsamling, (der har fået en 
ny dato og afholdes 29. maj 2021), bliver 
der derfor valgt en ny formand for Depres-
sionsForeningen. Tak for de mange spæn-
dende år med arbejdet for mennesker 
med depression og bipolar lidelse. Det har 
været et privilegium at arbejde sammen 
med jer alle. Jeg glæder mig til at overdra-
ge en forening i fuld fart frem og følge den 
fortsatte udvikling.  
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Naturbaseret terapi 
– hvad kan det?
Er der forskel på at gå en tur i skoven og på at være med i et naturbaseret terapiforløb? Hvad 
kan naturen gøre for mental sundhed? Det spørgsmål stillede vi forskerne Sus Sola Corazon 
og Dorthe Varning Poulsen fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns 
Universitet. 

AF MORTEN RONNENBERG

Det startede med soldater med 
posttraumatisk stress. Siden 
blev det langtidssygemeldte 
med stress og mennesker med 
spiseforstyrrelse, fortæller for-
sker Sus Sola Corazon. 

Sus og Dorthe Varning Poul-
sen hopper næsten i stolen af 
bare entusiasme, når de fortæl-
ler om deres arbejde: at forske i 
naturbaseret terapi og dets 
evne til at hjælpe mennesker i 
krise. De har udviklet og afprø-
vet deres terapiforløb gennem 
flere studier med udgangs-
punkt i den designede terapi-
have Nacadia i Hørsholm.

- Vi ser ikke længere kun på 
fx stress. Vi er i højere grad op-
mærksomme på de mange for-
skellige elementer, der indgår i 
mental sundhed. Det kan fx 
være stress-, angst- eller de-
pressionssymptomer.

Sus Sola Corazon 
Cand.pæd.psyk., lektor, 
ph.d. og udvikler af natur-
baseret terapi.

Dorthe Varning 
Poulsen 
Fysioterapeut, lektor, ph.d., 
ansvarlig for master grenen 
i ’Naturbaseret terapi og 
sundhedsfremme’.

Begge er ansat i forsker-
gruppen Natur, Sundhed 
og Design under Institut for 
Geovidenskab og Naturfor-
valtning ved Københavns 
Universitet. De er begge 
involverede i forskningen i 
terapihaven Nacadia.
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- Noget af det, vi kan i terapi-
haven, er at styrke det enkelte 
menneskes mentale og følel-
sesmæssige balance. Når du fx 
føler dig afkoblet fra dig selv og 
fra verden, kan et forløb i terapi-
haven forandre din evne til at 
være i kontakt med omgivelser-
ne, siger Dorthe Varning Poul-
sen.

Det er evnen til at kunne kon-
centrere sig bedre og føle sig 
mere ’i sync’ med sig selv. Det 
med ikke at kunne finde følelser 
for noget andet levende – det 
symptom deler man som de-
pressiv med mennesker med 
mange andre lidelser.

Hvad sker der, når man går 
en tur i naturen? 
Forskning viser, at vi kan regi-
strere, at man bliver i bedre hu-
mør – men hvorfor? En af forkla-
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ringerne psykologisk set er, at 
vi føler os godt tilpas i naturen, 
fordi den ikke kræver særligt 
meget af os. 

Man bruger i nogle sammen-
hænge begrebet relationstrap-
pen, der (bl.a.) viser graden af 
mentale krav i relationer på for-
skellige trin. Teorien kan også 
bruges til at skelne mellem, 
hvor meget det kræver af os at 
være sammen med andre eller 
noget andet. Mennesker i krise 
kan ikke klare særligt komplice-
rede relationer. 

Man arbejder i den sammen-
hæng ofte med fire trin: Døde 
elementer som sten kræver ikke 
noget af os, tilstedeværelse i 
naturen lidt mere, mens samvær 
med dyr kræver mere og aller-
mest kræver det at være sam-
men med mennesker. Jo mere 
man er i krise, des lavere trin på 
trappen skal man starte. 

- Det kan fx være krævende 
at være sammen med andre 
mennesker efter en arbejdsdag, 
hvorimod det at være i et natur-
miljø med behagelige sansesti-
muli kræver mindre af os men-
talt.  Samtidig føler vi en umid-
delbar samklang med naturen 
og kan spejle os i den. Dybest 
set er vi jo selv blot natur – og 
det er én forklaring på, hvorfor 
vi bliver i bedre humør af at 
være i naturen, forklarer Sus 
Sola Corazon.

En anden forklaring har sit ud-
spring i den teori, som psykolo-
giprofessorerne Rachel og 
 Stephen Kaplan fremsatte i 
1970’erne om, hvordan det, at 
mennesker bruger for meget  af 
deres opmærksomhed på at 
fokusere, kan betyde, at vi bli-
ver mentalt trætte. Når vi skal 
fokusere, lukker vi alt andet 
ude. Det kender vi fx i den her 
virtuelle tid, som tit gør os me-
get trætte. The Kaplans fandt 
ud af, at kontormedarbejdere, 
der havde udsigt til natur, var 
sundere og gladere end medar-
bejdere, der ikke havde.

- Når vi er i et miljø, der giver 
os en tilpas mængde rare sti-
muli, hvor udenoms indtryk er 
behageligt afvekslende og hele 
tiden skifter en lille smule fx når 
vinden tager fat i grenene i et 
træ, så kan vi komme i en til-
stand af opslugthed – det man 
kalder for blød fascination. Det 
kræver ikke nogen mental 
energi og oplader faktisk vores 
opmærksomheds ressourcer. 
Det er en form for frirum for 
hjernen, fortæller Sus Sola 
Corazon.

I forhold til depression er den 
tilstand af tanketomhed en mu-
lighed for at bryde med rumina-
tionen. 

- Når man er i et naturbaseret 
behandlingsforløb, arbejder vi 
struktureret med, at man kan 
opleve en tilstand af balance, at 
man kan bringe sig i den til-
stand og kan anvende den til at 
slippe ud af rumination. Det er 
det, der er forskellen på ’bare 
at gå en tur’ og være i et terapi-
forløb, hvor man struktureret 
arbejder for at få nogle håndte-
ringsstrategier, forklarer Sus 
Sola Corazon.

Lys i hjernen 
– det forkerte sted
Et interessant studie fra 20151 

har belyst effekten af at ophol-

de sig i enten by- eller naturmil-
jøer. Der sker ganske enkelt 
noget fysiologisk i vores hjer-
ne, som vi kan måle, fortæller 
Dorthe Varning Poulsen.

Først gennemførte man både 
emotionelle og kognitive tests 
samt en hjernescanning på to 
grupper af mennesker. Der-
næst gik halvdelen en tur i by-
områder, og halvdelen gik i en 
grøn park. Derefter blev deres 
hjerne scannet igen. Resulta-
terne viste, at der var signifi-
kant forbedring hos dem, der 
gik i grønne områder. De områ-
der i hjernen, som man normalt 
forbinder med depression, ly-
ste langt mere op på scannin-

Terapihaven Nacadia er anlagt som en vild 
skovhave i Arboretets smukke omgivelser 
nær Hørsholm. Arboretet er en samling træer 
og buske, der blev etableret i forbindelse 
med undervisning i botanik og planteanven
delse.  I designet af haven har forskerne byg
get på  viden om, hvordan grønne omgivelser 
får mennesker til at restituere, og havens 
udformning understøtter naturbaseret 
terapi. Der foregår lejlighedsvis behandling 
i haven, og den er derfor lukket for  offentlig
heden, men indimellem er der rundvisninger. 

1 Bratman et al.: Nature experience 
reduces rumination and subgenual 
prefrontal cortex activation; Stanford 
University (2015).
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gen. Det svarer til højere blod-
gennemstrømning hos dem, der 
gik i bymiljøet. Det fandt man 
ikke hos dem, der gik i naturom-
rådet. Med lidt andre ord kunne 
man altså se, at byrummet 
tændte for lamperne i den de-
pressive del af hjernen. 

Kan naturen helbrede?
Spørgsmålet lurer så, om natu-
ren er sådan et mirakelmiddel, 
som vi burde bruge langt mere 
og til hvad som helst?

- Vi skal ikke romantisere, 
hvad naturen kan. Det er vigtigt 
at gøre op med tankegangen 
om selvbehandling. Det er vo-
res erfaring, uanset om man ta-
ler om stress, angst eller de-
pression, at du kan gøre meget 
for at forebygge de her lidelser, 
men hvis du kommer i en til-
stand af moderat til svær de-
pression, så har du behov for 
den målrettede indsats, som 
psykiatrien kan give. Når man 
har det rigtig dårligt, kan man 
ikke være sin egen behandler. 
Naturen helbreder ikke! siger 
Sus og Dorthe samstemmende.

Det er en vigtig pointe, at der 
i den situation er tale om men-
nesker, som har brug for at blive 
taget i hånden, hvor der er no-

gen, der hjælper de ramte med 
at tage ansvar, som de kan over-
tage, når de selv er klar. 

Små skridt
Der er masser af mennesker 
med en depression, der ophol-
der sig inde og isoleret. I natur-
baseret terapi arbejder man trin-
baseret og med hjemmeøvelser, 
hvor man øver sig i at finde de 
rigtige steder i naturen. 

- I starten er der nogle, der 
slet ikke kan komme ud af huset, 
hvor det første skridt bare er at 
flytte stolen hen til vinduet. Eller 
endda bare åbne vinduet, siger 
Dorthe Varning Poulsen.

Hun forklarer videre, at deref-
ter kommer det skridt for skridt. 
Man kommer op og væk fra dy-
nen og ud i lyset, hvor man bli-
ver voldsomt eksponeret.

- Bare at sige til alle, at de skal 
ud og gå en tur, er rigtig godt 

rent forebyggende, men det er 
ikke en behandling i sig selv, 
udtaler hun.

