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Af Bodil Kornbek 

Formand for DepressionsForeningen

 Imaj i år satte bestyrelsen sig det mål  
 at øge medlemstallet og blive 2000  
 medlemmer inden slutningen af året. 

Vi mangler stadig nogle få medlemmer 
for at nå i mål, men siden den 1.10.14 
hvor DepressionSucks kampagnen for 
alvor gik i luften, med flere hundrede 
billeder, artikler på twitter, instagram, 
facebook og en række indslag på TV 
og i radio, har adskillige meldt sig ind i 
DepressionsForeningen. I foråret 2015 
vil vi køre en kampagne for borgere med 
bipolar lidelse. 

Vi skal nemlig ikke glemme, at vi som 
forening er talsmand for borgere med 
affektive lidelser. 
Den kampagne kører vi i forbindelse med 
Verdens Bipolar Dag den 30. marts 2015. 
I kan se frem til at høre meget mere om 
kampagnen.

Samarbejdet med både Angst- og OCD 
Foreningen har givet os mange nye 
muligheder. Navnlig  samarbejdet om 
de sociale caféer er en stor succes, som 
mange af vore medlemmer benytter sig 
af. DepressionsForeningen overtager 
ved årsskiftet ansvaret for Café Blom 
i København, mens OCD Foreningen 
overtager ansvaret for café ODA i Århus, 
og Angstforeningen overtager ansvaret 
for den nye café ODA i Odense. 
Samarbejdet om caféerne fortsætter med 
tæt sparring. 

Vi kører derimod ikke de øvrige fælles 
projekter videre sammen. Det er ærger-
ligt, fordi DepressionsForeningen ser 
potentialet i at satse på samarbejdet. 

Men efter at midlerne fra satspul-
jen udløb, har vi måttet satse på større 
projekter, og det har der ikke kunnet 

skabes opbakning til i baglandet hos 
alle foreninger. På den baggrund må vi 
erkende, at det er tid til at samarbejde på 
en ny måde. Hos os er der ingen tvivl om, 
at caféerne nu er det vigtigste, og vi er 
derfor også glade for, at netop det samar-
bejde fortsætter.

I 2015 ønsker vi blandt andet at styrke 
kommunikationen i foreningen. Kontak-
ten til medlemmerne og dialogen med de 
frivillige er omdrejningspunktet for, at vi 
kan lykkes som forening. 

Det er helt centralt og nødvendigt 
med åbenhed, så vi sammen kan fortælle 
vores fælles historie og de værdier, der 
driver arbejdet fremad. De forandringer, 
vi ønsker, skabes i fællesskab.

Med ønsket om en glædelig jul til alle.

Endnu et år er ved at rinde ud. 
Et år hvor DepressionsForeningens strategi er udfoldet 
med stigende aktiviteter i Odense og København, men 
hvor også lokalgrupperne endnu en gang har vist, hvor 
stærkt og vigtigt det lokale engagement er. Lokalgrup-
perne har støttet og hjulpet mange af vore medlemmer. 
Netop i de sammenhænge kan der skabes tillid og plads 
til den enkelte. En indsats som til næste år skal styrkes, 
da de nære relationer i grupperne er vigtige for os alle.
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Det er normalt, at energien bliver mindre med alderen, og der er heller ikke noget unormalt i, 
at det påvirker både humøret og sindsstemningen, når venner og familie begynder at falde  
fra, eller hvis man føler sig isoleret, ensom og overladt til sig selv. Det er alt sammen naturligt, 
forståeligt og helt rimeligt. Men det betyder ikke, at selve det at blive gammel er skyld i, at  
man bliver deprimeret. Det er på ingen måde en naturlig følge. 

Af Marianne Asbæk , Balance redaktionsgruppe

Man bliver ikke 
deprimeret, fordi 
man er gammel

Mange uopdagede depressioner
Også for den ældre del af befolkningen er 
depression en sygdom, der kan behandles 
godt og effektivt, og alle undersøgelser 
tyder tilmed på, at ældre mennesker 
har lige så stor effekt af både medicinsk 
behandling og samtaleterapi som yngre. 
Derfor er det også stærkt foruroligende, 
at omkring 15 % af alle danskere over 65 
år lider af depression, en stor del af dem 
uden at hverken de selv, deres pårørende 
eller sundhedspersonale omkring dem 

er klar over det. Kun en tredjedel af dem 
søger nemlig læge, og under halvdelen 
af dem, der når til lægens konsultation, 
får den rigtige diagnose og behandling. I 
runde tal giver det 135.000 depressions-
ramte ældre, hvoraf kun ca. 22.000 får 
den fornødne behandling. 

Ældre dominerer selvmordsstatistik
Når vi tager i betragtning at 80 % af 
dem - eller ca. 108.000 mennesker – ville 
få det mærkbart bedre med den rette 

behandling, er tallene alarmerende. Ikke 
mindst fordi den samme befolknings-
gruppe er stærkt overrepræsenteret i 
selvmordsstatistikkerne. Ud af de ca. 
1000 tragiske selvmord, der finder sted 
i Danmark hvert år, bliver hvert fjerde 
begået af et ældre menneske over 65 år. 
Dvs. at 25 % af selvmordene finder sted i 
en gruppe, der kun udgør 15 % af befolk-
ningen. 

Med til det billede hører også det 
bekymrende faktum, at selv om antallet 
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af årlige selvmord i Danmark generelt 
er faldende, så gælder tendensen ikke 
for den ældste befolkningsgruppe, hvor 
niveauet synes at være stabilt. Samtidig 
er andelen af selvmordsforsøg nærmest 
ikke-eksisterende. Når ældre danskere 

beslutter sig for at gøre en ende 
på livet, benytter de definitive 
metoder. 

De er så besluttede i deres 
forehavende, at de vælger meto-
der, der ikke giver mulighed for 

at fortryde eller blive reddet.

Atypiske symptomer
Der er al mulig grund til at tage de-

pressionssygdommens indflydelse 
på ældres liv meget alvorligt. 

Som hos alle andre forringer 
den livskvaliteten urimeligt 

meget, men samtidig er der 
uden tvivl en påfaldende 

sammenhæng mellem 
antallet af ubehand-
lede depressioner hos 
ældre og antallet af 
selvmord.

Det er derfor 
vigtigt at være 

opmærk-
som på, at 
depressi-
onssympto-

merne hos 
ældre menne-

Hvad skal du 
holde øje med?
•  Hos lægen vil den ældre typisk 

klage over generende fysiske 
symptomer som fx træthed, 
mave-problemer eller svimmel-
hed. Det er heller ikke usædvan-
ligt, at patienten er gået en del 
ned i vægt eller har nogle diffuse 
fysiske symptomer, som det kan 
være vanskeligt at finde en årsag 
til. 

•  Pårørende til et depressionsramt 
ældre menneske vil måske opleve 
symptomer som nedsat hukom-
melse, forvirring, irritabilitet 
eller aggressiv adfærd, rastløshed 
o.lign. Sygdomsbilledet kan være 
ganske svært at få hånd om, og 
derfor er det allervigtigste råd, vi 
kan give, at du skal være opmærk-
som på, om din ældre pårørende 
ændrer sig mærkbart og udviser 
en adfærd, der ikke er normal for 
det pågældende menneske. Er det 
tilfældet, bør du opfordre til et 
besøg hos lægen.
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sker ofte er markant anderledes end hos 
yngre. Tit er det nemt for både pårørende 
og sundhedspersonale at forveksle dem 
med andre sygdomstilstande, eller de 
kan blive kraftigt sløret af andre forhold, 
der selvfølgelig påvirker det pågældende 
menneskes adfærd. Det kan være symp-
tomer på fysiske sygdomme, begyndende 
demens, sorg eller isolation og ensomhed. 
Selvsagt er det derfor afgørende, at både 
pårørende og sundhedspersonale er 
opmærksomme og observante overfor de 
faktiske tegn på depression.  ■
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 Specielt hos ældre kan en depression vise sig på måder, 
som adskiller sig fra de gængse eller klassiske sympto-
mer som f.eks. omfatter tristhed, håbløshed, selvbebrej-

delser, selvmordstanker, vægttab, søvnforstyrrelser, mang-
lende energi, træthed samt hæmmet tankegang og fysisk 
formåen. Den klassiske depression ses kun hos ældre i ca. 2 til 
3 procent af tilfældene.

Sammenlignet med yngre voksne udtrykker ældre depres-
sive hyppigere legemlige klager og deres depression forstås 

derfor tit som hypokondri. Ældre virker mere ængstelige og 
benægter oplevelsen af at være deprimeret. Endelig plages de 
ældre sjældnere af skyldfølelser end yngre depressive.

Man taler om atypisk eller maskeret depression. Når de-
pressioner ikke ligner depressioner men derimod noget andet, 
siger det sig selv, at dette medvirker til, at sygdommen er så 
svær at opdage for såvel læger som den ramte selv, familie og 
venner. 

Symptomgrupper 
  hos ældre med 
  depression

Af Liza Overgaard Fra folderen 'ældre og depression'.

TEMA Ældre og depression

Den demente depression:
Her ses dårlig hukommelse, væsent-
lig mental ændring – den syge bliver 
barnagtig – og forvirring. Den syge 
mister de færdigheder, som tidligere 
fik hverdagen til at fungere, der kan 
f.eks. være tale om manglende per-
sonlig hygiejne eller inkontinens.

Hos ældre ses ofte en af de tre følgende 
depressionstyper:
Den nervøse depression:
Denne type er kendetegnet ved en 
”pseudoneurotisk” adfærd, dvs. at 
den ældre virker meget neurotisk, 
hændervridende og selvoptaget. Den 
deprimerede er plaget af angst, uro 
og frygt for sygdom. Vedkommende 
klager over alting og er appellerende. 
Den syge skal hele tiden beroliges 
– men trøst varer, i modsætning til 
tidligere, kun kort tid. Ofte ses fysiske 
symptomer såsom smerter, svimmel-
hed og hyperventilering. Der er stor 
risiko for selvmordsforsøg.

Den vredladne depression:
Ved denne depressionstype oplever 
man ikke et egentligt forsænket stem-
ningsleje, selvom personen ikke er 
glad. Den syge virker derimod vred, 
negativ, irritabel og fjendtligt stemt. 
Den syge skælder ud og kan ikke kor-
rigeres. Aggressionerne er uforstå-
elige for omgivelserne.
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TEMA Ældre og depression

Vi vil helst livets lyse timer.
Dog kender vi alle til, at mørke ti-
mer uanmeldt fylder mere end solens 
livgivende morgentimer. Det sker, når 
vi mister en af vore kære. Døden kan 
vi ikke forberede os på. Heller ikke selv 
om vores kære har været syg gennem 
længere tid. Vi reagerer på en måde, 
som vi slet ikke kan genkende.

Selv om vi plejer at kunne klare 
meget, så er det naturligt, at vi overfor 
døden må give fortabt.

