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Der er blevet arbejdet hårdt, og i 
perioder er det gået så stærkt, at 
den interne kommunikation har 

haft svært ved at følge med. Heldigvis bli-
ver vi hele tiden bedre. Vores nyhedsbrev 
målrettet de frivillige og deres arbejde 
udkommer nu løbende, og indholdet har 
både en nyhedsværdi og en koordine-
rende funktion. 

Kommunikationen på Facebook 
bliver også hele tiden forbedret og vi har 
nu over 5000 følgere. Det er vigtigt for 
DepressionsForeningen, at netop den 
interne såvel den eksterne kommunika-
tion er stabil og tydelig, så vi hele tiden 
fremmer den dagsorden og når de mål, 
som vi har besluttet i fællesskab. 

I dette år fortsætter vi den u dvikling, 
som vi påbegyndte i 2014. Et arbejde som 
er afhængig af udholdenhed, stort frivil-
ligt engagement, mange debatter og gode 
råd, som vi også har brug for fremadret-
tet. 

På generalforsamlingen i april skal vi 
i endnu større grad omfavne og tydelig-
gøre, at vi er en forening for alle med 
affektiv lidelse - mani og depression – og 
pårørende. Vi har løbende debatteret vo-
res navn, logo og kommunikation. Tiden 
er nu inde til, at vi sammen beslutter, 
hvordan vi klart og tydeligt kommunike-
re vores virke og dermed, hvem vi er. På 
generalforsamlingen skal vi beslutte, om 
vi skal have nyt navn og logo. Der vil være 

god tid til debatten, hvor både fordele og 
ulemper vil blive fremlagt, så vi oplyste 
kan træffe beslutning herom. Lad os også 
her stå sammen i arbejdet med at styrke 
foreningen - at få oplyst den bredere 
befolkning om depression og ikke mindst 
om bipolar lidelse, som mange stadig ikke 
kender til. 

At være en del af DepressionsForenin-
gen er at være en del at et favnende fæl-
lesskab, hvor man virkelig kan være sig 
selv – jeg ser frem til at se mange af jer til 
generalforsamling 2016. ■

DepressionsForeningen  
er kun så stærkt som det  
fællesskab og samarbejde,  
foreningen bygger på
Med de forandringer, som har præget foreningen de senere år, er  
netop samarbejde på tværs mellem landsdele, lokalgrupper, projekter, 
frivillige, sekretariatet og ekspertpanelet afgørende for, at vi lykkes  
med at nå vores mål.

Af Bodil Kornbek 
Formand for DepressionsForeningen
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TEMA Søvn

Når man er træt, men ikke kan 
sove… 

5 gode råd 
til en bedre søvn!
“It’s been a long time since my wife and I have said  
goodnight to each other. Now we just go: Good luck!”

Michael McIntyre

Af Anne Stenkjær

Hvem har ikke prøvet at kaste sig 
dødtræt i sengen efter intensivt 
arbejde ved computeren eller 

efter en rask omgang fysisk træning, for 
så derefter at karte rundt i dynerne uden 
at falde til ro? 

Træthed burde jo være en god kilde 
til søvn, skulle man mene. Men ifølge 
søvnekspert Mikael Rasmussen er der 
flere faktorer, der skal være i orden for at 
kunne sove godt.

#1 Elektonik-fri sengetid 
For det første er computere, tab-

lets, telefoner og fjernsyn forbudt inden 
sengetid pga det “blå lys”, skærmene 
udsender. Det forstyrrer produktionen af 
melatonin, der er et vigtigt hormon, der 
udover at modvirke kræft, også hjælper 
en med at føle sig træt og bidrager med at 
fremme søvnen.

#2 Ro, renlighed og regelmæs-
sighed

En anden ting er en god døgnrytme,  
dvs regelmæssighed i soveperioderne. 

“Jeg ved godt, det lyder kedeligt, men 
frasen “Ro, renlighed og regelmæssig-
hed”, som var meget brugt i opdragelsen 
engang, passer meget fint med et godt 
søvnmønster,” lyder det fra Mikael Ras-
mus. Man skal forbeholde sin søvn til  
om natten og ikke noget med at sjatsove,  
for det ødelægger den gode søvn. Og så 
skal man sørge for at komme ud i lyset 
om dagen. Det hjælper på den naturlige 
melatoninproduktion, som er styret af  
lys og mørke.

#3 Skrive-ritualer
En tredje ting er at skabe et ritual, 

hvor ens hjerne får lov til at lukke ned for 
dagen.