I en svær depression kan 
man ikke nøjes med naturbase-
ret terapi. Men tilbuddet kan 
kombineres med medicin. Det 
er væsentligt at have for øje, at 
forløb med naturbaseret terapi 
ikke bare er aktiviteter ude i 
skoven, det er også behand-
ling, der kombineres med kog-
nitiv terapi. Behandlingsforlø-
bet bygger på alt det gode, na-
turen kan tilbyde. 

- Når vi giver vores naturba-
serede behandling, bygger vi 
også på kognitiv adfærdsterapi, 
som vi så tager med ud i natu-
ren. Vi tager de anerkendte be-
handlingsmetoder med os og 
integrerer med alt det gode, vi 
ved, naturen kan, og som vi kan 
måle fysiologisk. Det kan fx 
være at nedsætte alarmbered-
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Terapihaver  
Forskning har vist, at naturen har en stor betydning for menneskers psyki-
ske helbred, og det er blevet dokumenteret, at terapihaver har en gavnlig 
effekt på psykiske lidelser. Haveterapi er ikke nyt, men har fået nyt fokus. En 
terapihave er en bevidst formgivet have med et indhold, der har til hensigt 
at stimulere velvære og virke positivt på helbredet. Haverne er designet ef-
ter otte principper. En terapihave skal således være artsrig, åben, rumlig, 
kulturhistorisk, fredfyldt, folkelig, tryg og vild. I haverne er der bl.a. mulig-
hed for at finde ro, lave praktisk arbejde, få samtaleterapi og lave mindful-
ness-øvelser.  

Der findes endnu ikke så mange terapihaver, men der findes en lang ræk-
ke sansehaver rundt om i Danmark fx på plejehjem og hospicer. En sanse-
have er et lille stykke natur, som indeholder talrige forskellige planter og 
blomster, som stimulerer alle sanserne. Man kan røre, dufte, høre bladenes 
raslen osv. samtidig med, at der er noget, man kan smage på.

Terapihaver indeholder ofte de samme elementer som en sansehave, 
men planlægges derudover målrettet og detaljeret ud fra kendskab til bru-
gernes særlige udfordringer og behov. 

skabet i mavesystemet, give 
mere ro til vores tanker, give 
positive emotioner og mindske 
socialt pres ved at være sam-
men med andre. Vi sidder fx 
ikke i et behandlingsrum, men 
sidder i en kreds rundt om bå-
let – uden at det skal lyde spiri-
tuelt, for det er det ikke, siger 
Sus Sola Corazon, men det gi-
ver os et fælles fokus.

Helt ned på jorden
I en stor del af forløbet fokuse-
rer naturbaseret terapi ikke på 
tænkningen, men går derimod 
helt ned til baseline og tager fat 
i det sanselige. Hvordan føles 
det at gå i det bløde græs, og 
hvordan ændrer lyden sig, når 
vi går i de tørre blade? Hvad 
kan vi dufte nu og her? Dorthe 
Varning Poulsen forklarer, at 
det handler om at komme tilba-
ge til en sansende og levende 
krop fra at have været ude af 
stand til at kunne mærke noget. 

- Det er meget hårdt for et 
menneske ikke at kunne føle 
glæde ved noget. Sanseople-
velserne i naturen giver en 
grundlæggende stimulans, 
hvor der ikke behøves en helt 
masse ord og forklaringer. Vi 
starter med kroppen og arbej-
der derfra, fortæller hun.

- Vi taler om, at du bliver bed-
re til at håndtere et liv, med 
hvad du nu måtte fejle. Det er 
vigtigt at have en bevidsthed 
om, hvordan du kan reagere, 
når det kommer igen, det du 
fejler. Det, at du kan handle og 
bliver en aktør i dit eget liv og 
kan reagere frem for at vente 
på, at nogen tilbyder dig en be-
handling, er noget af det, som 
forandrer sig efter et naturba-
seret forløb. Deltagerne får red-
skaber, som er nemme at over-
føre til hverdagen, og vi har en 
hypotese om, at det kan afhjæl-
pe tilbagefald, afslutter Sus 
Sola Corazon. 

Kommunale terapihaver:
•	 	Terapihaven Møllebæk
 Christian 4 Vej 55, 
 6000 Kolding
 Tlf.: 20 12 72 97

•	 	Terapihaven på 
 Vestre Kirkegård
 Tlf.: 33 93 15 06, 
 info@opland.eu 
 OBS: under opbygning, 
 forventes færdig primo 2021

Frivillig forening:
•	 	Haverefugiet 
 Smedevej 66, 
 4180 Sorø
 Tlf.: 23 73 47 11 & 
 57 83 53 82, 
 emh@haverefugiet.dk
 Medlemmer har gratis adgang  
 3 timer hver onsdag 

•	 	Danner i København har en 
  lille terapi-/sansehave, der kan 

bruges af kvinder og børn på 
krisecentret.

Private terapihaver:
- Som udgangspunkt er der egen-
betaling i de private terapihaver, 
men det er muligt at få tilbudt gratis 
forløb af kommunen eller sin fagfor-
ening.

•	 	Terapioasen
 Rugtvedvej 24
 4470 Svebølle
 Tlf: 70 11 66 66

•	 	Aurora 
	 	Borgergade 18, 2. th. 9000 Aal-

borg
 Tlf.: 61 79 42 60
 info@terapihaven-aurora.dk 

•	 	Kærvejen terapihave 
 Kærvej 5, 6050 Egtved
 Tlf.: 75 55 44 24 & 
 20 63 99 46
 ulla.karmann63@gmail.com

•	 	Nacadia 
 Ved Slotshaven 3
 2820 Gentofte
 Tlf.: 45 46 16 00
 info@kalmia.dk 
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Voldsomme smerter i kroppen gjorde i lang 
tid, at Annette ikke kunne sove. Det startede 
en virkelig dårlig cyklus, hvor hun begyndte 
at spænde op i hele kroppen. Så blev hun 
ked af det, og det gik over i irritation og sene-
re en depressionslignende tilstand. 

Hjælpen kom i uventet i form. Sundhedshu-
set i Ballerup Kommune tilbød et naturtera-
pi-forløb. Det var ikke lige noget, der stod på 
Annettes egen gøre-liste, men hun tog imod 
det, for det kunne hun lige så godt. Forløbet 
varede i otte uger og bestod 
af et mix af naturterapi og 
naturvejledning. Og det 
gjorde en forskel.

Kram et træ
Målgruppen for forløbet var 
mennesker, der er ramt af 
en livskrise som fx depressi-
on, stress, sorg eller syg-
dom. Forløbet var organise-
ret af sundhedskonsulent Lisbeth Roed, der 
også kan skrive psykomotorisk terapeut, 
mindfulnessinstruktør og naturterapeut på sit 
visitkort. Hun samarbejder med en naturvejle-
der, og tilsammen forsøger de at vække livsg-
nisten hos mennesker, der har oplevet en 
form for livskrise, ved at genskabe kontakten 
til naturen, sanseligheden og kropsligheden i 
fællesskab med andre.

Naturterapi 
mod smerter og depression

AF MORTEN RONNENBERG

Annette Loop kender til smerter bedre end de fleste. Hun har levet i 20 år med kroniske 
smerter efter en rideulykke i 2001. Fem operationer og masser af behandlinger senere 
er smerterne der stadig, men i 2020 deltog hun i et forløb i naturterapi, der gav hende en 
helt ny glæde ved livet.

- Jeg var overrasket over, at det gav mig så 
meget. Det gav noget, som jeg slet ikke havde 
tænkt på, da jeg startede på det her forløb – 
som jo bare var et forslag fra Sundhedshuset. 
Lige pludselig kom jeg ud i skoven, og så fik 
jeg slappet af. Jeg glemte, at jeg havde ondt. 
Jeg fik brudt den onde cirkel, når jeg var i sko-
ven. Pludselig fik jeg fokus på at kigge på et 
træ – eller kramme et træ – og sætte mig ned 
og mærke efter, fortæller Annette Loop begej-
stret og fortsætter: 

- Vi blev guidet af Lisbet og 
fik lært mindfulness og brugte 
fx øvelsen bodyscan. Og Mi-
chael, naturvejlederen, kunne 
imens fortælle om skoven. Så 
sad vi fx ved et bål, og han for-
talte om træerne eller fuglene. 
Når jeg så selv har gået i sko-
ven efterfølgende, så har jeg 
haft nogle redskaber til at lytte 
og tænke over naturen. Altså 

helt banalt noget at lytte og kigge efter – tænk, 
at et træ kan være så højt og så have et tilsva-
rende stort rodnet under jorden. Det hjalp jo på 
mit humør.

Ugens lyspunkt
For Annette blev forløbet et lyspunkt i ugen, 
som hun så frem til. Når hun var på kurset og i 
skoven glemte hun sine smerter, og hvad der 

Så længe, man har 
overskuddet til at møde 

op, så har alle god 
glæde af det. 

”
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var af strabadser i hverdagen. Medarbejdernes 
kompetencer var noget af det, der slog hende 
mest:

- Lisbeth var sindssygt dygtig. Det var et gen-
nemført og generelt et rigtig godt forløb. Jeg 
fik noget viden og noget guidning. Den kompe-
tence, de besad, gjorde, at jeg overgav mig til 
dem, og jeg fik ro. Jeg sænkede paraderne og 
fulgte med. 

Annettes eneste kritikpunkt er, at forløbet 
ikke var langt nok. Hun havde hellere set, at 
det varede 12 uger for at holde fast i deltager-
ne. Svagheden var nemlig, mener hun, at det 
var svært for de hårdest ramte deltagere at hol-
de fast, når der ikke var en fast struktur rundt 
om dem.

- Jeg oplevede, at det er lidt ligesom en mød-
regruppe. Når forløbet er slut, så kan man ud-
veksle telefonnumre og så selv fortsætte uden 
sundhedsplejer-
sken – her funge-
rer det desværre 
bare ikke. Dem, 
jeg gik på hold 
med, mødes jeg 
ikke mere med. 
Det er svært at 
samles uden en, 
der koordinerer og følger op, og især for dem, 
der har været endnu mere sårbare i forhold til 
depression, end jeg var. 