Det er afgørende at reagere på sorgen 
og savnet. Som præst bliver jeg en del 
af menneskers sorg og smerte, når jeg 
kommer på besøg for at tale med de 
efterladte.

Mit første spørgsmål er ofte
”Hvordan har du det”?
Det spørgsmål giver anledning til en 
samtale om, hvor svært det har været, 

og i endnu højere grad anledning til 
at tale om de følelser, der er lige nu. 
Samtale om tomheden og savnet.  Sorg 
er ikke en sygdom, men er en naturlig 
reaktion på et tab. Det er afgørende, at 
den sørgende begynder at sætte ord på 
sin sorg og sit savn.  Nogle mennesker 
kan, og andre kan slet ikke.
I begge situationer er det vigtigt, at vi 
har tiden til at dele den meget anderle-
des livssituation, som den efterladte er 
i. Ikke alle har en familie eller venner at 
tale med. 

Begynder den sørgende at græde, og 
tårerne begynder at løbe ned ad kin-
derne, er det en rigtig god sorgbearbejd-
ning. Det er kroppens måde at reagere 
på. Heldigvis er vi ved at vænne os til, 
at også vi mænd må græde, når livet 
overvælder os. Sorgen skal ikke holdes 
indvendigt. 

På et eller tidspunkt kommer den 

ud, og bedst er det, at den ikke bliver 
fortrængt.

Jeg kan også spørge, om den efter-
ladte har talt med sin læge. Jeg har ikke 
forstand på medicin, men en svær sorg 
kan have brug for medicin, så kroppen 
kan slappe af, mens sorgen bearbejdes. 

Ikke at den sørgende skal medicineres 
i lang tid, men mange vælger desværre i 
for lang tid at kæmpe alene. Og det kan 
blive til en depression. Derfor opfordrer 
jeg til, at vedkommende også besøger sin 
læge for at høre, om der kunne være et 
præparat, der kunne hjælpe.

Lad ikke sorgen fortrænges. 
Sorgen må gerne bæres sammen med 
andre. Brug præsten til samtale om det 
vanskelige. Også i den mørke sorg er der 
en vej mod lyset. ■

Sorg som årsag til depression

At miste en man har meget kær, for eksempel en ægtefælle, er ofte en naturlig følge af at blive ældre. Sorgen 
efter et sådant tab bliver ofte forbundet, og nogle gange forvekslet, med en depression. 

’Balance’ har bedt præst Jens Christian Meldgaard komme med nogle tanker om denne tematik. 
Jens Christian Meldgaard er i sit embede som præst i kontakt med mange ældre mennesker i sorg. 
Nedenfor ses hans tanker om emnet: ’Ældre, sorg og depression’.

Når mørket fylder 
mere end lyset

Af Jens Chr. Meldgaard, Sognepræst i Vadum 
Tlf: 98 27 10 68 . Mail: jcme@km.dk
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 For omkring 12 år siden, fik Inga, der 
i dag er 78 år, at vide, at hun led af 
bipolar lidelse. Hun har altid haft 

et lyst og udadvendt sind, men samtidig 
vidste hun også godt, at hun var eksalte-
ret og sensitiv. Til hendes afdøde mands 
70 års fødselsdag gik det helt galt, og Inga 
endte med at være indlagt på det psykia-
triske sygehus i Augustenborg.

-Da jeg blev indlagt spurgte min 
mand, ”hvad skal jeg nu sige til ven-
nerne?” I 2002 kunne man i højere grad 
være åben om det - heldigvis, så det 
valgte vi at være, og det har jeg aldrig 
været flov over.  Da jeg var barn, var det 
skamfuldt at have en psykisk sygdom, 
for det var som om, det var forældrenes 
skyld. Det var dengang meget flovt, ja 

ligefrem belagt med tabu, men ærlig talt, 
hvis man kommer ind bag alle menne-
sker, så viser det sig jo, at mange har en i 
familien eller i vennekredsen, der har en 
psykisk lidelse.
Inga har kun få gange været i den depres-
sive fase, og det er hun glad for. Hendes 
nye forlovede, Walter, 71 år, har gennem 

Inga og Walter: 
et godt liv som ældre 
og sindslidende. 

Balance har besøgt Inga og Walter, et par i 70’erne, der lider af henholdsvis depression og bipolar 
lidelse, for at tage en snak om livet som ældre, og om hvordan samfundets syn på sindslidende 
har ændret sig. 

to årtier pådraget sig en kronisk depres-
sion. De har derfor en stor forståelse for 
hinanden og støtter hinanden godt. 

Walter fortæller, at han havde gået 
med mange psykosomatiske sygdomstegn 
i 7 år, inden lægen i 1996 stillede diagno-
sen let til middelsvær depression opstået 
som følge af arbejdsrelateret stress. 

Da jeg var barn, var det 
skamfuldt at have en psykisk 
sygdom, for det var som om, 

det var forældrenes skyld. 

Af Ditte Maria Hovmand, Balance redaktionsgruppe
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Inga og Walter: 
et godt liv som ældre 
og sindslidende. 

Lægen havde overset de tidligere tegn 
på depression, selvom der stod i Walters 
journal, at tegn på depression allerede vi-
ste sig i 1987-88. Walter fik det bedre, da 
han kom i behandling. Han synes, at den 
antidepressive medicin er blevet bedre 
med tiden, og at bivirkningerne ikke er så 
markante som førhen, og han fortsætter:

-Gennem årene er medicinen blevet 
bedre - selv om vi nok er mange, der 
kan skrive under på, at også dagens 
antidepressive medicin kan have tunge 
bivirkninger. Desuden er oplysningen 
om sindslidelser blevet meget bedre.
I dag har Walter det godt og er flyttet til 
Sønderborg for at være tæt på sin kæreste 
Inga. Hun fortæller:

-Endelig fik han i foråret 2010 styrke 
til at tage på højskole, hvor vi kom til 
at sidde ved samme bord. Der gik kun 
fire dage, så vidste jeg wauw, det var 
manden i mit liv, og han så i mig sin 
ønskepartner.  Efter 6 dage rejste han 
sig derfor op og sagde til alle 71 tilste-
deværende, at det fra nu af var os to for 
ever and ever  -  og sådan har det været 
lige siden!

Inga svinger ikke særligt meget i sin 
sindstilstand, men mere på grund af 
medicinen hun tager. Hun er til gengæld 
kræftsyg. Men de to nyder livet sammen 
og sørger for at have gang i så mange akti-
viteter, som det er muligt, henset til hen-
des kræftbehandling og hans depression. 
De understreger begge, at det bestemt 
kan lade sig gøre at have et godt liv på 
trods af deres alder og psykiske lidelser. 

Hjælp og støtte giver lys i mørket
Hvis man spørger, hvad der er vigtigt at 
gøre som pårørende til et menneske, der 
er ældre og psykisk sårbar, er Inga og 
Walter slet ikke i tvivl om, at opbakning 
og samtale er centralt. 

-Hvis nogen er ked af det, så bliver 
jeg også meget ked af det på hans eller 
hendes vegne. Sådan kan der være mis-
mod omkring depression, bipolar lidelse, 
kræft og andre sygdomme – men lad os 

aldrig glemme, hvor stor en betydning 
det har for den syge at møde lydhørhed, 
forståelse og hjælpsomhed fra os andre! 

Herved kan du og jeg personligt og på 
en enkel måde give den største gave til et 
medmenneske. ■
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#DepressionSucks 
 hver dag !
- men d. 1 oktober 2014 gjorde DepressionsForeningen ekstra 
meget ud af at markere de tabuer, der er forbundet med 
depressionssygdommen. 

 I anledning af European Depression 
 Day d. 1 oktober 2014 vrimlede de 
 sociale medier med billeder af  

DepressionsForeningens orange sokker.
Kendte og ukendte danskere iførte sig 

”depressionssokkerne” og delte billederne 
i deres online netværk, med et par ord 
med på vejen om at bryde tabu og stigma 
omkring depression.

Frem mod d.10. oktober sørgede De-
pressionsForeningens sekretariat for at 
få sendt de eftertragtede sokker ud til alle 
dem der gerne ville støtte kampagnen. 

Sekretariatsleder Kasper Tingkær var 
en tur forbi TV2Lorry’s program Kont@
kt for at fortælle om ideen bag de orange 
sokker. Forfatter og filmmand Jørgen 

#DepressionSucks
var det 4. mest brugte hashtag på 
Twitter d. 1 oktober 2014, hvilket vi 
er meget stolte af. Det skyldes ikke 
mindst den overvældende opbak-
ning, kampagnen har fået fra politi-
kere, kulturpersonligheder og ganske 
almindelige danskere, der ønsker at 
vise, at depression ingen skam er – 
men at sygdommen stinker! 

Med andre ord blev kampagnen 
en kæmpestor success 
– tak  til alle jer der har støttet dette 
vigtige budskab! 

Vi bringer her en brøkdel af de 
fotos, vi har modtaget i anledning af 
European Depression Day. Du kan se 
eller gense flere billeder, artikler og 
videoer via kampagnens Facebook-
side: https://www.facebook.com/
depressionssokker

Odense Symfoniorkester iført orange sokker

Leth var med i en kort præsentationsvi-
deo for kampagnen, med budskabet: 

”Det handler ikke om at skjule mørket. 
Det handler om at stå ved at det er der.” 

Der blev også produceret to længere 
videoklip med hhv. socialminister Manu 
Sareen og komiker og skribent Sebastian 
Dorset. De fortalte åbenhjertigt deres 
personlige historier om perioder med 
psykisk sårbarhed – og vigtigst af alt – 
hvor vigtigt det er at tale om det. Om af-
tenen d. 1 oktober var Sebastian Dorset i 
DR’s Aftenshowet sammen med designer 
og foredragsholder Henriette Zobel, hvor 
der blev sat fokus på de mange hundre-
detusinde danskere der forsøger at tackle 
stress og depression. ■
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Et lille uddrag af opslag der relaterer sig til #DepressionSucks på Twitter.

Komiker Carsten Bang, der også skulle optræde den af-
ten, tog sokkerne på inden han gik på scenen i Helsingør.

Depressionssokker som depressionshandsker: skuespilleren 
Peter Mygind trak depressionssokker på armene. 



og blev mere og mere panikslagen ved 
tanken om, at min far skulle opdage det 
og synes, jeg var svag,” fortæller Carsten 
Dahl.

Som barn var han bange for forskel-
lige ting, panikken flyttede rundt – også 
da forældrene blev skilt og Carsten Dahl 
sendt på kostskole. 

Her begyndte at spille trommer og blev 
allerede som 14-årig professionel. Senere, 
som studerende på Rytmisk Musikkon-
servatorium, skiftede han over til klaver. 
Og karrieren tog fart.

 Der er skrevet meget om kombina- 
 tionen af kunst og psykisk lidel- 
 se. Forestillingen om den liden-

de kunstner, der igennem sin depression, 
angst eller mani er blevet meget bedre til 
sin kunst lever i bedste velgående.  