“Det kan være at læse en bog, skrive 
sine bekymringer og tanker ned, så de 
ikke kører rundt, men frem for alt, drop 
tv, og lignende elektronik,” siger Mikael 
Rasmussen. Han tilføjer, at hvis compu-
teren skal bruges, så kan man få en app, 
der filtrerer det blå lys fra, når man sidder 
ved skærmen. (Se justgetflux.com)

#4 Gør soveværelset til en hule
Soveværelset skal også være ind-

rettet, så det er helt mørkt (ja, man kan 
godt sige  huleagtigt, så det er hyggeligt), 
være bekymringsfrit, og så skal det have 
en passende temperatur, idet kroppen 
termoregulerer, mens den sover.

#5 Lysterapi først og ikke sidst på 
dagen. 

I de meget mørke måneder (oktober - 
marts) kan man med fordel investere i en 
lysterapi-lampe, men så må man huske at 
holde brugen af den til om formiddagen, 
så man ikke forstyrrer nattesøvnen. ■
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TEMA Søvn

Når søvn er en 
mangelvare

Når man som deprimeret eller 
med bipolar lidelse har proble-
mer med at sove, kan det have 

store konsekvenser. For lange perioder 
med dårlig eller manglende søvn kan 
føre til maniske episoder eller depressive 
tilbagefald. 

Som bipolar har man ofte følelsen af 
et nedsat behov for søvn og kan i mange 
tilfælde klare sig med ganske få timers 
hvile. Som depressiv føler man sig, mod-
sat den bipolare, tit træt og kan sove  
hele tiden. Men man har som oftest svært 
ved at falde i søvn eller sover kun ganske 
let og får derved stadig en mangelfuld 
hvile, selvom man har ligget i sengen en  
hel dag.

Generelt er søvn en meget vigtig faktor 
for vores helbred, idet det hjælper krop-
pen med at restituere og holde humøret 
oppe. Hvis man oven i købet har en  
psykisk lidelse, kan søvnløshed føre til  
en ond spiral, og hjælper ikke ligefrem  
ens fremgang.

Projekt med fokus på insomni
Et nyt projekt omkring behandling af 
søvnproblemer hos patienter med depres-
sion foregår ved hjælp af undervisning 
om gode søvnvaner, søvnrestriktion, af-
spænding, kognitive metoder og adfærds-
ændringer, som at stå ud af sengen, når 
man ikke kan sove. Den projektansvar-
lige er Henny Dyrberg, specialpsykolog 
i psykiatri. Hendes baggrund for under-
søgelsen er, at søvnløshed er et overset 
problem i psykiatrien i og med at insomni 
bliver anset for at være en del af det at 
være psykisk syg, og dermed ikke en 
selvstændig diagnose.

 “Der er simpelthen ikke nok fokus på 
søvnløshed. Når man laver en tilbage-
faldsundersøgelse hos en patient, er det 
ofte startet med, at vedkommende har 
sovet dårligt,” siger Henny Dyrberg

Projektet, der primært fokuserer på 
folk med depression, (da det giver det 
bedste resultat kun at fokusere på een 
gruppe), er i gang på nuværende tids-

punkt, og det har bl.a. til formål at afkla-
re om den effektive søvntid kan øges og 
om der er en forskel på depressionsgrad 
og søvnparametre ifht. en kontrolgruppe. 
Forsøgsdeltagerne skal bl.a. føre en 
søvndagbog, få foretaget en undersøgelse 
af deres søvnmønster vha. målinger af 
henholdsvis hjerne-, muskel- og øjenak-
tivitet og have samtaler, undervisning og 
hjemmeopgaver.

Henny Dyrberg forventer, at resul-
taterne af dette forsøg vil vise om de 
forskellige tiltag har nogen effekt i forhold 
en mere effektiv søvn, kortere indsov-
ningstid samt færre og kortere opvågnin-
ger hos patienten. ■

Hvad karakteriserer søvnløshed/
insomni?

• Problemer med at falde i søvn
• Afbrudt søvn
• At vågne for tidligt

Søvnløshed kan være situationel, hvor 
problemerne varer nogle dage, ofte 
relateret til stress, kriser og lignende. 
Det får betegnelsen kronisk insomni, 
hvis det varer mere end en måned.