I dag er Annette nået langt. Smerterne er der 
stadig, men som hun siger:

- Jeg er nået dertil, hvor jeg er begyndt at ac-
ceptere, at jeg har de her smerter, og så kom-
mer jeg ud og får fokuseret smerterne væk. 
Jeg er glad for, at jeg var med på det hold, og 
selv om jeg ikke var så depressiv, som nogle af 
de andre var, så har jeg haft mine nedture og 
frustrationer over, at min ulykke har begrænset 
mig sådan. Men alt det lægger jeg ikke mærke 
til ude i skoven. 

Vi spurgte Annette, om et sådant forløb mon 
er mere velegnet for dem, der ikke har det så 
skidt? 

- Nej, det tror jeg ikke. Så længe, man har 
overskuddet til at møde op, så har alle god 
glæde af det. Jeg kunne se det på alle, når de 
kom ud i skoven. De smilte og var glade, og de 
deltog hver gang. Det er fysikken, der holder 
folk væk, ikke det psykiske. 

Jeg var overrasket 
over, at det gav mig 

så meget.
”
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”Gendyrk – flere porrer til fol-
ket”. Persille Ingerslevs nye bog 
ligger på bordet og funkler. Som 
et resultat af 10 års øvelse, hvor 
Persille har prøvet sig frem med 
grøntsagsdyrkning i køkkenet 
for at skabe en grønnere verden 
og hjælpe sig selv ud af angst 
og depression. Og nej, hendes 
navn er ikke opfundet af en kæk 
numerolog, men stammer deri-
mod fra hendes dengang 4-åri-
ge storesøster, der fik lov at be-
stemme lillesøsterens navn, da 

Persille blev født. Over 40 år se-
nere giver det næsten for god 
mening, at hun kan skrive forfat-
ter på CV’et med en bog om at 
finde livet ved at gendyrke urter 
og grøntsager. Men det starte-
de et helt andet sted.

Gendyrk og grøntsager  
– Persilles vej ud af depressionen 
Da Persille Ingerslev var 17 år, knækkede hun. En af forklaringerne var nok, at hun havde 
fyldt sig med svampe og røget morgen-bon som 14-årig, fortæller hun. Knækket blev 
starten på en årelang og smertefuld rejse med stress, angst og depression. I dag mange 
år senere er hun kommet ud på den anden side, og metoden har været lige så enkel, som 
den har været overraskende – ved hjælp af gendyrkede grøntsager.

AF MORTEN RONNENBERG
FOTOS: KIRA DINESEN

De tre søstre
Allerede som ung teenager gav 
Persille den gas på alle tangen-
ter. Hash, druk, kærester og det 
totale teenage-oprør.

- Top-1 over mine dårlige ide-
er var, da jeg spiste 50 mexi-
canske svampe på en tur til Am-
sterdam. Det åbnede en dør til 
mit sind, som aldrig skulle have 
været åbnet. Og i hvert fald 
ikke så meget, så hurtigt, for-
tæller hun.

Persille blev syg og fik angst. 
Det blev starten 
på 12 år med de 
tre søstre, som 
hun plejer at kalde 
dem.

- Hvis man er 
gift med den ene, 
så er man også i 
familie med de to 

andre, og det er stress, angst 
og depression. Det er tre sår-
barhedspunkter. Hvis der er 
pres på den ene, så begynder 
de to andre også at opføre sig 
åndssvagt, siger hun. 

Dengang, da hun var i midt 

20’erne, var hun ikke udstyret 
med værktøjer til at håndtere de 
udfordringer, som især angsten 
gav. Det var udmattende. Hun 
kunne ikke slå angsten fra. 

- Hvis du render rundt med 
angst hele tiden, lander du i en 
depression før eller siden, flyver 
det ud af munden på Persille. 
Jeg ramte muren ultimativt, da 
jeg var omkring 25 år. Det var 
værre end noget, jeg tidligere 
havde prøvet og decideret uud-
holdeligt. Jeg tabte mig 10 kilo 
på 14 dage og sov kun et kvar-
ter ad gangen.

Det endte med, at Persille 
blev indlagt, fordi hun ikke kun-
ne hænge sammen. Hun fik me-
dicin og kom i terapi, og det var 
hun glad for. 

- Terapien er for mig en utro-
ligt vigtig pendant til medicinen, 
fordi det er vigtigt at forstå kog-
nitivt, hvad det er, der foregår, 
så du lærer dit eget indre land-
skab at kende.

Det startede med katte
På et tidspunkt under indlæg-

Ikke to mennesker er ens, og fordi 
det her virker for mig, er det jo ikke 

sikkert, det virker for andre.
”
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Top-1 over mine 
dårlige ideer var, da 

jeg spiste 50 
mexicanske svampe 

på en tur til 
Amsterdam.

”

Fotos: Kira Dinesen
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gelsen fik Persille det så småt 
lidt bedre og begyndte at over-
natte hjemme. Så skulle der ske 
et eller andet, men hun var me-
get usikker på sig selv, og hvad 
hun kunne bruges til.

- Jeg startede som frivillig for 
Kattens Værn. Det var overho-
vedet ikke, som i slet ikke, på 
fuld tid. Det var 3 timer om 
ugen, men det var, hvad jeg 
kunne, og det var dejligt at 
prøve sig selv af på den 
måde. Det er meget tydeligt, 
at man hjælper andre væs-
ner, når man arbejder med 
dyr. Det var rigtigt godt for 
mig. 

- Jeg har skrevet dagbog si-
den jeg var 12. Jeg har været 12 
år i terapi. Jeg har fluekneppet 
mit eget sind så hårdt. Men så 
spændende er jeg sgu heller 
ikke. Der skulle ske noget an-
det. 

Der gik nogle år, før Persille 
fik interesse for det grønne. Da 

det skete, oplevede hun et en-
dorfin-kick, som hun havde hørt 
om, at man kunne få her i livet, 
men som hun aldrig havde prø-
vet før. Det var ikke det samme 
som at passe katte, det var end-
nu bedre.

- Det her var noget, der var 
mit eget, og som foregik i mit 

eget hjem. Det var noget, jeg 
kunne døgnet rundt og året 
rundt og ikke bare tre timer om 
ugen. Det er så konkret og 
åbenlyst, når man går i gang. 
For eksempel forårsløg – de 
vokser altså en centimeter i 
døgnet. Man kan se det med 
det samme, at det virker. 

Hvad er gendyrk?
Hvad er det så egentlig gen-
dyrk er, spørger vi Pernille.

- Gendyrk er helt konkret gen-
brug af de madrester, du plejer 
at skære fra i køkkenet eller 
som ligger på bunden af grønt-
sagsskuffen og aldrig bliver 
brugt. Resterne af forårsløget, 
en stump ingefær eller frøene 
fra din røde peber. 

I Persilles bog kan man læse, 
at gendyrk er genbrug, grøn 
omstilling, gratis mad, havetera-
pi, hyggeligt, sjovt og nemt. 
Hun har nu brugt over 10 år på 
at lære sig at gendyrke. Det 
startede med et forårsløg som 
hun proppede i vand. Det råd-
nede hurtigt, og der skulle man-
ge eksperimenter til, før det lyk-
kedes. Nu ligner hendes køk-
ken et mindre gartneri, og hun 
har erfaringer med stort set alle 
de urter og grøntsager, der bru-
ges i et almindeligt dansk køk-
ken.

For Persille giver det en følel-
se af rigdom. Det taler til et urin-
stinkt at have adgang til mad – 
og have nok. 

- Når man er på kontanthjælp, 
skal man ofte vælge mellem 
mad og medicin. Der er sgu 
ikke nogen, der kan overleve 

ordentligt på kontant-
hjælp. Men følelsen af at 
kunne se noget mad vok-
se frem, tilfredsstillede 
noget dybtliggende i min 
sjæl.

Gendyrk er imidlertid 
mere end ’bare’ mad og 
grøntsager for Persille. 

Det er også en måde at anskue 
og bruge livet på. 

- Det er en glæde for mig, at 
jeg aldrig bliver færdig med at 
studere det. Ikke to mennesker 
er ens, og fordi det her virker 
for mig, er det jo ikke sikkert, 
det virker for andre, fortæller 
Persille, men der er noget uni-

Hvis du render rundt med 
angst hele tiden, lander du i en 

depression før eller siden
”

12  |  BALANCE 01 2021



  13BALANCE 01 2021  |

Kælesnegle 
”Hvis man står i lort til 
halsen, har man godt med 
gødning,” er Persille Inger-
slevs lille, men livskraftige 
filosofi. Hun har fået besøg 
af tre snegle af arten plettet 
voldsnegl, som hun i et år 
har givet husly i et stort glas 
med mos. Hun fodrer dem 
med salat og renser deres 
glas en gang om ugen. 

- De skider helt enormt, 
og det er fantastisk gød-
ning. Så jeg eksperimente-
rer med sneglegødning til 
mine planter.

verselt og almengyldigt over 
det med at komme tilbage til de 
basale behov og processer.

For Persille, der ifølge eget 
udsagn er ’bimlende stedblind’, 
er det at komme i fx en terapi-
have, hvor der også er ting, der 
vokser, ikke en relevant mulig-
hed. Hun har tidligere aldrig 
brudt sig om at komme steder 
hen og har en lang og rig erfa-
ring med at fare vild. Faktisk har 
hun tidligt fået tilbudt at komme 
i en terapihave, men det lå for 
langt væk og virkede stressen-
de på hende bare at overveje 
muligheden. 

- Når man i forvejen er angst 
og depressiv, er det bare ikke 
fedt ovenikøbet ikke at vide, 
hvor man er. Det var bare et 
ufedt tilbudt for mig.