Carsten Dahl, der hører til Europas 
mest talentfulde pianister, pensler dog 
intet skønmaleri af den svære angst, der 
har fulgt ham siden barndommen. 

”Det er ikke angsten, der har gjort mig 
til kunstner. Snarere har kunsten været 
en måde, jeg har formået at være til stede 
i mig selv på, når angsten har hjemsøgt 
mig. At spille musik har været en kom-
pensation, en fetish om du vil, der afholdt 
mig fra at se angsten i øjnene,” fortæller 
Carsten Dahl.

Panikangst som 9-årig
Den 47-årige pianist husker tydeligt, den 
første gang, han blev ramt af panik-angst. 
Det var da han som 9-årig sad ved siden 
af sin far i et fly på vej til Spanien. 

”Det var mørkt, og jeg havde en klau-
strofobisk følelse. Jeg var ude af mig selv 
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Alternativet til at    tale om angst er at 
passe mig selv

Carsten Dahl er en af Europas mest anerkendte jazzpianister. Siden barndom-
men har han kæmpet med voldsom angst og depression. Til januar gæster han 
Ishøj, arrangeret af DepressionsForeningens Ishøjgruppe. 

Af Camilla Victoria Marcinkowski, 
journalist og master i sundhedsantropologi

Koncerten 
og foredraget 
med Carsten Dahl foregår 

d. 15 januar 2015 kl. 19

Ishøj Kultur Café

Ishøj Østergade 28 

2635 Ishøj
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Alternativet til at    tale om angst er at 
passe mig selv

Om Carsten Dahl
• Født 1967
•  Pianist, komponist og tidligere 

professor på Rytmisk Musikkon-
servatorium

•  Har udgivet 32 soloalbum og 
indspillet endnu flere med andre 
kunstnere

•  Har vundet en række priser og 
legater i ind- og udland

•  Angstambassadør for Psykiatri-
fonden

• Fraskilt og far til 3 piger

Pris:
Medlemmer af foreningen: 40 kr

Ikke medlemmer: 60 kr.

Billetter kan købes på: 

www.depressionsforeningen.dk

Fra hjerteafdeling til psykiater
Men angsten fulgte med, næret af et mas-
sivt indre pres og følelsen af ikke at være 
god nok. Under en pladeindspilning i 
Norge i 1996 blev Carsten Dahl indlagt på 
en hjerteafdeling. Hans tilstand handlede 
dog ikke om hjertet, men om sindet. Så 
han blev sendt videre til en psykiater. 

For fire år siden fik han sin anden 
depression, som han først i dag er ved at 
komme sig over. Det har krævet psykote-
rapi, jævnlige besøg hos en psykiater og 
antidepressiv medicin. 

”I dag er jeg ikke er så plaget af ang-
sten. Jeg forsøger at række ud efter den, 
så jeg ikke risikerer, at den fjerner tæppet 
under mig igen. Medicinen spiller helt 
sikkert også en rolle,” siger Carsten Dahl.

Mindre pres – mindre inderlighed
At få angsten lidt på afstand gør, at han 
er begyndt at spørge sig selv, om angst-
friheden påvirker ham som kunstner.

”Det er noget, jeg tænker over. På en 
måde har jeg aldrig haft det bedre med 
at spille. Jeg nyder det og føler ikke det 
samme pres som tidligere. På den anden 
side føler jeg, jeg har mistet lidt af min 
inderlighed. Det er svært at skille men-
nesket fra kunstneren,” siger han.

Psykiatrifonden invitererede for nogle 
år siden Carsten Dahl til at give koncert. 
Han kom og spillede klaver. Men imel-
lem numrene begyndte han at tale om 
sin angst. Det blev startskuddet til en 
åbenhed, han har dyrket lige siden.

Alternativet er at passe mig selv
”For mig er det at tale om tingene, at 
skabe gennemsigtighed, utroligt vigtigt. 
Det er ikke alle, der kan eller vil fortælle 
deres historier. Men jeg fungerer sådan, 
at alt input, jeg får, bliver til output. Og 
jeg tror, at jeg ved at fortælle min historie 
kan gøre det lettere for mennesker, der 
måske sidder og gemmer på noget. Måske 
kan de føle sig lidt mindre alene,” siger 
Carsten Dahl.

I dag ser han det som sin pligt at være 
åben og holde ”spille-tale” seancer, som 
den han skal holde I Ishøj Kultur Café, 
arrangeret af DepressionsForeningens 
Ishøjgruppe.

”Alternativet til at holde foredrag er jo 
at passe mig selv. Men med de ting, jeg 
har været igennem, mener jeg, at jeg har 
noget vigtigt at sige om det at være men-
neske,” siger Carsten Dahl. ■

Det er ikke angsten, 
der har gjort mig til 
kunstner. Snarere 

har kunsten været en 
måde, jeg har formået 
at være til stede i mig 
selv på, når angsten 
har hjemsøgt mig”.
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ISHØJ

KØBENHAVN

KOM TIL KONCERT OG FOREDRAG 
MED KOMPONIST CARSTEN DAHL

Et foredrag om angst og depression, kombineret med 
soloklaverkoncert.

D.15. januar kl. 19
Ishøj Kultur Café & Ishøj Svømmehal
Ishøj Østergade 28 
2635 Ishøj

Pris:
Medlemmer af foreningen: 40 kr
Ikke medlemmer: 60 kr.
Billetter kan købes på: 
www.depressionsforeningen.dk

Et samarbejde mellem DepressionsForeningen og 
Forvandlende fortællinger

Tag dig selv, din kæreste, gode ven eller gamle mor 
under armen, og oplev 10 personlige fortællinger, 
fortalt af mennesker med depression eller bipolar 
lidelse tæt inde på livet. 

Det sker fredag d. 16/1 kl.17-24 i Huset-KBH
Rådhusstræde 13, 1466 København K

Info om billetsalg følger på DepressionsForeningens 
hjemmeside og facebookside.

Vi glæder os meget til at dele oplevelsen med dig!

FORVANDLENDE FORTÆLLINGER #5 ER DU SINDSSYG?

LÆS INTERVIEW
MED CARSTEN DAHL 

I DETTE NUMMER
AF BALANCE, S.12.

 -Det handler om at dele de ærlige fortællinger-
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KOLDING
ODENSEOPSTART AF LOKALGRUPPE  

KOLDING

I starten af det nye år vil DepressionsForeningen forsøge at 
starte en lokalgruppe for mennesker med depression eller
bipolar lidelse i Kolding. Er du interesseret i at høre mere,
eller i at tilmelde dig gruppen, så send en mail til
Karen Margrete: kmndep@gmail.com

FÅ EN FOREDRAGSHOLDER UD I 
JERES LOKALGRUPPE!

Kære lokalgrupper,
Foredragsgruppen tilbyder nu at komme ud i jeres lokalgruppe 
og holde et foredrag for jer.

Hvis I har lyst til at høre en personlig fortælling fra en af 
vores dygtige foredragsholdere, så gå ind på: www.depressions-
foreningen.dk/hvad-tilbyder-vi/foredragsgruppen/ og se om der 
bor en foredragsholder i jeres område. 

Det eneste det koster er transport plus en lille gave til fore-
dragsholderen!

Sæt kryds i kalenderen d. 21 marts, 2015 – for da afholder De-
pressionsForeningen den årlige generalforsamling. Denne gang 
i Odense. Som altid har vi et spændende foredrag på menuen, 
og der bliver rig mulighed for at hilse på hinanden over en let 
frokost.

Nærmere info om generalforsamlingen følger senere på 
www.depressionsforeningen.dk, hvor tilmelding også kan ske.

Invitation til generalforsamlingen sendes senere som nyheds-
brev til alle de medlemmer, der har opgivet deres mail-adresse. 
Hvis du ikke har adgang til internettet, kan invitationen også 
sendes via post, hvis du kontakter sekretariatet.

Forslag til punkter på dagsordenen skal være bestyrelsen i 
hænde senest d.6 marts, 2015. 

Vi glæder os til at se jer!

HYGGEKLUB
Vi er et par stykker i Odense, der gerne vil 
danne en hyggeklub, hvor folk kan mødes i dagtimerne til for-
skellige aktiviteter som kortspil, dans, gåture, teater- og biograf-
ture, eller hvad der ellers er ønsker om og behov for. 
Vi er åbne for både at mødes ude i byen og hjemme hos hinan-
den. 

Kontakt:
Birthe Thomsen mobil 40 46 51 24, e-mail bt@mpc5.com eller
Jan Eisner tlf. 20 46 60 48, e-mail jan.eisner@live.dk 

GENERALFORSAMLING I DEPRESSIONSFORENINGEN

Vil du være bestyrelsesmedlem?
Har du erfaring med strategiudvikling, økonomi og ledelse 
af foreninger? Stil op til bestyrelsen ved at melde dit kandi-
datur til bestyrelsen eller til sekretariatet. For at være opstil-
lingsberettiget skal du have været medlem af foreningen i 
mindst 14 dage forud for generalforsamlingen. 

ODENSE
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Årsager til mundtørhed
Mundtørhed kan opstå ved en række 
sygdomme, såsom Parkinsons sygdom, 
depression, diabetes og feber. Men den 
hyppigste årsag til mundtørhed er brug 
af medicin, blandt andet midler mod 
depression og angst.

Symptomer ved mundtørhed
Ved ændring i spyttets sammensætning 
eller ved nedsat spytdannelse opstår en 
række symptomer. Man har en fornem-
melse af tørst. Det er vanskeligere at spise 
tør kost. Der er ofte synke- og talebesvær. 
Der kan være smerter og brændende for-
nemmelse fra slimhinderne og ubehagelig 
smag og dårlig ånde. Tandlægen vil ved 
en klinisk undersøgelse af den mundtørre 
patient kunne finde følgende forandrin-
ger: Tørre slimhinder, en tunge, der er 

Mundtørhed
En hyppig følge af 
antidepressiv medicin

 Af  Specialtandlæge Peter Marker    

rød og furet, øget forekomst af mundhu-
lesvamp, tørre læber og undertiden dan-
nelse af røde irriterede mundvige. Der vil 
endvidere ofte kunne påvises mere caries.
 
Hvad kan der gøres mod 
mundtørhed?
Tal med din læge om muligheden for at 
skifte til et andet præparat. Din læge vil 
da vurdere, om der findes alternativer, 
der giver den samme behandlingsef-
fekt uden tilsvarende mundtørhed. Vær 
opmærksom på, at hvis man tager mange 
typer medicin samtidig, kan de under-
tiden forstærke hinandens tendens til 
udvikling af mundtørhed. 

Der findes en speciel type øjendråber 
(pilokarpin), man kan prøve at fugte 
munden med, og som undertiden kan 
sætte lidt gang i spytsekretionen, hvis 

andre råd ikke hjælper. Det skal du tale 
med din læge om, for der kan forekomme 
diverse bivirkninger ved Pilokarpin, der 
aldrig bør bruges, hvis man har astma, 
grøn stær eller lunge- og hjertekarsyg-
domme.