- Der er noget andet i, at det 
foregår i ens eget hjem. Min op-
levelse er, at der er noget ma-
gisk forbundet med gendyrk. 
Der er en slags lavpraktisk 

magi, som er yderst effektiv, for 
man lærer meget hurtigt, at 
selvom en vækst er blevet skå-
ret midt over af tilværelsen, kan 
den stadig vokse hel ud igen 
– og til og med gå i blomst. 
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Et nyt forsknings-
felt er under op-
blomstring. Flere 
studier tyder på, at 
depression blandt 
ældre mennesker 
er karakteriseret af 
andre symptomer 
end depression 

blandt yngre. Det ser således ud 
til, at depression er underdiag-
nosticeret blandt ældre og der-
for bør undersøges nærmere, 
mener psykolog Turid Anna 
 Skouboe. 

Særlige symptomer i 
alderdommen
Undersøgelser, der ligger bag 
en helt ny specialeafhandling 
ved Institut for Psykologi på 
Københavns Universitet, har fo-
kuseret på, om ældre udviser de 
samme symptomer på depressi-
on som yngre. Det er psykolog 
Turid Anna Skouboe, der står 
bag afhandlingen. Den viser en 
overordnet tendens til, at ældre 
udviser andre symptomer end 
yngre. Meget tyder på, at ældre 
har flere kropslige symptomer på 
depression end yngre deprime-
rede. Desuden fandt Turid Anna 
Skouboe, at ældre ikke har 
symptomet nedsat humør i sam-
me grad, som yngre har, og at 
ældre dermed ikke nødvendigvis 
virker nedtrykte i samme grad 
som yngre deprimerede. Det 
fremgår også af afhandlingen, at 

Udviser ældre de 
samme symptomer 
på depression som yngre?

AF MORTEN RONNENBERG OG PSYKOLOG TURID ANNA SKOUBOE

ældre i højere grad har sympto-
merne mindsket lyst til nydelse 
(mad og sex) og søvnforstyrrel-
ser set i forhold til yngre depri-
merede. 

Hvordan ser lidelsen så ud i 
alderdommen?
Et typisk billede på en deprime-
ret ældre person vil ifølge af-
handlingen være en, der klager 
over kropslige smerter (som ikke 
skyldes somatisk sygdom). Fx 
problemer med fordøjelsen, æn-
drede madvaner og søvnforstyr-
relser samt et stemningsleje, 
som virker mindre påvirket, end 
man normalt ville forbinde med 
depression. Normalt forbindes 
depression i høj grad med ned-
sat humør, og derfor er det også 
det symptom, man oftest vil rea-
gere på. Men analysen i afhand-
lingen viser altså, at nedsat hu-
mør muligvis ikke er ligeså udtalt 
i alderdommen som hos yngre 
deprimerede. 

Stor usikkerhed
Ovenstående fund er dog for-
bundet med stor usikkerhed, da 
der endnu ikke findes megen 
data på området. Turid Anna 
 Skouboe har derfor kun haft et 
spinkelt grundlag af tidligere stu-
dier at basere sine fund på. Der-
for kan man heller ikke generali-
sere ud fra undersøgelserne bag 
afhandlingen. Den pointe er vig-
tig at have sig for øje, når man 

forholder sig til fundene. Men de 
få tidligere studier, der er på om-
rådet har også fundet forskelle i 
symptombilledet ved ældre ver-
sus yngre. Det overordnede bille-
de tyder derfor på, at depression 
muligvis udarter sig anderledes 
hos ældre end yngre. Særligt ses 
det, at ældre har flere kropslige 
symptomer end humørmæssige 
symptomer på lidelsen. Den del 
af konklusionen har derfor en ri-
melig sikkerhed. 

Uopdaget depression
Der er en reel risiko for, at en stor 
andel af ældre går rundt med en 
uopdaget og ubehandlet depres-
sion. Det kan skyldes, at der ikke 
eksisterer nok viden om, hvordan 
lidelsen kan komme til udtryk i al-
derdommen, særligt hvis man for-
holder sig til studierne bag Turid 
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Anna Skouboes afhandling. Både 
den ældre selv og de pårørende 
kan være uvidende om, hvorvidt 
den ældres symptomer skyldes 
depression. Den uvidenhed kan 
bremse for den fornødne hjælp 
og behandling. 

Underdiagnosticering 
af depression i 
alderdommen
Ifølge afhandlingen er der stor ri-
siko for underdiagnosticering af 
depression i alderdommen. Det 
kan have flere årsager. En af de 
faktorer, som Skouboe fremhæ-
ver, er, at det kan være vanske-
ligt dels for den ældre selv, dels 
for de pårørende at genkende 

symptomerne på lidelsen. Når 
kernesymptomet nedsat humør 
er mindre til stede i alderdom-
men, vil nok de færreste overve-
je, om den ældre kan være depri-
meret. Samtidig kan der være an-
dre faktorer såsom de målered-
skaber, man bruger til at opspore 
lidelsen, som ikke er rettet mod 
de symptomer, der gør sig gæl-
dende i alderdommen. De nævn-
te faktorer bidrager måske til-
sammen til at underdiagnostice-
re lidelsen blandt ældre. 

Hvad skal man holde
øje med?
Hvis du er bekymret for om en, 
du holder af, lider af depression, 

så læg mærke til  om personen 
er begyndt at klage over smerter 
i kroppen – eller eventuelt gør 
det mere end tidligere. Hvis du 
er i tvivl om, hvorvidt du selv li-
der af en depression eller er på 
vej ind i en, så mærk efter om 
den måde, du taler om dine fysi-
ske smerter på, kan dække over 
en depression. Der kan også 
være tale om at have svært ved 
at sove eller have mindre lyst til 
mad og seksuelt samvær. Hvis 
nogen af de symptomer ses sam-
men med nedsat humør, er det 
tid at søge hjælp eller hjælpe din 
ven eller pårørende med at få 
den nødvendige støtte. 



Hvorfor blev du frivillig i 
DepressionsForeningen?
Jeg blev frivillig i Depressions-
Foreningen, fordi jeg havde et 
stort ønske om at bruge mig 
selv aktivt igen. Jeg ville gøre 
en forskel for andre mennesker 
og være en del af et større fæl-
lesskab. Mit valg faldt på De-
pressionsForeningen, da jeg 
selv har været hårdt ramt af 
stress og depression – så hårdt, 
at jeg ikke længere er på ar-
bejdsmarkedet. Jeg blev frivillig 
for ca. fire år siden, og jeg sy-
nes, at det virkelig har givet mig 
et boost af meningsfuldhed og 
styrket min identitet.
 
Hvad er dine vigtigste 
opgaver som frivillig?
Som frivillig telefonrådgiver på 

Mød en frivillig 
Susanne Kirkbak

DepressionsLinien er mine vig-
tigste opgaver at lytte til opkal-
deren, rumme ham eller hende 
og sammen med personen fin-
de frem til små sprækker i hans 
eller hendes fortælling, der kan 
være med til at give håb. Når 
man er ramt af depression, op-
leves alt typisk som mørkt og 
sort. Men via samtalen kan jeg 
være med til at nuancere bille-
det for opkalder og give støtte 
til afklaring og handling. 
 
Hvad giver det dig at være 
frivillig?
Først og fremmest gør det mig 
glad, når jeg oplever at have 
haft en vellykket samtale, hvor 
opkalder udtrykker at have følt 
sig forstået og har fået støtte til 
at tage et næste lille skridt. At 
anerkende et menneske for at 
have rakt ud efter hjælp og 
høre opkalder få en erkendelse 
af det, giver en supergod følel-
se af meningsfuldhed. At være 
rådgiver på DepressionsLinien 
kan desuden være med til at 
holde fokus på gode vaner i 
min egen dagligdag. At være 
en del af et engageret fælles-
skab, som jeg især oplever, når 
vi frivillige rådgivere på De-
pressionsLinien mødes til de 4 
årlige kursusdage, giver et 
kæmpe boost af energi – også 
selvom, der er lidt langt fra 
Nordjylland til København!  
 
Hvad er de største udfordrin-
ger, du møder som frivillig?
En af de største udfordringer er 
nok, når jeg har haft en samtale 
med et ungt menneske, der her 

og nu oplever livet som meget 
svært på grund af fx depression 
eller ensomhed. Det kan virkelig 
være svært at slippe nogle af 
de samtaler, når jeg mærker, at 
det unge mennesker har stor 
brug for professionel støtte og 
en hjælpende hånd til at få den 
hjælp. Som telefonrådgivere 
kan vi lytte, være forstående, 
formidle vigtig viden og anvise 
forskellige veje at gå – men vi 
kan ikke løse et strukturelt sam-
fundsproblem som fx lettere ad-
gang til psykolog. 
 
Hvad synes du, Depressions-
Foreningen skal gøre for at 
styrke arbejdet med frivillig-
hed? 
Jeg synes faktisk, Depressions-
Foreningen gør det rigtigt godt 
med de ressourcer, der lige nu 
er til rådighed. Jeg tænker, at 
det er meget væsentligt at hol-
de fast i kursusdage ikke kun 
målrettet rådgiverne på Depres-
sionsLinien, men også kursus-
dage/temamøder, hvor vi møder 
andre frivillige fra fx selvhjælps-
grupperne, Café Blom og So-
cialrådgiverLinien. Det styrker 
fællesskabet blandt os frivillige.
 
Hvilke politiske mærkesager 
mener du, at Depressions-
Foreningen skal prioritere?
Det er nok ingen hemmelighed, 
at mit hjerte banker for, at unge, 
der kæmper med depression og 
angst, skal have lettere og bed-
re adgang til at få hjælp hos 
psykolog, psykiater m.fl. Heldig-
vis er det på finansloven, at der 
skal tilbydes gratis psykolog-
hjælp til unge med let til mode-
rat depression eller angst fra 2. 
halvår i 2021. DepressionsFor-
eningen skal fortsat arbejde for, 
at det område bliver styrket 
– både i forhold til behandling 
og forebyggelse.  
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DEPRESSION diskriminerer ikke
I Den Røde Løber bringer vi nyt om navne. Det be-
høver ikke engang være helt nyt, vi synes bare, det 
er vigtigt og derfor værd at skrive om. Her hylder vi 
dem, der tør stå frem og fortælle, at uanset hvor 
succesfuld du syner udadtil, kan du godt have det 

NB! Vi gengiver nyheder som vi finder dem på troværdige nyhedskilder på internettet. 
Vi har ikke kontaktet de pågældende for at verificere rigtigheden.

svært indadtil. At kunne tale åbent og ærligt om de-
pression, bipolar lidelse og andre psykiske sygdomme 
er en vigtig målsætning for DepressionsForeningen. 
Åbenhed og rummelighed er en grundforudsætning 
for, at vi får et mentalt sundere helbred og samfund. 

MIA DALL
Mia Dall er netop udkommet med sin debutroman 
”Frank”. Hun beskriver sin roman som en autofiktiv de-
pressionsgyser, der beskriver dele af noget, hun selv har 
oplevet. Mia Dall har nemlig selv haft depression og me-
ner, at samfundets strukturer til dels er med til at gøre 
folk syge. Hun mener bl.a., at vi er alt for gode til at give 
hinanden roller. Hvis man føler sig fastlåst i en bestemt 
rolle, kan det udvikle sig til et monster, der spiser én in-
defra. Det kan i sidste ende føre til psykiske lidelser som 
depression og angst. Mia Dalls klare budskab er, at vi 
skal blive bedre til at snakke om de ting i vores samfund, 
vi synes, der er mærkelige og uhensigtsmæssige. Her 
nævner hun for eksempel samfundets tendens til at se 
arbejde som det eneste saliggørende, altså det eneste 
som virkelig kan gøre én lykkelig og løse ens problemer. 

Her på redaktionen synes vi, at Mia Dall kommer med 
nogle interessante pointer, og vi er helt enige i, at det er 
vigtigt at turde tale om psykisk sygdom, og hvad vi som 
samfund kan gøre for at forebygge psykiske lidelser. (DR) 

 

JØRGEN LETH
Den berømte digter og filmskaber, Jørgen Leth, er af fle-
re årsager kendt af mange. Måske ikke alle ved, at han i 
starten af 1990’erne blev ramt af en voldsom depressi-
on. Han har for nylig fortalt om, hvordan han i dag lider 
af morgendepressioner – også kaldet morgenvånde.

At have en melankolsk grundstemning, beretter Jør-
gen Leth, er et grundvilkår for ham. ”Jeg er også hjem-
søgt af tanken om, at jeg ikke har udrettet nok.” Han ud-
dyber og fortæller, at han kan blive bange for, han ikke 
har været der nok for sine nærmeste og ikke har været 
en god nok far. Nogle morgener kan han knapt nok 
komme ud af sengen. Men Jørgen Leth ved også, at 
hans sindsstemning bliver bedre i løbet af dagen, at 
mørket stille og roligt forsvinder i takt med, at uret går. 
Det går ham på, at han bruger så meget tid på at tænke 
negative tanker og spekulere over livet, men han er 
nået til en erkendelse af, at det hører med til at være 
ham. 

I DepressionsForeningen synes vi, det er inspireren-
de, at Jørgen Leth fortæller åbent om sine bekymrin-
ger om livet. Der er uden tvivl mange, der kan 
genkende sådanne tanker.  (JP) DEN 

RØDE 
LØBER

NAVY BLUE
Rapperen Navy Blue har netop udgivet albummet 
”Song of Sage: Post Panic”, som på mange måder er et 
spejl af hans egen depression. Tekster som “My depres-
sion, I’m the only one who made me sick, 
All in it, fell victim, my erasive years” illustrerer, hvor me-
get depression har fyldt i hans liv.  
Navy Blue fortæller, at hans tekster 
ikke bare er musik for ham. Det er en 
terapeutisk proces. Hans selvreflek-
terende værker har en oplysende 
værdi for alle dem, der lytter til hans 
musik, og måske kan de også inspire-
re nogen til at skrive deres egne tan-
ker ned. 

Det har en kæmpe værdi, når en 
kendt musiker gør depression til et 
tema og ikke mindst, hvordan han er 
kommet videre. Med musikken når han ud til mange, og 
kan depression blive et emne i musikkens verden, vil 
det være med til at afstigmatisere psykiske lidelser. 

(Information)

PELLE HVENEGAARD
Tv-vært og skuespiller Pelle Hvenegaard har 

været ramt af depression og selvmordstanker. 
Pelle Hvenegaard startede sin karriere meget tidligt 
og blev børneskuespiller med stor succes. Men suc-
ceshistorien havde en bagside. Han følte et enormt 
forventningspres. Succesen fortsatte dog alligevel, 
Pelle Hvenegaard kom til Hollywood og fik ”frit valg” 
mellem en masse manuskripter. Han havde altid 
drømt om at blive en anerkendt Hollywood-stjerne, 
men da det hele kom tæt på og virkede til at være 
inden for rækkevidde, gik det op for ham, at han var 
meget langt fra at være lykkelig. Det forskrækkede 
ham, og han var tæt på at vælge en meget dyster 
vej ud af sit tankermylder. Der gik noget tid, før Pelle 
Hvenegaard søgte hjælp. Da han endelig begyndte 
at gå til psykiater, syntes han ikke rigtig, at det hjalp. 
Senere fandt han en ny psykolog, som kørte i Jagu-
ar og havde et dyrt armbåndsur. Pelle Hvenegaard 
tror måske det hjalp, at den nye psykolog var langt 
væk fra ”føle-føle-verdenen”, som han mener, man 
normalt forbinder psykologer med.  (Euroman)
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BOG TIL TIDEN – om tiden
Der findes nogen, der er gode til 
at få det bedste ud af alting. I 
DepressionsForeningen har vi 
sådan en gående frit omkring i 
sekretariatet. Hun hedder Sidsel 
Lauge West og er studerende 
på RUC. Samtidig er hun projek-
tassistent på Café Blom og hjæl-
per til med kommunikation og 
fundraising. Det ville være nok 
for de fleste. Men ved siden af 
har Sidsel sammen med fotogra-
fen Therese Vadum fundet tid til 
at opstøve 107 historier fra coro-
na-tiden.

Det er der kommet en flot bog 
ud af. PORTRÆT – Fortællinger 
fra en pandemi, som med stær-
ke fotos og enkle historier be-
retter om 107 menneskers per-
sonlige oplevelser af livet under 
en pandemi.

- Bogen skal vidne om denne 
særlige periode i danskernes liv 
og derigennem fungere som et 
tidsbillede, fortæller Sidsel, og 
fortsætter: 

- Det er ikke en fagbog, men 
en samling personlige fortællin-
ger om hverdagen og de man-
ge små og store ændringer, den 
har skabt i danskernes liv og i 
de private hjem. 

Hver af de 107 fortællinger er 
ganske korte. De fylder én side 
i bogen og er dertil illustreret 
med et tankevækkende foto af 
den fortællende. Portrætterne 
er alle taget gennem en rude 
som et symbol på den afstand, 
vi alle er og har været under-
lagt.

Anja på 45 år er en af de 
mange personer, der kommer 

med sin fortælling. Anja arbej-
der som præst og bor i Nordjyl-
land. ”Det særligt gode ved 
denne periode er, at nogle af de 
snakke, som jeg har haft med 
folk, er blevet mere ærlige, nu 
når livet er sat på spidsen. Det, 
jeg tager med mig fra denne 
periode, er, at omsorg ikke kun 
kan gives ansigt-til-ansigt, og at 
det faktisk gør en forskel at rin-
ge til mennesker og lytte.” 
(Anja).

I bogen kan man også finde 
Ulf. Ulf er 28 år, bor i Vanløse 
og arbejder som videnskabelig 
assistent. Ulf bekymrer sig sær-
ligt om børnene og de menne-
sker, der sidder alene og måske 
ikke får nok social kontakt i 
denne periode. Derfor har Ulf 
fundet på flere forskellige ting, 
han gør under nedlukningen for 
at skabe mere kontakt med sin 
omgangskreds: ”Derfor bruger 
jeg en del tid på at snakke med 
min kusines to børn, når vi spil-
ler computer sammen online. Vi 
har faktisk også holdt on-
line-parmiddag med to andre 
vennepar. Det fungerede så-
dan, at vi bestilte take-away fra 
det samme sted. Det var faktisk 
det samme bud, der leverede til 
os alle. Derefter spillede vi 
brætspil, hvor vi satte et kamera 
op, der filmede brættet – og så 
kunne man kommunikere, hvor-
dan man ville have rykket sine 
brikker. Det var mægtig hygge-
ligt, men det er jo ikke det sam-
me. Det er bare ikke det samme 
som at mødes i virkeligheden.” 
(Ulf).

Du kan læse flere historier i 
bogen – og mere om bogen på 
www.portraet-bog.dk

Bonusinfo: Bogen er tospro-
get, så du kan både læse den 
på dansk og engelsk. 
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Alle taler om virtuelle møder, online kon-
ferencer og telebehandling. Det gør vi 
også i DepressionsForeningen og i Café 
Blom, for vi har stor opmærksomhed på, 
at der er mange, som rammes af forsam-
lingsrestriktionerne. Derfor har vi taget 
initiativ til nye måder at samles på.

I starten af januar holdt vi vores første 
virtuelle café. Vi var spændte på, hvordan 
det ville blive taget imod, for vi foretræk-
ker jo næsten alle sammen at mødes fy-
sisk. Men det er heldigvis gået supergodt 
– med en virkelig god stemning og en 
masse snakke om emner, som både har 
været inspirerende og personlige.

Vi har kaldt vores virtuelle café for Café 
Bloms Online Kaffemøder. De er lands-
dækkende, så man kan være med, uan-
set hvor man bor.