 Spyttet har mange vigtige funktioner i mundhulen. Det hæmmer væksten af bakterier, og nedsætter dermed tendensen til 
udvikling af caries (huller i tænderne). Spyttet smører munden, så det bliver lettere at tygge, synke, tale og smage. Derud-
over indeholder spyttet en række fordøjelsesenzymer, der starter nedbrydningen (fordøjelsen) af føden, allerede mens den 
er i munden.

Normalt danner 
vores spytkirtler mel-

lem 0,5 og 1,5 liter spyt 
i døgnet. Men ca 20% af 

befolkningen lider 
af mundtørhed.
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 Af  Specialtandlæge Peter Marker    

Økonomisk hjælp til øgede 
udgifter til tandbehandling?
Ved forøgede udgifter til tandbehandling, 
på grund af mundtørhed forårsaget af 
nogle somatiske sygdomme, kan der ydes 
økonomisk støtte til tandbehandling. 
Desværre findes der ikke nogen tilsva-
rende generel ordning for sindslidende 
patienter, der har ekstra udgifter til 
tandbehandling på grund af mundtørhed 
opstået i forbindelse med den medicinske 
behandling. Men man kan eventuelt i 
særlige tilfælde, sammen med sin tand-
læge og i samråd med sin sagsbehandler, 
prøve at søge hos Borgerservice i  bopæls-
kommunen  med henblik på en individuel 
vurdering og sagsbehandling. ■

l  Gå hyppigt til tandlæge og følg hans/
hendes råd.

l  Børst tænder 2-3 gange daglig med en 
flourholdig tandpasta, der ikke skum-
mer.

l  Udover tandbørsten skal du altid 
bruge tandtråd, tandstikkere og evt 
”flaskerensere”.

l  Spytsekretionen kan stimuleres med 
sukkerfri sugetabletter og tyggegum-
mi, der evt. kan indeholde   flour.

l  Undgå søde sager og sukkerholdig 
saft og drikke, da disse kan forværre 
mundtørheden.

l  Drik rigeligt og ofte vand.

l  Begræns forbruget af tobak og alko-
hol, da dette forværrer mundtørhe-
den.

l  Hold igen med kaffe og koffeinholdig 
te, da koffeinet er vanddrivende og 
dermed forøger mundtørheden.

l  Man kan på apoteket købe forskellige 
former for spyterstatningsmidler i 
form af spray, gel eller mundskyl-
levæsker. Det er forskelligt hvad folk 
foretrækker, men tal med apoteket om 
det og prøv dig frem.

l  Skyl mange gange dagligt med tem-
pereret eller kold kamillete, der er 
fremstillet af den ægte kamilleblomst 
(kan købes på apoteket og i Matas). 
Man skal ikke bruge filterposer men 

en ”gammeldags” tesi. Kamilleteen 
fremstillet på denne måde virker 
antiinflammatorisk (dvs. den dulmer 
smerterne fra slimhinderne) og hæm-
mer udvikling af svampeinfektion i 
munden.

l  Ved mundtørhed ses ofte sarte, tørre 
og sprukne læber. Dette kan lindres 
med vaseline, læbepomade, læbebal-
sam eller fed fugtighedscreme.

Hvad kan du selv gøre?:
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NYHED: 
Depressionsforenings- 
ens socialrådgivningslinie 
har fra januar 2015 
åbent hver onsdag Hjælp til 

socialrådgivning for dig, 
der er ramt af depression 

eller bipolar lidelse"

Få en ny start med mere energi ...

Lær om hvordan du kan 
• ændre din livsstil
• bryde dine vaner
• håndtere stress
• få lyst til socialt samvær 

 

• finde livsglæden
• opnå et varigt vægttab
• få styrket dit selvværd
• få forøget livskvalitet

Højbjergvej 2 • 7620 Lemvig • Tlf.: 97 88 83 00 • info@livsstilshojskolen.dk • www.livsstilshojskolen.dk

med et ophold på Livsstilshøjskolen Gudum

Vælg mellen 6, 12, 19 eller 25 uger.
Nye kurser starter 4. januar; 15. februar; 6. april og 17. maj

FOKUS PÅ 

Kost, M
otion 

og Psykologi

Vi har store eneværelser, fred og ro, trygge rammer, elevator, bus til døren,  
fri internet - også på værelserne og spændende almendannende fag

’RING’Onsdage KL.17-18.3033 12 47 74
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Vil der være mulighed for at stille 
spørgsmål til fagfolk og sundhedsper-
sonale for eksempel? 
”Ja og nej – hvis du med fagfolk og sund-
hedspersonale tænker på læger, psykolo-
ger, psykiatere, socialrådgivere m.m., så 
er svaret nej. Hvis du tænker på, om man 
kan stille spørgsmål til eksperter, så er 
svaret ja. Brugerne er eksperter i deres 
egen sygdom, og det er deres levede liv, 
der danner grundlag for de råd, de giver.” 

Det kan være svært at forholde sig til 
måske 48 velmenende råd. Hvordan 
sorterer man ud i sådan en masse?
”For eksempel kan folk, der kommer ind 
og læser råd og tips, give en tommelfinger 
opad, hvis de synes det er et godt råd – 
ligesom ”like”-knappen som man kender 
fra Facebook. På den måde kan man i 
hvert fald se, at det er et råd, der muligvis 
har fungeret godt for andre. Derudover 
får den bruger, der har givet det gode råd, 
en slags point for hver gang nogen klikker 
på ”like” knappen. Jo flere point en bru-
ger har, desto flere gode råd har han eller 
hun givet. Man kan ikke bruge de point 
til andet end at se, at det er en engageret 
bruger, der bidrager positivt til at løse 
nogle af de udfordringer, andre brugere 
kommer med.”

Hvornår bliver siden lanceret?
Planen er at lancere minhverdag.nu 
sidst i december 2014. Der vil komme 
mere information om hjemmesiden på 
DepressionsForeningens hjemmeside og 
facebookside. 

Hjemmesiden kommer til at hedde 
minhverdag.nu. Balance interviewede 
projektleder Dijana Dix Omerbasic 
om den nye hjemmeside:
”Tanken er, at man som bruger beskri-
ver de udfordringer man måtte have i 
forbindelse med sin sygdom eller lidelse. 
Det kan for eksempel være, at min angst 
gør mig rædselsslagen for at tage bussen. 
Meningen er så, at andre brugere kan give 
mig gode tips og råd ved at kommentere 
på min udfordring.”

Hvordan adskiller minhverdag.nu sig 
fra et forum som for eksempel dep-
net.dk? Eller fra Facebook for den 
sags skyld, hvor man jo også skriver 
en status som andre kommenterer 
på?
”Minhverdag.nu er for det første ikke 
en konkurrent til de eksisterende fora, 
men et supplement til dem. Det er kun 
godt, at der er en vis genkendelighed med 
Facebooks kommentarfunktion, men 
dermed ophører lighederne også. Til 
forskel fra depnet.dk skal man formulere 

sine udfordringer og kommentarer på 
max. 200 tegn. Vi vil nemlig ikke være et 
forum, men et sted hvor man hurtigt kan 
formulere et spørgsmål og få et konkret 
tip eller et godt råd.” 

Kan alle oprette sig som brugere? 
”Ja, alle kan blive brugere af minhverdag.
nu. Det kræver bare, at man opretter sig; 
dog er man anonym, hvis man ønsker at 
prøve sig frem under et andet navn.” 

Kommer det til at koste noget?
”Nej, det bliver gratis at bruge minhver-
dag.nu”  
  
Hvad kan man ellers bruge minhver-
dag.nu til? Er det en platform hvor 
man kan møde andre brugere?
”Brugerne kan som sagt være anonyme. 
Det forhindrer selvfølgelig ikke folk i at 
udveksle oplysninger, hvis det er dét de 
vil. Men minhverdag.nu er ikke et socialt 
medie som sådan – vi har bare taget 
nogle af de genkendelige funktioner og 
implementeret dem på siden. ”

Gode råd er ikke dyre
I starten af 2014 fik OCD-foreningen, DepressionsForeningen og 
Angstforeningen (Fællesorganisationen ODA) tilskud fra Social-
ministeriet samt fra TrygFonden til at udvikle en hjemmeside, hvor 
brugere kan mødes og dele deres gode råd med hinanden.

Få en ny start med mere energi ...

Lær om hvordan du kan 
• ændre din livsstil
• bryde dine vaner
• håndtere stress
• få lyst til socialt samvær 

 

• finde livsglæden
• opnå et varigt vægttab
• få styrket dit selvværd
• få forøget livskvalitet

Højbjergvej 2 • 7620 Lemvig • Tlf.: 97 88 83 00 • info@livsstilshojskolen.dk • www.livsstilshojskolen.dk

med et ophold på Livsstilshøjskolen Gudum

Vælg mellen 6, 12, 19 eller 25 uger.
Nye kurser starter 4. januar; 15. februar; 6. april og 17. maj

FOKUS PÅ 

Kost, M
otion 

og Psykologi

Vi har store eneværelser, fred og ro, trygge rammer, elevator, bus til døren,  
fri internet - også på værelserne og spændende almendannende fag
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 Alle mennesker føler sig nedtrykte på 
 et eller andet tidspunkt i livet.  
 Men hvis du lider af svær de-

pression, er det sandsynligt, at du føler 
dig deprimeret hver dag næsten hele 
dagen, især om morgenen. Måske vågner 
du uden energi til at komme ud af sengen. 
Og når du så endelig kommer op, kan dét 
at beslutte, hvad du først skal gøre, føles 
som en uoverstigelig opgave. 

I tiderne med træghed, er det nemt at 
miste modet. Men at opgive tanken om 
at få noget som helst gjort, kan få dig til 
at føle dig magtesløs, og få følelsen af at 
være deprimeret til at vare ved. 

I stedet skal du bide fra dig med en 
handleplan, som driver dig fremad, også 
selv om du hellere vil sakke bagud. 

Lav en depressionshandleplan
En depressionshandleplan kan hjælpe 
dig med at fjerne gætværket omkring, 
hvor du skal begynde om morgenen. Den 
kan også sætte dig i stand til at se, hvor 
meget du egentlig kan gøre, hvilket er 
vigtigt, da mennesker med depression 
har en tendens til at sammenligne deres 

nuværende aktivitetsniveau med det, de 
havde tidligere. 

”Hvis en handleplan skal være effektiv, 
må du først forstå, at svær depression 
er en sygdom, ikke en svaghed”, udtaler 
Stephen J. Ferrando, MD, professor i 
klinisk psykiatri og klinisk folkesundhed 
i psykiatriafdelingen ved ”New York-Pres-
byterian/Weill Cornell Medical Center” i 
New York. 

Hold op med at sammenligne dig med 
fortiden. ”Det er ikke din skyld, at du har 
en depression”, siger han.  