- På møderne oplever jeg en utrolig 
hjertelig rundbordsstemning, hvor der bli-
ver givet plads til den enkelte. Jeg har 
også selv som frivillig oplevet møderne 
givende og meningsfyldte, fortæller Rik-
ke Hornbæk Mikuta, der sammen med 
den anden frivillige vært, Sofie Andrea-
sen, har været med til at udvikle idéerne.

Hvordan foregår det?
Du tilmelder dig på cafeblom.dk/online. 

VIRTUEL CAFÉ 
Online kaffemøder med ligesindede  

Dernæst får du tilsendt et link, der åbner Microsoft Teams. 
Det er gratis, og man behøver ikke at oprette en konto for 
at være med. Vi har typisk været mellem 5 og 12 deltagere 
– og vi har mulighed for at åbne flere virtuelle rum, når vi 
bliver flere. Vi har lykkeligvis fået henvendelser 
fra endnu flere frivillige, der gerne vil hjælpe, 
så vi glæder os over, at vi kan udvide 
åbnings tiderne til to gange om ugen.

Hver gang tager vi et tema op. Vi har fx 
talt om “De gode ting vi gør for os selv”, 
eller vi har delt erfaringer om, hvad vi op-
lever som ekstra svært og ekstra givende. 
Og vi har talt om vores drømme, og hvad 
vi gør for at opnå dem. Et naturligt emne 
har været, hvordan vi havde det i forhold til corona. Her 
benyttede vi os af et spørgsmåls-lykkehjul, der gav en god 
anledning til lidt ekstra snak om andre temaer også. Sofie 
og Rikke har været gennemgående værter på de første 
mange møder. Når det egentlige møde er slut, kan man 
som deltager godt blive hængende og snakke lidt videre, 
selvom de frivillige værter har sagt tak for mødet og på 
glædeligt gensyn.  
 
 

 

 
 
 

OBS! Uanset, hvor du bor henne i landet, kan du to 
gange om ugen klikke dig ind på linket og drikke 
en kop virtuel kaffe. Vær sammen med ligesinde-
de. Vi udveksler erfaringer, reflekterer sammen, 
har det sjovt og taler om emner, der betyder noget.  
Læs videre på cafeblom.dk/online

Sofie (tv) og Rikke er værter for online café.

 

 
 
 
 
🌞🌞🤗🤗# 

Kommenterede [VL2]: Husk billedtekster med navne og 
gerne et lille statement fra de to værter.   ”Super godt. Har været 

med flere gange” 
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Er der noget du 
skammer dig over? 
Et kvalificeret gæt er ja. 

Sig hej til din skam 

Ilse Sand 

Forlaget Gyldendal, 
144 sider 

199,95 kr. (vejl. pris) 

Skam opstår af mismøder
For at forklare hvorfra stærk og 
kronisk skam opstår bruger Ilse 
Sand termen ’mismøder’, altså si-
tuationer, hvor man gentagne 
gange ikke er blevet mødt. Hvor 
man ikke bliver set, spejlet, ac-
cepteret og værdsat som den, 
man er. Når det sker, kommer 
man nemt til at tvivle på sig selv, 
og man kan blive ramt på sit selv-
værd og sin selvfølelse. Det er en 
vigtig pointe i bogen, at skam kan 
hænge uløseligt sammen med 
dårligt selvværd. Og at et stærkt 
selvværd omvendt skaber en 
større robusthed imod forkert-
hedsfølelsen. Jo mere du hviler i 
dig selv, desto mere skal der til, 
før du kommer til at føle dig for-
kert. Ilse Sand argumenterer 
overbevisende for den sammen-
hæng, og det er helt på linje med, 
hvad andre som fx psykolog Lars 
Sørensen har skrevet om skam. 
Men det er også en indsigt, der 
giver anledning til et vist mismod. 
For hvis roden til meget af din 
skamfølelse i virkeligheden ligger 
dybt begravet i barndommen og 
forældre, der ikke så eller mødte 
dig af mange forskellige grunde, 
så virker opgøret med skamfølel-
sen pludselig som et stort og me-
get langvarigt projekt. Det peger i 
retning af, at det måske er lettere 
at sige ’hej’ end ’farvel’ til din 
skam, hvilket jo er der, vi aller-
helst skulle nå hen. 

 Skamfølelse knytter sig til vores 
identitet og handler om at føle sig 
forkert. Det er en følelse, der kan 
ramme alle. Men typisk skjuler vi 
skammen, prøver at undgå at 
mærke den og taler ikke gerne 
om den. Nogle gange skammer vi 
os endda over skammen, og det 
gør det endnu sværere at tale om 
den. Resultatet bliver en ond cir-
kel. Skam vokser nemlig i mørke 
og næres af tavshed. 

Med bogen ’Sig hej til din skam’ 

vil præst og psykoterapeut Ilse 
Sand bryde den onde cirkel. Det 
er en lille bog med store ambitio-
ner. Ilse Sand beskriver, hvordan 
skam opstår, hvordan det går til, 
at nogle mennesker skammer sig 
langt mere, end de har grund til, 
og hvordan man kan arbejde med 
sin skam, så man opnår større in-
dre frihed. 

Skam har mange udtryk 
Det, der får den ene til at skamme 
sig dybt, kan i en andens øjne 
bare være en bagatel. Ilse Sand 
indleder bogen med en skamska-
la, der viser forskellige grader af 
skam, gående fra ’en anelse flov’ 
og ’føle sig lidt pinlig’ til ’selvfor-
agt’ og ’selvhad’ med en række 
eksempler på situationer, der kan 
vække skamfølelser. Ifølge Ilse 
Sand varierer det, der udløser 
skam, fra menneske til menneske. 
Alligevel tænker man som læser, 
at forfatteren med fordel kunne 
have sondret noget skarpere og 
skilt pærer fra æbler. For den pin-
lige følelse forbundet med at op-
dage, at man har gået rundt hele 
dagen med lynlåsen åben eller 
spinat imellem fortænderne vil for 
de fleste være mere kortvarig og 
slet ikke i samme liga som den fø-
lelse af utilstrækkelighed, man 
kan få, når man oplever at miste 
sit arbejde eller ikke længere kan 
forsørge sig selv på grund af fy-
sisk eller psykisk sygdom. 



Værktøjer til handling
Heldigvis når mismodet ikke helt 
at få overtaget, for anden halvdel 
af bogen handler udelukkende om 
værktøjer til at lukke hullerne i ens 
selvfølelse, så man kan komme 
skammen og frygten for at føle sig 
forkert til livs. Over fire kapitler går 
Ilse Sand i dybden med, hvordan 
man kan lære sig selv bedre at 
kende, gå tættere på sin skam, ud-
vælge sin omgangskreds med 
omhu og skabe en mere venlig 
kontakt til sig selv. Fx foreslår hun, 
at man spørger mindst tre perso-
ner, hvordan de oplever én. Man 
kan fx også undersøge de episo-
der, der udløser skamfølelse, og 
arbejde med dem ved at skrive 
skamfølelserne ned i et brev uden 
at sende det. 

Bogen indeholder også en test, 
så man kan måle, hvor meget 
skamfølelse fylder i ens liv. Den 
skal dog nok tages med et stort 
gran salt, for lige som skamskala-
en blander den vidt forskellige si-
tuationer sammen. Samtidig er te-
sten kun afprøvet på 240 perso-
ner, der er fundet blandt Ilse 
Sands venner og følgere på Face-
book, og dermed er den ikke nød-
vendigvis repræsentativ. Men te-
sten kan give et fingerpeg om, 
hvor meget skamfølelse fylder i 
ens liv. 

Alt i alt er ’Sig hej til din skam’ 
en lille og letlæst bog, der for-
midler viden, indsigt og cases fra 
virkeligheden i et letforståeligt 
sprog. Hvert kapitel afsluttes 
med et pædagogisk resumé af 

de centrale pointer og et overblik 
over øvelser, som man kan gå i 
gang med. Som læser bliver man 
således taget godt i hånden. Bo-
gens klare styrke er, at den sætter 
lys på en følelse, som vi alle ken-
der til, men som ofte er skjult og 
tabubelagt. Mange af bogens 
øvelser lægger op til, at man ar-
bejder med sig selv, for sig selv. 
Men hvis vi alle hver for sig sidder 
og nørkler med vores skamfølelse, 
så har det lange udsigter med 
åbenhed omkring skam. Vi kom-
mer måske til at snyde os selv fra 
at finde ud af, at omverdenen ikke 
dømmer os så hårdt, som vi troede 
– og som vi selv ofte gør.  

FÅ HJÆLP TIL DIN 
DEPRESSION

Vi tilbyder  PSYKIATRISK  BEHANDLING  UDEN  
VENTETID

På Skovhus Privathospital kan du 
modtage behandling og/eller udredning 
hos psykolog eller psykiater som 
privatbetalende patient, forsikringspatient 
eller gennem det udvidede sygehusvalg.

Har du en depression, eller er du pårørende? 
Kontakt os for at høre mere om, 
hvordan vi kan hjælpe dig!

Se mere om Skovhus Privathospital på  
www.skovhusprivathospital.dk 

ANNONCE:
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Skriv om psykisk sygdom

NOVELLEKONKURRENCE

Den 30. marts 2021, på World Bipolar Day, lan-
cerer DepressionsForeningen sin helt nye pod-
cast, Lyden af et Sundt Sind. Med podcasten vil 
vi gerne skabe et intimt rum, som vores lyttere 
føler sig trygge i, og hvor der er plads til alle. Vi 
bringer personlige fortællinger fra mennesker 
med depression eller bipolar lidelse, og viden 
fra eksperter om bl.a. årsager, symptomer, be-
handlingsmuligheder, og hvordan man håndte-
rer depression og bipolar lidelse i hverdagen.

Vil du være med?
Vi søger fortællinger og historier til podcasten, 
der giver et indblik i, hvordan det er at leve med 
psykisk sygdom. Novellerne vil blive læst højt, 
så vi vil udvælge en eller to af de fortællinger, 
der vurderes til at passe allerbedst til lydformat.