For at få begyndt på at lave en hand-
leplan, er det bedst at arbejde sammen 
med din læge eller terapeut. ”Når man 
er deprimeret, kan det være svært at 
beslutte, hvor man skal begynde”, siger 
Randy Auerbach, PhD, ABPP, forsker og 
hjælpeprofessor i psykiatriafdelingen på 
”Havard School of Medicine” og direktør 
for ”Child and Adolescent Mood Disor-
ders Laboratory” ved McLean Hospitalet 
i Belmont i Massachusetts. Din læge eller 
terapeut kan hjælpe dig med at identifi-
cere både kortsigtede og langsigtede mål, 
som du kan arbejde hen imod.

Overvej hvilke af følgende 
trin, du vil tage med i din 
daglige handleplan:

1. Opgaver du skal have gjort
Lav en liste over fire eller fem ting, som 
du skal have gjort i dag, såsom arbejde 
og daglige rutiner. For at undgå at blive 
overvældet, skal du dele hvert mål op 
i små dele. I stedet for f.eks. at have en 
målsætning om at rengøre hele huset, 
kan du beslutte dig for at gøre rent i ét 
rum i dag, udtaler Brian Iacoviello, PhD, 
hjælpeprofessorri psykiatri på ”Icahn 
School of Medicine” på Mount Sinai Ho-
spitalet i New York.

2. Aktiviteter du finder glæde ved
Hvis depressionen har taget nydelsen ud 
af alle aktiviteter for dig, kan du skrive 
ned, hvad du engang fandt glæde ved at 
gøre. Hvis du arbejder hen 
imod at gøre de ting, 
som du 
engang godt 

Genvind 
motivationen med en 

depressionshandleplan
Hvis en depression giver dig følelsen af, at du bare ikke kan komme i gang, 
kan en depressionshandleplan sætte dig i bevægelse igen. Her kan du læse,  
hvordan du laver en motiverende plan - og holder dig til den.

Af Barbara Sadick
Oversat af Jane Hangaard
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Hvordan du holder dig til din depressionshandleplan
Når fristelsen til ikke at gøre noget dukker op hver morgen, så gør dig klart, at du 
bliver nødt til at skubbe dig selv til at tage det første skidt til at komme i gang. Når 
først du gør det, skal du vide, at dit motivationsniveau sandsynligvis vil stige. For at 
blive på sporet skal du sørge for at indføre aktiviteter på fastlagte tidspunkter, så du 
ikke bliver overvældet af, hvad du skal lave bagefter, eller hvor meget du skal have 
gjort. Sæt din depressionshandleplan et synligt sted, og giv dig selv  påmindelser 
ved at sætte nogle alarmer på din telefon.

Husk også, at din depressionshandleplan måske ikke følger den lige vej. Der 
kan ske tilbagefald, og det er okay – bare gør dit bedste for at fortsætte. Du kan 
derefter drøfte dine fremskridt ved de regelmæssige lægekonsultationer eller under 
terapisessioner og arbejde sammen med din læge eller terapeut om at identificere 
dét, som måske stadig kommer i vejen for dig, og find ud af, hvad I skal gøre for at 
ændre dette.

Ved slutningen af hver dag, skal du fokusere på dét, du har udrettet i stedet for 
dét, du ikke har nået. ”Den største udfordring for en person med depression er at 
få bugt med den pessimistiske tankegang, hjælpeløsheden og håbløsheden”, siger 
Auerbach. ”Men med den rigtige behandling og en god handleplan, kan depression 
besejres”.

kunne lide at gøre, genvinder du lang-
somt styrken. Du kan også prøve at tilføje 
nye aktiviteter, såsom lindrende stress-
håndteringsoplevelser (f.eks. meditation, 
yoga og tai chi).

3. Tid sammen med dit støttende 
netværk
Forskning viser, at et støttende netværk 
er særligt vigtigt for at komme sig efter 
en depression. Lav planer med venner og 
familie og mød op, selv om du ikke orker 
det. Det hjælper at have 
en ven, som vil holde dig 
ansvarlig. ”Social støtte 
kan være en enorm god 
forbundsfælle, når du 
kæmper med en 

depression”, siger Dr. Auerbach. En lokal 
depressionsstøttegruppe eller en støt-
tegruppe, du finder på nettet, kan også 
være en god ressource.

4. Motion
I en redegørelse trykt i 2013 i ”American 
Journal of Preventive Medicine” rappor-
terede forskere, at selv mildere former  
for fysisk aktivitet, såsom gåture og 
havearbejde i 20-30 minutter om dagen, 
kan hjælpe med at afværge depression. 
Hvis du er stoppet med at dyrke motion, 
så sæt dig nogle overkommelige mål, som 
tillader dig lige så langsomt at nå frem til 
det fysiske niveau, du ønsker at nå. Du 

kan måske endda kombinere motionen 
med at være social, hvis du vælger en 

træningsaktivitet, som du kan lave 
sammen med en ven.

5. Sunde måltider
At spise en alsidig kost kan bidrage til at 
lette depressionssymptomer. I din de-
pressionshandleplan skal du indarbejde 
nogle trin til at lave sunde måltider hver 
dag. For at få det størst mulige udbytte 
skal du sigte efter tre måltider, som om-
fatter fuldkorn, frisk frugt og grøntsager, 
bønner, nødder, frø, magert kød, fisk, 

æg og fedtfattige eller fedtfrie mejeri-
produkter.  Spring aldrig morgenmaden 
over. Sørg for at drikke rigeligt med vand, 
da selv lettere dehydrering kan påvirke 
humøret. Begræns dit alkoholindtag.

6. Medicinering
Hvis du tager medicin, skal du i din de-
pressionshandleplan angive de nøjagtige 
tidspunkter for, hvornår du skal tage den. 
At holde sig til den foreskrevne behand-
lingsplan er den bedste måde at frem-
skynde en bedring på. 

7. Dagbogsføring
Dét, du skriver ned 
i en dagbog, kan 
skaffe dig selv, 
din læge og din 
terapeut en 
indsigt, som 
I sammen kan 
vurdere med henblik på 
at opdage nogle adfærdsmøn-
stre, som måske holder dig tilbage 
fra at gøre det, du gerne vil. Notér dine 
adfærdsmønstre, såsom hvad du laver, 
i hvilken grad det lykkes for dig at lave 
disse ting, og hvad du tænker på, mens 
du laver dem. Når du først har identifice-
ret de negative mønstre, kan du sammen 
med din læge og din terapeut arbejde på 
at slippe dem. 

8. Belønninger
Iværksæt et belønningssystem, hvor du 
giver dig selv en belønning, hver gang du 
har nået et mål i din depressionshand-
leplan. Egenomsorgsaktiviteter – som 
f.eks. massage, en ny frisure, en film eller 
en hvilken som helst anden aktivitet, der 
får dig at føle dig godt tilpas, og følger 
planen for at komme dig - udgør nogle 
gode belønninger. ■
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I slutningen af oktober arrangerede de tre lokalgrupper 
i Nordjylland et foredrag, der blev afholdt i de smukke 
lokaler i den gamle byrådssal i Nørresundby ved 
Aalborg. Tredive personer fandt vej til det spændende 
foredrag med Mikkel Salling Holmgaard, der var en 
engageret og veloplagt foredragsholder! Han fortalte 
sin historie om et langt men succesfuldt genoptræ-
ningsforløb, som han startede på efter at være blevet 
stukket ned. Ude på den anden side af det lange og 
krævende genoptræningsforløb spørger Mikkel: ’hvad 
er lykkedes?, hvad er fedt i dit liv?, og hvad vil du have, 
at det skal fyldes med?’ Han mener, at hvis man tror på 
noget, er der 21 % større chance for, at det vil lykkes, 
og Mikkel troede på, at det ville lykkes. Han talte om at 
gøre noget og handle frem for blot at snakke, og at gode 
handlinger avler overskud. 

Efter et indholdsrigt foredrag med en kort pause 
med kaffe og kage, kunne de fremmødte gå hjem med 
stof til eftertanke. Tak for en god aften til alle.  ■

Foredrag med 
Mikkel Salling Holmgaard

En lille hilsen fra eftermiddags- 
gruppen for alle aldre i Aarhus
Af Mathias Sørensen, DepressionsForeningen Århus

I vores gruppe talte vi om, hvorvidt 
vi skulle holde møde 2. pinsedag, da 
mandag er vores mødedag. I stedet blev 
vi enige om at tage en tur på Himmel-
bjerget. Alle i gruppen ville med så det 
var skønt! Vi aftalte, at vi kunne tage 
en ledsager med hver, og det gjorde det 
nemmere at få overtalt alle i gruppen til 
at tage med. 

Der er en deltager, som startede i grup-
pen i februar i år. På daværende tids-
punkt havde vedkommende stort set ikke 
været uden for sin lejlighed i flere år, og 
kommer det stadigvæk ikke, undtagen 
når vedkommende kommer til vores 
gruppemøder. Så det var en stor over-
vindelse for vedkommende at tage med 
på vores tur til Himmelbjerget. Vedkom-

mende har en søn på 12 år, og jeg tror det 
hjalp, at han kunne komme med. Der var 
også en lidt ældre dreng med, og de to 
drenge blev hurtigt kammerater. Alt i alt 
var det en rigtig god tur, og her fra grup-
pen i Århus anbefaler vi andre grupper at 
tage på udflugt, da det kan ryste gruppen 
sammen på en ny måde.  ■

Af Sofie Skau, DepressionsForeningen Aalborg 
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I Haderslevgruppen ’Solcellen’ havde vi 
en uges fremstød i vores lokale Kvickly 
fra d 29. okt – 4. nov. 2014.

Haderslev Frivilligcenter og Kvickly 
har tilbudt alle foreninger tilhørende 
Frivilligcentret at bemande en stand i 
forretningen en uge af gangen.

Vi var spændte på opgaven, da vi ikke er 
så vant til at stå og reklamere for vores 
gruppe og for DepressionsForeningen.  
Til at løse opgaven havde vi taget  
DepressionsForeningens forskellige  
pjecer og postkort samt Balance med. 

Det var forskelligt, hvordan vores 

tilstedeværelse i Kvickly blev modtaget, 
og vi skulle lige lære, hvordan det er at 
blive afvist. Men der var en del, som 
enten gerne ville have nogle pjecer eller 
høre om vores anliggende - at udbrede 
kendskabet til DepressionsForeningen. ■

Haderslevgruppen reklamerede 
for DepressionsForeningen i den 
lokale Kvickly Af Merete L. Hansen, DepressionsForeningen Haderslev.

Hvad gør man, når man har haft en 
depression, eller når man føler sig stresset 
på grund af arbejdet?

Mindfullness er en meditationsform, 
som har vist sig at have en række positive 
effekter på den menneskelige sindstil-
stand, blandt andet ved depression og 
stress.

Odense lokalgruppe arrangerede et 
foredrag med Psykiater Bodil Andersen 
fra Kognitiv Center Fyn, hvor emnet var 

mindfullness. Foredraget bød på et meget 
fint indblik i de teknikker, der anvendes 
ved mindfullness og kunsten at praktisere 
den.

Der var mødt 33 forventningsfulde 
tilhørere op, og vi fik alle et godt udbytte 
med hjem.

Vi lavede nogle enkelte praktiske 
øvelser – så nu er det bare med at komme 
hjem og gå i gang selv. ■

På en regnfuld lørdag eftermiddag 
i slutningen af august var der Frivillig-
marked i Aalborg. 
Alle tre lokalgrupper i Nordjylland var re-
præsenteret ved standen på Gammeltorv. 

Vi havde forskelligt informationsmate-
riale med, og der var blevet bagt en lækker 
kage. 

Til trods for vejret var der mange men-
nesker, der kom forbi vores stand, og vi fik 

nogle gode snakke med dem alle. Nogle 
meldte sig under fanerne som frivillige, 
og andre fik svar på spørgsmål eller ville 
møde op i en af de tre lokalgrupper efter-
følgende.  ■

Tak til alle jer, der kom forbi og tog en 
snak med os!

Frivilligmarked i Aalborg

En lille hilsen fra eftermiddags- 
gruppen for alle aldre i Aarhus

En foredragsaften om Mindfullness 
afholdt af Odense gruppen
Af Thomas Abildgaard, DepressionsForeningen Odense
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Ny projektleder i Café Blom i 
København: Julie Breinegaard
Bedre velkomst end den, man får 
i Café Blom, skal man lede længe 
efter! Jeg hedder Julie og er begyndt 
som ny projektleder for caféen midt i 
november. En stor tak til alle gæster 
og frivillige for, at I har taget så godt 
imod mig og generøst delt ud af jeres 
viden om livet i caféen.

Tidligere har jeg bl.a. arbejdet i 
LGBT Danmark (Landsforeningen 
for bøsser, lesbiske, biseksuelle og 
transpersoner) med at koordinere, 
udvikle og fundraise til det frivillige 
arbejde. Foreningsarbejde  og frivil-
ligt socialt arbejde fylder også en del 
i min fritid, hvor jeg bl.a. er rådgiver 
på Livslinien.
Jeg glæder mig meget til at være med 
til at føre det gode arbejde i café Blom 
videre. 

Har du ideer, ønsker eller spørgs-
mål til det, er du meget velkommen 
til at skrive på cafeblom123@gmail.
com eller tage fat i mig i caféen.

Vi ses i Julius Bloms Gade!

 Café Blom vibrerede af smil, snak 
og menneskemylder denne klare 
septemberfredag, hvor lokalerne 

var lystigt indpakket i fødselsdagsstem-
ning og venligt bød velkommen med 
kandelaber og nysmurte boller. For slet 
ikke at nævne kagebordet, der fristende 
bugnede af othellolagkage (doneret af 
Brugsen på Nørrebrogade), kagemænd og 
flag på dugen. 

Der var som altid plads til alle i de små 
kælderlokaler – kunsten var blot at sno sig 
forbi de mange optagne stole, der fyldte 
alle kroge, og spotte sig et ledigt hjørne. 
I Café Blom gælder om noget sted den 
gamle talemåde, at hvor der er hjerterum, 
er der også husrum. I hvert fald måtte 
ingen gå forgæves dertil – eller sultne 
derfra.

En oase med medejerskab
Projektleder Benedicte Ohrt Fehler bød 
velkommen og fremhævede Café Bloms 
særlige betydning for mange mennesker 
som frirum og oase, der i høj grad beror 
på det medejerskab cafégæsterne bliver 
givet. Det er de daglige gæster, der giver 
stedet karakter og gør det til det, det er. 

En særlig glæde for caféen var det, 
at Heidi Alsing fra TrygFonden var 
mødt op for at overrække en helt særlig 
fødselsdagsgave: en check på 259.600 
kroner. Donationen er et svar på caféens 
ønske om at holde en ekstra åbningsdag 
– fredag – og til at kunne gøre en særlig 
indsats for at hjælpe og støtte udsatte 
unge med psykiske udfordringer. 

Udviklet af brugerne
Også DepressionsForeningens formand, 
Bodil Kornbek, lagde vejen forbi Café 
Blom for at ønske tillykke på 5 års dagen. 
Hun understregede den unikke betyd-
ning, det har at være en bruger-skabt og 
-styret enhed. ”Det er cafégæsterne, der 
har gjort tankerne til virkelighed,” sagde 
Bodil Kornbek og fremhævede, hvor 
værdifuldt det er både at skabe netværk, 
og selv at være med til at planlægge de 
ting, man synes er vigtige. Stedets styrke 
er jo netop, at her er der ingen behandling 
og ingen aktivering. Det betyder ikke, at 
der ikke stilles krav, men hver enkelt gæst 
er selv med til at definere kravene. Derfor 
giver Café Blom rum til noget af det al-
lervigtigste i tilværelsen: at man kan være 
til – og være til som sig selv.  ■

Fristed i Københavns 
hjerte fyldte 5 år
Reportage fra Café Bloms fødselsdag

Af Marianne Asbæk

Julie Breinegaard



24     Balance nr. 4  december 2014 Balance nr. 4 december 2014     25

 Der er en ny Café Oda på vej i 
Odense, der ligesom de to cafeer i 
København og Århus, er for men-

nesker med OCD, depression og angst. 
Da vi gerne vil have, at de mennesker der 
fremtidigt vil bruge cafeen, også er med til 
at forme den, inviterede vi interesserede 
til at deltage i et informationsmøde om 
etablering af caféen. 

På informationsmødet fandt vi frem 
til de værdier, den nye café skal stå for, og 
hvad det er, gæsterne skal have ud af at 
komme i caféen. Som gæst skal man møde 
en fælles forståelse i caféen, der skal være 
tolerance og ligeværd. Caféen skal være et 
frirum fra den sygdom, man har. Caféen 
skal være et sted med snak, hygge og gode 
oplevelser. 

Aktiviteterne i caféen kan være: at gå 
ture, drikke kaffe og spise kage, se film 
eller spille spil sammen, gå ud at spise 

sammen eller tage på udflugter sammen.
De, der arbejder frivilligt i cafeen, 

skal kunne mærke, at der er respekt for 
deres arbejde, og de frivillige skal have 
mulighed for at bruge deres ressourcer i 
arbejdet. Vi skal både skabe gode arbejds-
planer for det frivillige arbejde og et godt 
frivillig-netværk.

Café Oda i Odense har endnu ikke et 
fysisk sted at være. Men vi søger efter 
lokaler i Odense Centrum, så det er nemt 
at komme til caféen. Vi leder efter lokaler, 
der har 2 – 3 rum samt et køkken / tekøk-
ken, et toilet og udemulighed i form af en 
terrasse, balkon eller lignende. Det må 
gerne være et butikslokale. 

Baseret på tilkendegivelser på infor-
mationsmødet, blev det besluttet, at Café 
Oda starter med at have åbent torsdage 
kl.16.00 – 20.00, når vi har fundet og ind-
rettet vores lokaler. Vi kan, efterhånden 
som behovet viser sig, åbne en eller flere 
dage, samt eventuelt flere åbningstimer i 
dagtimerne.

Hvis du vil modtage mails om nyt i 
Café Oda i Odense, eller hvis du vil være 
med i den nystartede arbejdsgruppe, eller 

hvis du kan give en hånd med indretning, 
malerarbejde eller har gode ideer for Café 
Oda, hører jeg meget gerne fra dig.

Du kan sende en mail til mig på: 
cafeodaodense@outlook.dk eller du kan 
ringe til mig 

på tlf.: 53 84 15 08 (jeg træffes bedst 
tirsdag eftermiddag og torsdage kl.14.00 
– 20.00) ■

 Café  ODA i Aarhus markerede sin 2 
års fødselsdag, og ikke mindst egne 
nye lokaler, med en fest torsdag d. 

25. september 2014.
Gæsterne og de frivillige havde frem-

tryllet et lækkert buffetbord, og Rådmand 
Thomas Medum holdt indvielsestalen og 
klippede det grønne bånd. Marie og Rikke 
fortalte om at være gæst i Café ODA, Han-
na underholdte med dejlig sang, og rigtig 

mange gæster besøgte os og havde en god 
eftermiddag. Dagen blev også benyttet 
til at takke den gode gruppe af frivillige i 
Café ODA, og der blev blandt de frivillige 
trukket lod om billetter til kunstmuseet 
AROS, som AROS havde doneret. Projekt-
leder Bodil Vibe Rasmussen takkede i sin 
velkomsttale for alle donationerne, som 
gavmilde firmaer havde givet. Uden disse 
ville det ikke have været muligt at få så 
dejlige og hyggelige rammer.

Café ODA er et socialt netværksted for 

mennesker med OCD, Depression, Angst 
og Bipolar lidelse. ■

Adressen er Teglværksgade 12, 8000 
Aarhus. Se mere på www.cafeoda.dk 
eller facebook/cafeoda.

Af Bodil Vibe Rasmussen, projektleder i 
cafe ODA Århus

CAFÉ ODA ÅRHUS

Café Oda i Odense er på vej
Af Pia Holm Waaben Nørgaard, projektleder Cafe ODA Odense

Ny projektleder af Café Oda i 
Odense: Pia Holm Waaben 
Nørgaard
Jeg er uddannet ergoterapeut PD. 
Jeg har mange års arbejdserfaring 
indenfor social- og sundhedsområ-
det, primært indenfor områderne 
psykiatri, undervisning og supervisi-
on. Sideløbende med projektlederar-
bejdet i ODA, står jeg for den daglige 
drift af et kommunalt værested med 
en café i Assens på Fyn, hvor jeg har 
arbejdet de sidste 9 år. Jeg glæder 
mig til det videre samarbejde med 
alle interesserede om at etablere Café 
Oda i Odense!
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gentage i bogen, at DET ALDRIG ER 
BARNETS SKYLD, når en forælder er 
blevet syg, og det skal barnet have af vide. 
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Forfatter: 
Karen Glistrup,  
familie- og psykoterapeut

Forlag: 
Hans Reitzels forlag

Sider: 246

 Karen Glistrups bog, ’Hvad børn 
 ikke ved, har de ondt af’, hand- 
 ler om at tale åbent med sine 

børn om, hvordan det er at leve med en 
psykisk sygdom. Desuden belyser bogen, 
hvordan det kan opleves for et barn at 
være pårørende til en psykisk syg foræl-
der. 

Dette er en ny- og gennemredigeret 
udgave af bogen, der udkom første gang 
i 2002. I denne tredje udgave er forfat-

teren, ud fra sine erfaringer, blevet 
klogere på sig selv og sit arbejde. 

Bogen er en lettilgængelig fagbog 
skrevet i et ligetil sprog. Den er fyldt 
med eksempler, som underbygger 
forfatterens pointer, og gør læseren 
klogere på emnet. 

Bogens centrale emne er fami-
liesamtaler med forældre og børn. 
Om hvor vigtigt det er, at børnene 
bliver inddraget i samtalerne, da de 
tit og ofte mærker, at der er noget 
galt, men ikke får sagt det, eller ikke 
kan sætte ord på, hvad de føler og 
oplever. 