Har du bipolar lidelse eller har du haft depression? Har du en fortællerstemme i 
dig, og brænder du for at fortælle din egen – eller en fiktiv – historie om det at være 
psykisk sårbar? Så håber vi, at du vil deltage i novellekonkurrencen til vores pod-
cast, Lyden af et Sundt Sind.

Sådan deltager du i konkurrencen:
•	 	Send en mail til Maria på podcast@depressi-

onsforeningen.dk om, at du gerne vil deltage.
•	 	Maria sender information til dig om format 

m.m.
•	 	Herefter beder vi dig indsende din novelle til 

podcast@depressionsforeningen.dk inden 1. 
maj 2021. 

De udvalgte noveller bliver en del af podcastens 
anden sæson, der udgives i efteråret. 

Du kan allerede nu lytte til vores podcast-
trailer, som du kan finde på alle podcastkanaler. 
Søg blot efter Lyden af et Sundt Sind, dér hvor 
du lytter til podcast, og giv traileren et lyt! Sørg 
også for at abonnere, så du altid får besked, når 
en ny episode udkommer.

Vi glæder os til at høre fra dig og til at læse 
din novelle. God skrivelyst!

Ekstra info:
Podcasten optages og redige-
res af hearHEAR.nu

Udkommer i alle podcast- 
apps såsom Apple Podcast, 
Spotify, Podimo osv.

Lanceres slut-marts 2021
Lyden af et Sundt Sind udgives 
af DepressionsForeningen 
med støtte fra TrygFonden.
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Annoncer:

Mark Self
Autoriseret Psykolog
Algade 31, 1.sal, 9000 Aalborg
28452623
Markself.dk

Invitation til 
generalforsamling i 
DepressionsForeningen
lørdag den 29. maj kl. 14

På grund af sundhedskrisen 
og forsamlingsrestriktionerne 
har vi måttet flytte årets gene-
ralforsamling. Vi håber, at vi 
kan holde mødet både virtu-
elt og fysisk med et mindre 
fremmøde. Nærmere informa-
tion følger.

NYT KRYDS I 
KALENDEREN

GENERALFORSAMLINGEN:

Sigrid Lund
psykomotorisk terapeut 
& stresscoach 
Slip stress, angst og depression med 
psykomotorisk terapi og kropsterapi 
på klinikken i Silkeborg

Kontakt info 
www.sigridlund.dk 
mail: kontakt@sigridlund.dk 
tlf. 28 11 94 95

Vil du med ud i det blå?
DepressionsForeningen søger frivillige til at medvirke i ture og arran-
gementer, der hvor du bor.

Har du lyst til at arrangere ture i dit lokalområde sammen med andre? Kunne du 
tænke dig at gå en tur i naturen og undervejs tale om det, du oplever, og måske 
udveksle erfaringer med dem du går med?
I DepressionsForeningen kan du være med i en samværsgruppe, hvor formålet 
er at skabe oplevelser og fællesskaber, der hvor du bor. Samværsgrupper er for 
alle, der har lyst, uanset om du selv er berørt af depression eller bipolar lidelse, 
er pårørende eller blot gerne vil ud i naturen sammen med andre.
En tur kan være kort eller lang og gå til et sted eller bare ud i naturen. Du be-
stemmer. Når corona er overstået, kan det fx også være til et indendørs kulturar-
rangement, et fyrtårn eller måske et lokalt museum.

Hvorfor? Og hvad er en samværsgruppe?
For mennesker med depression og bipolar lidelse kan det være svært at komme 
ud ad døren og få nye oplevelser og bekendtskaber, hvilket kan medføre en fø-
lelse af isolation og ensomhed. DepressionsForeningen ønsker derfor at arran-
gere ture i dit nabolag, der kan være med til at skabe små, lokale fællesskaber, 
som giver mulighed for at få positive oplevelser i selskab med ligesindede.

Lyder det som noget for dig og vil du høre mere?
Så kontakt DepressionsForeningen. Skriv til Caroline Christjansen på caroline@
depressionsforeningen.dk. Du kan også ringe til sekretariatet på 33 12 47 74 
hverdage mellem kl. 13 og 16. 



Det har været en lang rejse gennem 
corona- pandemien. Jeg var et af de naive 
hoveder, der i marts 2019 troede, at det 
nok ville vare nogle måneder, og så ville vi 
være tilbage til en eller anden form for 
normaltilstand. Sommeren kom, restriktio-
nerne blev ophævet, og jeg troede næ-
sten, jeg fik ret. Men jeg tog meget fejl – 
sikkert sammen med temmelig mange an-
dre. Når Balance lander i din postkasse, 
har vi rundet det første år med pandemi-
en. Selv om det lysner i horisonten, fordi 
vaccinationsprogrammet rulles ud, er der 
længe til den normaltilstand, vi kender fra 
før corona. Hvis den kommer, for mange 
ting har forandret sig. 

For det første tyder alt på, at der længe 
endnu vil være begrænsninger i vores 
rammer for hverdagsadfærd – lige fra 

caféturen og brylluppet 
til kampen på stadion. 
For det andet er vores 
mobilitet og rejsemulig-
heder nok begrænset i 
lang tid fremover. En ting 
er, at det måske bliver 
muligt at rejse i såkaldt 
sikre områder, fx internt i 
Europa, en anden ting er, 

om vi som turister vil gøre det? Bliver tu-
ren til Thailand eller Venedig sammen 
med millioner af andre rejsende, noget 
der sker igen lige foreløbigt?

For det tredje og måske langt vigtigere 
er spørgsmålet, hvad COVID-19 og ned-
lukninger af hele samfund har gjort ved 
vores mentale sundhed? Selvfølgelig er 
der dem, som det ikke har påvirket så 
dybt, og som om et par år måske knapt 
kan huske, at der var nedlukning. Inter-
view af borgere i Australien, der har været 
forskånet for det samme niveau af restrik-
tioner som Europa, har vist, at mange er 
hurtige til at komme tilbage til livet før 

Bliver der en (ny) normal tid
efter pandemien? 

corona. Heldigvis. Desværre er der også 
de mange, som pandemien har taget 
hårdt på. Forskere i mange lande under-
søger lige nu, hvad de ’mentale omkost-
ninger’ har været ved COVID-19. I England 
har man målt, at antallet af voksne, der har 
givet udtryk for tegn på depression er ste-
get fra 10 til 19 % (før corona til juni 2020). 
I USA er tallet for dem, der beretter om 
symptomer på både angst og depression 
steget fra 11 % til 42 %. Det er voldsomme 
stigninger ikke mindst taget i betragtning, 
at det er data fra før den anden bølge slog 
igennem. Dog er der også positive mel-
dinger – nemlig, at tallene for angst og 
depression faldt i løbet af den første ned-
lukning1. Det er komplekst, men vi ved fra 
målinger efter andre samfundskriser, at 
det kan trække lange skygger ind over 
det mentale helbred. Derfor bliver det om 
muligt endnu vigtigere at få indsamlet 
data, så vi kan tilrettelægge den bedst 
mulige indsats. Jo bedre vi kan sætte ind, 
des hurtigere kan vi forhåbentlig reducere 
betydningen og konsekvenserne af CO-
VID-19.

I DepressionsForeningen påbegynder vi 
vores egen dataindsamling som et lille bi-
drag. Formålet er at samle erfaring fra et 
større antal mennesker berørt af depressi-
on, så vi på den baggrund kan tegne et 
bredere billede af, hvordan det er at leve/
have levet med depression, og hvilke kon-
sekvenser det har for ens liv i forhold til 
sociale relationer, samliv og arbejde. Den 
viden kan vi bruge, når vi tilrettelægger 
indsatser og til vores dialog med politike-
re og bevillingsgivere. Vi håber, du vil 
være med ved at deltager. 

I DepressionsForeningen 
påbegynder vi vores egen 

dataindsamling som et 
lille bidrag. 

”

Af Morten 
Ronnenberg Møller, 
Generalsekretær for
DepressionsForeningen
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1 Kilde: Office for National Statistics (UK) og Cen-
ters for Disease Control and Prevention (ameri-
kanske data).
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Har du brug for ny energi og nye oplevelser? 
Savner du også at være sammen med andre efter en 
lang periode med corona-restriktioner og nedluk-
ning? Så tag med på sommerhøjskole og få tanket op 
med fællesskab, fordybelse og fornyet energi.

Sommerhøjskolen er for dig, der er berørt af depres-
sion, angst, stress eller bipolar lidelse – enten som 
sygdomsramt eller pårørende. Den er for dig, der øn-
sker inspiration, viden og værktøjer til at skabe et liv i 
balance. 

Glæd dig allerede nu til:
•	 	Gode samtaler og nye venskaber
•	 	Lækker mad, fællessang og latter i lange baner
•	 	Foredrag der giver stof til eftertanke og værktøjer 

til forandring
•	 	Mindfulness og krea-aktiviteter, der giver ro i 
 sindet 
•	 	Oplevelser i naturen for dem der vil cykle, vandre 

og fortælle historier rundt om bålet 
•	 	Et støttende netværk, når højskolen for længst 
 er slut

Hjælp til mennesker med depression, bipolar lidelse og pårørende

Sommerhøjskolen foregår på Nordfyns Højskole 
den 25. – 31. juli 2021. Læs mere på www.depressi-
onsforeningen.dk/sommerhojskole

Tilmelding: www.nordfyns.nu/korte-kurser/balance- 
i-hverdagen-2021

OBS! Som medlem af 
DepressionsForenin-
gen får du en med-
lemsrabat på 500 kr. 
ved tilmelding inden 
1. april 2021. 

P.S. Hvis myndighederne inden kursusstart vurderer, 
at det ikke er muligt at gennemføre sommerhøjskolen 
pga. covid-19, så får du det fulde beløb retur. 

TA’ PÅ SOMMERHØJSKOLE 



26  

SELV
H

JÆ
LPSG

RU
PPER O

G
 AD

RESSER

Selvhjælpsgrupper i DEPRESSIONSFORENINGEN

HOVEDSTADEN 

GENTOFTE 
Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte
Byens Hus
Hellerupvej 24, 1., 2900 Hellerup
Onsdage i ulige uger kl. 18.30 – 20.30 

Barbara Diemi, 40 42 48 10
barbara@frivilligcentergentofte.dk

GRIBSKOV
Frivilligcenter Græsted 
Holtvej 8, 3230 Græsted
Hver mandag kl. 15.00 – 17.00
Lis Silkeborg, 93 98 99 11
lis_silkeborg@hotmail.com

HILLERØD
SIND-Huset
Milnersvej 13B, 3400 Hillerød
Mandage i ulige uger kl. 19.00 – 21.00
sekretariat@depressionsforeningen.dk

HØRSHOLM
Frivilligcenter Hørsholm 
Rungstedvej 1C, 1. 2970 Hørsholm
Tirsdage i lige uger kl. 18.45 – 21.45
Barbara Diemi, 40 42 48 10
mail@frivillighorsholm.dk 

ISHØJ
Foreningshuset
Vejlebrovej 45b, 2635 Ishøj 
Første torsdag i måneden kl. 19.00 – 21.00 
Jette Christensen, 26 77 96 67
jech23baron@outlook.com

KØBENHAVN BIPOLAR-GRUPPEN
Frivilligcenter Amager
Sundholmsvej 8, 2300 København S
Mandage i lige uger kl. 18.45 – 21.00 
Mynte, 24 23 29 71 
bal.kbh.depressionsforeningen@gmail.com
Kim, 22 25 69 51 
kim.bach@gmail.com
www.bipolargruppen.dk

KØBENHAVN DEPRESSION
Frivilligcenter Amager
Sundholmsvej 8, 2300 København S
Onsdage i lige uger kl. 19.00 – 21.00
Klaus, 20 77 01 99
helhalv@gmail.com 

LYNGBY 
Lyngby Frivilligcenter
Rustenborgvej 2A, 2800 Lyngby 
Hver onsdag kl. 17.45 – 20.00
Tilka Schneider, 41 59 40 49
tilkaschneider@outlook.dk 

SJÆLLAND

ROSKILDE 
PsykInfo
Københavnsvej 26F, 1., 4000 Roskilde 
Andensidste torsdag i måneden 
kl. 19.00 – 21.00
Musse Rindal, 46 36 29 45
musserindal@gmail.com 

SYDDANMARK

ESBJERG
Vindrosen, Exnersgade 4, 1. sal
6700 Esbjerg
Hver torsdag kl. 19.00 – 21.00 
Morten, 22 77 25 55 
banditmanden@gmail.com
Peder, peder-just@hotmail.com 

HADERSLEV
Sundhedscentret 
Kantinen el. træningslokale 
Clausensvej 25, 6100 Haderslev
Mandage i lige uger kl. 19.00 –21.00
Merete Lysgaard Hansen, 
74 52 21 48 / 22 83 80 35
mebehansen@outlook.dk
Randi Bek
randi@randibek.dk
30 23 76 65

ODENSE BIPOLAR
Frivilligcenter Odense 
Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C
En gang om måneden kl. 19.00 – 21.00
Thomas Abildgaard, 23 61 26 42 
abildgaard@aarslevnet.dk
Susanne, 23 45 60 86

Selvhjælpsgrupperne 
mødes typisk hver 
anden uge. Ring eller 
skriv til gruppens 
kontaktperson, før du 
kommer første gang.
 
Selvhjælpsgrupperne 
er åbne for alle med-
lemmer af Depressi-
onsForeningen over 
18 år. Man er også 
velkommen i grupper 
uden for ens lokal-
område. Er du ikke 
medlem, kan du del-
tage et par gange for 
at se, om det er no-
get for dig. 

 

Café Blom, København
Julius Blomsgade 17

2200 Kbh N
Mandage, onsdage 

og fredage
kl. 14.00 – 18.00

Projektleder
Frederik Brejl  

Tlf. 53 55 95 67
cafeblom123@gmail.com

www.cafeblom.dk

I en selvhjælpsgruppe kan du møde andre, der er ramt af depression eller bipolar 
lidelse – også hvis du er pårørende til en, der er ramt. Her får du forståelse, støtte, 
inspiration og erfaringsudveksling. 



  27BALANCE 01 2021  |

OBS
Der kan ske ændringer i de enkelte grupper. Hvis du ikke kan træffe gruppens 
kontaktperson, så kontakt DepressionsForeningens sekretariat på telefon 
32 12 47 27 eller e-mail sekretariat@depressionsforeningen.dk.

Vil du oprette en selvhjælpsgruppe?
Ønsker du at oprette en ny selvhjælpsgruppe, så kontakt Depressions-
Foreningens sekretariat.

Selvhjælpsgrupper i DEPRESSIONSFORENINGEN
ODENSE DEPRESSION
Frivilligcenter Odense
Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C
Mandage i lige uger kl. 16.15 – 17.45
Svend Olsen, 40 28 31 27
svendolsen@mail.dk

ODENSE PÅRØRENDE 
Frivilligcenter Odense
Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C
En gang om måneden kl. 17.30 – 19.00
Lisbeth Handest, lisbethhandest@mail.dk

MIDTJYLLAND

AARHUS BIPOLARGRUPPE
Frivilligcenter Aarhus
Sønder Allé 33, 1., 8000 Aarhus C
Torsdage i lige uger kl. 19.00 – 21.30
Kristina, kontakt via sms på 28 55 25 70 
bipolargruppen@gmail.com

AARHUS DEPRESSION
Frivilligcenter Aarhus
Sønder Allé 33, 1., 8000 Aarhus C
Onsdage i ulige uger kl. 19.00 – 21.00
sekretariat@depressionsforeningen.dk

AARHUS FORÆLDRE TIL UNGE OG 
VOKSNE BIPOLARE
Frivilligcenter Aarhus
Sønder Allé 33, 1., 8000 Aarhus C
En gang om måneden kl. 19.00 – 21.00
Karen og Otto Andersen, 29 43 13 80
karot.andersen@gmail.com
 
AARHUS UNGEGRUPPE 18-26 ÅR
Frivilligcenter Aarhus
Sønder Allé 33, 1., 8000 Århus C
Mandage i ulige uger kl. 19.00 – 21.00
sekretariat@depressionsforeningen.dk

VIBORG
De Frivilliges Hus 
Stationen  
Lille Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg
Onsdage i ulige uger kl. 19.00 – 21.00
Carsten Mathiasen, 29 88 06 57
carsten@mathiasen.com
Facebook: Depressionsforeningen i Viborg

NORDJYLLAND

AALBORG BIPOLAR
Nørresundby Gl. Rådhus 
Torvet 5
9400 Nørresundby
Hver anden onsdag kl. 19.00 – 21.00
Lise Juul Lauritsen, 23 23 22 56 
aalborgbipolar@gmail.com

AALBORG DEPRESSION 
De Frivilliges Hus  
Mølholmsvej 2, 9000 Ålborg
Hver anden onsdag kl. 19.00 – 21.00
Gert Lauritsen, depression9000@gmail.com

AALBORG PÅRØRENDE
Nørresundby Gl. Rådhus 
Torvet 5
9400 Nørresundby
Hver anden onsdag kl. 19.00 – 21.00
Lise Juul Lauritsen, 23 23 22 56
ptd9000@gmail.com

AALBORG UNGEGRUPPE 18 – 26 ÅR
Nørresundby Gl. Rådhus 
Torvet 5
9400 Nørresundby
Mandage i lige uger kl. 16.30 – 18.30
Emilios Ermias Gogne, 
selvhjaelpsgruppe@gmail.com 
Facebook: DepressionsgruppeAalborg

DepressionsLinien 
33 12 47 74 

Linien har åbent 
mandag til fredag 
kl. 19.00 – 21.00.  

SocialrådgiverLinien
33 12 47 74

Linien har åbent  
alle onsdage  

kl. 17.00 – 18.30 

Café ODA Odense
Hunderupvej 31 kld.
5000 Odense
Tirsdage kl. 17.00 – 20.00
Torsdage kl. 14.00 – 18.00
Projektleder  
Pia Holm Waaben Nørgaard
53 84 15 08
cafeodaodense@outlook.dk
www.cafeodaodense.dk

Café ODA, Aarhus
Teglværksgade 12 kld. 
8000 Århus C
Mandage kl. 14.00 – 18.00 
Onsdage kl. 16.00 – 20.00
Fredage kl. 14.00 – 18.00
Projektleder Sofia Back
61 51 94 54 
cafeoda@ocd-foreningen.dk  
www.facebook.com/cafeoda



ID-NR. 42800Ring til
SocialrådgiverLinien

Er du ramt på psyken – eller pårørende til en, der er? Har du svært ved 
at overskue reglerne om sygedagpenge, ressourceforløb, fleksjob, 
førtidspension eller andet? Så ring til SocialrådgiverLinien og få støtte 
og overblik over dine rettigheder og sagsbehandling.

SocialrådgiverLinien yder rådgivning til alle, der står i en vanskelig social 
situation som følge af depression, bipolar lidelse og anden psykisk 
sygdom eller mistrivsel. Rådgivningen er gratis, anonym og uafhængig.

Du kan kontakte SocialrådgiverLinien hver onsdag kl. 17.00 – 18.30. 
Ring til 3312 4774.

Brug for hjælp til regler og rettigheder?

De var meget kompetente og tog mig meget alvorligt. 
Jeg fik oplysninger fra dem, som ingen andre [fra kom-
munen] havde fortalt i 1½ år.

“
- Susanne, bruger af SocialrådgiverLinien -

P.S. Susanne havde i en længere periode forsøgt at få bevilget fleksjob. 
Der gik 1½ år, uden at hendes sagsbehandler reelt gjorde noget ved 
sagen. Det førte til, at Susanne bad om en anden sagsbehandler. Da 
Susanne var allermest presset over situationen, ringede hun til Social-
rådgiverLinien.