Karen Glistrup kommer også ind 
på, hvornår og hvor meget man som 
sygdomsramt skal fortælle sit barn. 
Et af bogens centrale budskaber er, at 
man ikke skal lyve for barnet, men være 
så ærlig som overhovedet muligt. 

Forfatteren gør også meget ud af at 

Anmeldt af Sascha Jensen

Hvad børn ikke ved … 
har de ondt af 
– Bryd tavsheden. 

– Et liv i Balan
ce
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Hvad børn ikke ved … 
har de ondt af 
– Bryd tavsheden. 

Julegave med værdi !
For femte år i træk er årets julegaveidé et sommerhøjskoleophold 
med DepressionsForeningen.

I samarbejde med Nordfyns Højskole tilbyder vi en uge 
med:
•	Aktiviteter, ro og eftertænksomhed
•	Foredrag med redskaber til hverdagen
•	Mindfullness
•	Sang
•	Smuk natur og gåture
•	Sund og inspirerende mad
•	Værksteder ude og inde

Og ikke mindst masser af fællesskab, samvær og gode samtaler! 

DepressionsForeningens 
højskole 

– Et liv i Balan
ce

Læs mere 
og meld dig til højskolen 

på vores hjemmeside:
www.depressionsforeningen.dk

Tilmelding fra d.10/12

Alt dette sker på 
Nordfyns Højskole 

i uge 30, 2015.
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Baggrunden for bestyrelsens 
indstilling
Bestyrelsen begrunder sin indstilling 
med organisationens udvikling og de 
senere års udfordringer. Manglende 
offentlig støtte, og det deraf følgende 
arbejde med at redefinere organisatio-
nen og skaffe midler til organisationens 
overlevelse har kostet mange ressourcer 
og været en slidsom proces. Desuden 
har vi undervejs måttet sande, at vi ikke 
var 100 % enige om hvordan fremtiden 
skulle se ud. Det gælder bl.a. i hvilket 
omfang vi skulle gå videre med den 
øgede satsning på projekter eller om vi i 
højere grad skulle søge tilbage til vores 
rødder, som foreninger. 

ODA modtog i 2008 en 4-årig SATS-
puljebevilling, som muliggjorde etab-
lering og drift af en ny fællesorganisa-
tion, der havde til formål at styrke den 
politiske indsats for mennesker med 
ikke-psykotiske lidelser og afhjælpe 
medlemsforeningernes administrative 
samarbejde. 

ODA fik hurtigt sat spot på det 
manglende fokus på målgruppen i de 
nyetablerede regioners psykiatriplaner. 
Organisationen fik med effektivt lobby-
arbejde og kampagnen ”psykologhjælp.

nu” sat sig et solidt aftryk i forhold til 
angst-, OCD- og depressionsramtes af-
gang til psykologhjælp. Organisationen 
etablerede derudover en ”Shared Care- 
alliance”, der satte fokus på behovet for 
en helhedsorienteret og tværfaglig ind-
sats. Desuden etablerede foreningen to 
sociale cafeer, Café Blom og Café Oda. 

I forbindelse med SATS-puljebe-
villingens udløb i 2012 lykkedes det at 
få en mindre forlængelsesbevilling fra 
Sundhedsministeriet til at understøtte 
fællesorganisationen i yderligere et år. 
I samme periode besluttede ODA’s be-
styrelse at arbejde for oprettelsen af et 
videnscenter med forskellige projekter 
indlejret. Desværre valget Sats-pulje-
partierne at se bort fra ODA ansøgning 
til etablering af Videnscentret i 2012 og 
2013.

Gennem de år hvor ODA har haft et 
øget fokus på etablering af et videnscen-
ter, projektarbejde og selvfinansiering, 
er arbejdsbyrden og de frivillige resur-
ser som OCD-foreningen, Depressions-
Foreningen og Angstforeningen har lagt 
i ODA også vokset. Samtidig har der i 
nogle af medlemsforeningerne været en 
oplevelse af, at udviklingen i ODA bevæ-
gede sig væk fra det oprindelige formål 

Meddelelse om 
opløsning af fælles- 
organisationen

(fællespolitisk interessevaretagelse, 
foreningssamarbejde og administrativt 
samarbejde) og i stigende grad begyndte 
at bære præg af at fungere som selv-
stændig forening. 

I januar 2014 meddelte Angstfor-
eningen, at man ikke længere ønskede 
at indgå i et forpligtende administrativt 
samarbejde, men fortsat ønskede et 
samarbejde mellem de tre foreninger. 
OCD-foreningen var ligeledes stemt for 
dette. 

Fortsat samarbejde
Der er ikke tale om at medlemsforenin-
gerne nu forlader hinanden som uven-
ner eller ikke længere ønsker at arbejde 
sammen. Det er alene den juridiske 
enhed, der opløses med starten af 2015. 
Foreningen har forpligtet hinanden på 
at fortsætte dialogen og samarbejdet. 
De tre foreninger vil ligeledes fortsætte 
driften af de to sociale cafeer, og plan-
lægger tilmed at etablere yderligere en 
cafe. Ejerskabet skifter, men samar-
bejdet og målsætningerne for cafeerne 
består.   

Den 31. maj 2014 blev der på en ekstraordinær generalforsamling truffet beslutning 
om at opløse fællesorganisationen ODA som juridisk enhed. Beslutningen blev truffet 
på baggrund af en indstilling fra ODA’s bestyrelse.
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Af Kasper Tingkær, 
redaktør og 

sekretariatsleder

Til næste
Meddelelse om 
opløsning af fælles- 
organisationen

Kampagne skal sætte fokus på
Bipolar lidelse
Nu er tiden kommet til, at danskerne 
får taget livtag med Bipolar Lidelse. Når 
vi fra DepressionsForeningen er ude og 
fortælle om sagen, vores mange tilbud 
og hvem vi arbejder for, støder vi ofte på 
spørgende blikke, når vi nævner Bipolar 
lidelse. Kun få har ide om, hvad det er.  
Det hjælper lidt, når vi fortæller, at det 
er den samme sygdom, som man engang 
kaldte manio-depressiv lidelse.  

Den 30. marts 2015 er det World Bipo-
lar Day. Her vil vi i lighed med en række 
af vores udenlandske søsterorganisatio-
ner markere dagen med en kampagne, 
som vi dog endnu ikke kan løfte sløret 
for. Vi har store planer for dagen og håber 

meget på jeres opbakning. Som jeg senere 
skal komme ind på, så har vi brug for 
DIN historie.

Varmer op med Balance
 I Balance varmer vi op til kampagnen 
med et nummer med temaet Bipolar Li-
delse. Vi vil prøve at se på omgivelsernes 
holdninger til sygdommen og mennesker 
med bipolar lidelse. Hvad er det der 
fylder hos dem frygt, fascination, empati, 
nysgerrighed?

Vi vil også se på, hvad der er af ny 
viden på området i forhold til behandling 
og håndtering af sygdommen.  Og sidst 
men ikke mindst, så stiller vi spalteplads 
til rådighed for personlige historier om 
det at leve med en bipolar lidelse. 

Bipolar Lidelse … 
sucker altså også! 

Wow … Imponerende så mange af jer, der sprang på vores 
ide om at trække i de orange sokker på European Depression 
Day d. 1. oktober.  Hele kampagnen viste, hvor stærke vi er i 
fællesskab. Fantastisk, som vi sammen fik sat gang i debatten 
om, hvordan man kan være åben over for et menneske med 
depression.  For én dag fik vi bugt med tabuet og tavsheden 
omkring depression og nåede langt ud over vores medlems-
kreds med budskabet. 

Fortæl om yderpolerne i din hverdag
Til bladet og til kampagnen efterspørger 
vi desuden historier fra maniernes ver-
den og bipolare hverdagshistorier, med 
forhindringer, udfordringer og løsninger.  
Og vi samler på små beskrivelser på op til 
2100 anslag, der kan beskrive og besvare 
følgende spørgsmål:
1.  Hvordan vil du overordnet beskrive og 

betegne dit liv (med bipolar lidelse)
2.  Beskriv en konkret episode, der er 

kendetegnede for når manien/hypo-
manien er på sit højeste.

3.  Beskriv en konkret situation, der 
kendetegner dit liv, når du er mest 
depressiv.

God jul og godt nytår til alle!
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i DepressionsForeningen
SOCIALE CAFEER

Cafe Blom, København
Julius Blomsgade 17, 2200 Kbh N
Mandage og onsdage
Kl. 14.00 – 18.00 5355 9567
www.cafeblom.dk
cafeblom123@gmail.com 

Café ODA, Aarhus
Teglværksgade 12 kld. 8000 Aarhus C 
Åbent hver tirsdag. Kl. 14-18.00 Cafe_oda@
yahoo.dk www.facebook.com/cafeoda

Café ODA, Odense
cafeodaodense@outlook.dk

København
Frivilligcenter SR-Bistand, Tagensvej 70, 1. th., 
2200 København N Kontakt Frederik, før 
du kommer første gang. Onsdag i lige uger
Kl 19.00 – ca. 21.15 Daniel, dmajholm@almanet.
dk Frederik, 28 45 28 11, fbrejl@hotmail.com

Bipolargruppen, København Frivilligcenter  
SR-Bistand, Tagensvej 70, 1. th., 2200 Køben-
havn N Kontakt en af kontaktpersonerne før 
du kommer første gang. Mandage i lige uger.  
Se kalender på bipol.dk/bal med transportvej-
ledning og kort. Kl. 18.45 - ca 21.00 
Mynte: 40 28 67 26, Chastine: 61 66 11 06 
Eva: 40 63 10 22, bal.kbh.depressionsforenin-
gen@gmail.com

Pårørende København 
Pause grundet manglende interesse.  
sekretariatet@depressionsforeningen.dk

Ishøj
Vejlebrovej 105 st, Ishøj Torsdag i lige uger 
Kl. 19.00 – 21.00 Anne Marie Hansen; 
riemhansen@gmail.com, 28 77 52 27 
Majken Tvarnø kamt@mail.dk, 43 62 27 44

Lyngby 
Lyngby Frivilligcenter, Rustenborgvej 2A 2800 
Lyngby Onsdag i ulige uger Kl. 18.30 – 22.00 
Dorte Høy-Caspersen; 31 16 61 68 dorte.hc@
mail.tele.dk Anders Larsen 40 95 92 94, anders-
tennislarsen@hotmail.com

½Hørsholm
Frivilligcenter Hørsholm, Rungstedvej 1C, 1. sal, 
2970 Hørsholm Tirsdage i lige uger  
Kl. 18.30 – 21.30 Barbara 40 42 48 10,  
Mikkel 53 27 20 62

Hørsholm-pårørende
Frivilligcenter Hørsholm, Rungstedvej 1C, 1. sal, 
2970 Hørsholm Torsdage i lige uger Kl. 19.00 
– 21.00 Barbara 40424810, Karen Margrete 
21936238 

Roskilde
Psyk-Info Kornerups Vænge 9 st. tv. 4000 
Roskilde Næstsidste torsdag i måneden. 
Kl. 19.00 – 21.00 Musse Rindal, Tlf 46 36 29 45,
musserindal@gmail.com

Hillerød
Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12C Hver 
onsdag Kl. 18.30 – 20.30 Lis Silkeborg 2976 
8645 Lis_silkeborg@hotmail.com Mette Richel-
sen, metterichelsen@gmail.com, 30 54 68 69

Gribskov
FrivilligCenter Græsted Holtvej , 3230 Græsted
Hver mandag Kl. 15.00-17.00 Tina Carlsen,  
tinacarlsen2611@gmail.com Lis Silkeborg 29 76 
86 45 Lis_silkeborg@hotmail.com

Stevns
Jette Balslev 40 34 68 38,  
jette.balslev@gmail.com

Næstved
Futura FrivilligCenter Næstved, Farimagvej 22, 
4700 Næstved Mandag i ulige uger. OBS:  
Skriv/ring før du kommer første gang Kl. 19.00 
– 21.00 Frederik Brejl, 28 45 28 11, frederik.nu@
gmail.com

Sorø
Kontakt Tanja mht. lokalets adresse Tirsdag i 
ulige uger Kl. 19.00 – 21.00 Tanja Rasmussen 
papaw@stofanet.dk / 23 32 65 50

Lolland
Friviiligcenter Lolland, Sdr. Boulevard 84 st.
Onsdage i ulige uger Kl. 15.00 – 17.00 Krista 
Schlegel, schlegel@stofanet.dk, 5460 1642 / 
41183127

Falster
Huset, Dronningegade 10, 4800 Nykøbing F 
Torsdage i lige uger OBS: Skriv/ring før du kom-
mer første gang Kl. 19.00 – 21.00 Frederik Brejl, 
28 45 28 11, frederik.nu@gmail.com 

Odense
Frivilligcenter Odense, Toldbodgade 
5-7 Mandage i lige uger Kl. 16.30 – 18.00 
Svend Olsen, svendolsen@mail.dk, 40 28 31 27

Odense, bipolar
Frivilligcenter Odense, Toldbodgade 5-7 En 
gang om måneden. Kontakt Thomas for dato. 
Kl. 19.00 - 21.00 Thomas Abildgaard 23 61 26 42 
abildgaard@aarslevnet.dk Susanne 23 45 60 86

Odense, pårørende
Frivilligcenter Odense, Toldbodgade 5-7 
Onsdage i lige uger Kl. 19.00 - 21.00 Maria Horn, 
mariaflorentzhorn@gmail.com, 61 40 21 40

Haderslev-Depression og bipolar lidelse
Bispen, Bispebuen 3, lokale 11, 1. sal, 6100 
Haderslev Mandage i lige uger OBS: Skriv/ring 
før du kommer første gang Kl. 19.00 – 21.00 
Merete Lysgaard  Hansen mebehansen@you-
mail.dk 74 52 21 48 / 22 83 80 35 Birthe Poulsen, 
birthe.poulsen@hotmail.com 40 48 14 62

Aabenraa, interessegruppe for bipolare
Hotel Europa, H.P. Hanssens Gade 10, 6200 
Aabenraa NB: Kontakt Klaus før 1. fremmøde 1, 
mandag i måneden Kl. 19.00 -21.00
Klaus Andresen, facebook.com/biposyd, 22 15 
22 27, klausandresen@mac.com

Esbjerg
Vindrosen, Teglværksgade 1,Esbjerg Hver tors-
dag Kl. 19.00 - 21.00  Henning Andersen 21 47 33 
13, balder280441@gmail.com
Kristina Storm, kristina@kiaknows.dk

Herning
Gruppen er pt. inaktiv – kontakt Gitte for
nærmere info. Gitte Daater: 24 40 14 90
daater@heaven.dk

Viborg
De frivilliges hus, Vesterbrogade 1, 8800 Viborg 
Onsdage i ulige uger Torsdage i ulige uger
Kl. 19.00 – 21.00 Carsten Mathiasen, 29 88 06 57, 
carsten@mathiasen.com

Aarhus
Frivilligcentret, Grønnegade 80, Aarhus 
Mandag i lige uger kl. 14.00 – 16.00 Mathias 
Sørensen, tlf. 86 95 40 27/ 24 89 01 98
mathissjelle@mail.dk

Aarhus, forældre til voksne bipolare A
De9’s lokaler Skovagervej 2, Risskov (psykiatrisk 
hospital) Månedligt. Ring/mail først Kl. 19.00 – 
21.00 Karen og Otto Andersen, 29 43 13 80/ 61 
50 13 80 karot.andersen@gmail.com
Hanne Tranberg, hannetr@me.com, 21 29 44 48

Aarhus, forældre til voksne bipolare B
De9’s lokaler Skovagervej 2, Risskov (psykiatrisk 
hospital) Månedligt. Ring/mail først Kl. 19.00 – 
21.00 Ulla Birgitte Alkjærsig, ua@viby-gym.dk, 
86 22 70 12

Aarhus, bipolargruppe
Frivilligcentret, Grønnegade 80, Aarhus
OBS: Kontakt Janne før du kommer i gruppen 
1. gang. Torsdage i ulige uger Kl. 19.00 -21.00 
Janne, 51950924 bipolargruppen@gmail.com

Aarhus ungegruppe (18-26 år)
Frivilligcentret lokale 1, 3. sal, Grønnegade 80, 
Aarhus Mandage i ulige uger Kl. 19.00 -21.00 
Rikke Kofod Hanna, 30 26 33 58, ungegruppe.
aarhus@gmail.com

Horsens
Pause grundet manglende interesse 
Kontaktperson:Steen Kruuse, 75 64 86 60 / 22 55 
50 40; kontakt@kruuse.nu

Vejle
Borgvold 12 B, 4. sal. 7100 Vejle Onsdag i lige 
uger OBS: Kontakt Frederik, før du kommer 
første gang. Kl. 19.00-21.30 Frederik, 28 45 28 11 
frederik.nu@gmail.com
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Hvis du vil oprette en ny lokalgruppe, så kontakt DepressionsForeningens sekretariat: Tlf 3312 4727; sekretariat@depressionsforeningen.dk 
Medlemmer er velkomne også i grupper uden for ens lokalområde. Tilmelding er ikke nødvendig. Men det er praktisk, hvis du lige tjekker 
mødet hos kontaktpersonen.
Vær opmærksom på, at der hele tiden kan ske ændringer – ring til gruppens kontaktpersoner, hvis du er i tvivl.

Psykolog Martha Brink Kristensen
Taastrup Hovedgade 104, 1
2630 Taastrup
Tlf.: 70 27 74 44
www.marthabrink.dk

REGION SYDDANMARK
 
Stress, angst- og depressionsklinikken
Psykolog Karen Keinike
Krogsgårdsvej 14, 5672 Broby
Bjerne Langgyde 10, 5600 Faaborg
Tlf. 62 61 76 19, karen@karenkeinicke.dk

Alsbo Psykologklinikken Starup
v/ Aut. Klinisk Psykolog, Anita E. Alsbo MA
Lic Marriage, Family Therapist, USA,
Specialist Dp: Psykotraumatologi
Strynøvej 3, Starup, 6100 Haderslev
74528186. 
Overenskomst med sygesikringen

REGION HOVEDSTADEN
 
Psykolog Kim Gabriel Hansen
Rødovre Centrum 261, 2610 Rødovre
Tlf. 38 71 89 92
kimgh@post.tdcadsl.dk
www.kimgabriel.dk

Psykolog Henrik Tingleff
Mindwork Psykologisk Center
Vesterbrogade 15, 2 sal
1620 København V, Tlf. 41 99 86 01
www.mindwork.dk

Psykologisk Klinik v/ Iben Busk
Tuxensvej 5, 2.sal, 2700 Brønshøj
Tlf. 20216165 bedst 9.00- 9.30
psykolog@ibenbusk.dk
www.ibenbusk.dk

Kognitive Psykologer i København og 
Næstved · CEKTOS v/ Pia Callesen
Gl Kongevej 178, 1; 1850 Frederiksberg C
Riddergade 7, 1; 4700 Næstved
Tlf. 55734849, www.cektos.dk

FIND DIN PSYKOLOG
GUIDEANNONCER

HER KUNNEDIN ANNONCE STÅ!  KONTAKT: sekretariat@depressions-foreningen.dk33124727

REGION NORDJYLLAND
 
Aalborg Psykologerne, Skyum og Rose
Ved Stranden 11 D, 3. th
9000 Aalborg, Tlf. 98 171199
info@aalborgpsykologerne.dk
www.aalborgpsykologerne.dk

Kolding
Skriv til Karen Margrete for at høre nærmere Ka-
ren Margrete, 21 93 62 38 kmndep@gmail.com

Aalborg
De frivilliges hus, Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg 
Onsdage i lige uger Kl. 19.00 – 21.00 Henriette 
Pedersen: henrys0401@gmail.com

Aalborg – ungegruppe
(Depressionsramte 18-26 år) Kampagnekonto-
ret En Af OS, C.W. Obels Plads 20, 9000 Aalborg 
Mandage i lige uger Kl. 19.00 – 21.00 Mia og 
Sanne, selvhjaelpsgruppe@gmail.com

Aalborg-pårørende
Kampagnekontoret En Af OS, C.W. Obels Plads 
20, 9000 Aalborg Hver 14. dag. Ring/skriv først 
Kl. 19.00-21.00 Mail: ptd9000@gmail.com
Sofie Skau (efter kl. 15): 20 62 62 61
Lise Juul Lauritsen: 23 23 22 56

Depressions-Foreningen
Sekretariat Trekronergade 64 st. 2500 Valby 
tlf 3312 4727 (13-16) Depressionslinien: 33 12 47 74 
(19-21) Alle hverdage sekretariat@depressions-
foreningen.dk www.depressionsforeningen.dk



DepressionsForeningen har indgået et samarbejde med Tiny Gardens, en  
socialøkonomisk virksomhed der tager afsæt i genbrug og økologi. 

Normalt kvitterer vi med dybfølt taknemmelighed for hvert medlem vi får, men med 
Tiny Gardens har vi mulighed for at sige tak med en lille vindueshave oveni.

Kan du hjælpe os med at skaffe et nyt medlem? Så modtager I begge en af disse fine 
vindueshaver.  

Sådan gør du: 
Send en mail til sekretariat@depressionsforeningen.dk med navnet på det nye med-
lem du har skaffet og vi vil sende gaven til jer begge. 

Skaf et nyt medlem til DepressionsForeningen
Eller giv et medlemskab i julegave til en du har kær 
– og I modtager begge en julegave fra os

- hjælp os 
 med at gro

Have haves !

Kampagne medlemsskabKøb: 50 kr for resten af 2014.