”Der er simpelthen ikke 
nok fokus på søvnløs-
hed. Når man laver en 
tilbagefaldsundersø-
gelse hos en patient, 

er det ofte startet med, 
at vedkommende har 

sovet dårligt”. 
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En gammel behandlingsmetode
Behandlingsmetoden er ikke ny. I Dan-
mark blev vågenterapi første gang beskre-
vet tilbage i 1960’erne af psykiateren Ib 
Ostenfeld. Han observerede, at depri-
merede patienter oplevede bedring efter 
en nat uden søvn. Behandlingen blev 
ganske udbredt i Danmark i 1970’erne og 
80’erne.

I samme periode blev der gennemført 
mange videnskabelige forsøg med vågen-

terapi. Over 1700 deprimerede patienter 
fra flere europæiske lande deltog i under-
søgelserne. Forskningen viste, at efter 
behandling med én vågenterapi fik op 
mod 60 % af patienterne reduceret deres 
depressive symptomer. 

Desværre viste det sig, at de fleste, som 
opnåede effekt af vågenterapi, faldt til-
bage til den tidligere depressive tilstand 
efter den næste normale nats søvn. Dette 
var sandsynligvis en medvirkende årsag 

Vågenterapi kombineret med 
lysterapi og søvnvejledning 
– en lovende behandling mod depression

Af Mette Kragh

Forskningssygeplejerske, ph.d. studerende

Afd. Q - Afdeling for Depression og Angst

Aarhus Universitetshospital, Risskov

Vågenterapi er en metode til behandling af depression, hvor patienter 
holder sig vågne en hel nat og ikke sover før tidligt næste aften. Typisk 
er de vågne i 36 timer. Vågenterapi er en interessant behandling,  
fordi virkningen kan indtræde hurtigt – ofte inden for timer til døgn.  
Samtidig er der kun få og forbigående bivirkninger.

til, at behandlingen mistede terræn og 
stort set forsvandt i Danmark i starten af 
1990’erne.

Effekten kan måske fastholdes
Flere steder i verden har man dog bibe-
holdt interessen for vågenterapi, og for-
skere har undersøgt forskellige metoder 
til at forbygge tilbagefaldet i depressive 
symptomer. 

Det har vist sig fordelagtigt at kom-
binere vågenterapi med lysterapi, som 
bruges hver morgen i 30 minutter med 
en lampe, som har en lysstyrke på 10.000 
lux. Lysterapien bruges både mens man 
er i gang med vågenterapi og i en periode 
efterfølgende. 

En anden potentielt effektiv metode er 
undervisning og vejledning i at fastholde 
en stabil døgnrytme. Konkret indebærer 
det, at patienterne efter endt vågenterapi 
opfordres til ikke at sove for længe om 
morgenen eller gå for sent i seng om afte-
nen, samt undgå at sove i løbet af dagen.  
Desuden fører patienterne søvndagbog og 
de modtager søvnvejledning. 

TEMA Søvn
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Protac Kugledynen™

- den naturlige vej til bedre søvn

Lider du
af søvnbesvær?

Så prøv en kugledyne
og få energien og

overskuddet
tilbage

Søvn er nøglen til sundhed og trivsel
- hele livet igennem. 
 
For lidt søvn kan være invaliderende og 
risikoen for at udvikle en depression stiger 
markant ved manglende eller dårlig søvn.

Protac Kugledynen™ er udviklet til men-
nesker med uro i krop og hoved. Lydsvage 
plastikkugler med tyngde stimulerer san-
serne på naturlig vis og giver indre ro
i krop og hjerne. Det giver hurtigere ind-
sovning og en dybere og mere uforstyrret 
søvn.

For info, køb eller leje kontakt Protac på 
www.protac.dk eller tlf. 86 19 41 03.

www.protac.dk

Balance.12.02.16.indd   1 12/02/16   09.21

I en nyere dansk undersøgelse ledet af 
overlæge Klaus Martiny kombinerede 
man netop vågenterapi med lysterapi og 
søvnvejledning. Resultaterne er lovende, 
idet 42 % af deltagerne responderede på 
behandlingen efter 2 uger og 71 % efter 9 
uger. Efter 29 uger var 62 % af deltagerne 
kommet ud af deres depression.  I under-
søgelsen deltog også en gruppe patienter, 
som gennemførte et motionstilbud. De fik 
det også bedre, men gruppen som gen-
nemførte vågenterapi fik det signifikant 
bedre.

I undersøgelsen var deltagerne samti-
dig i antidepressiv medicinsk behandling. 
Flere undersøgelser har vist, at det er 
en fordel af kombinere vågenterapi med 
medicinsk behandling. Eksempelvis var 
patienter, der fik en kombination af vågen-
terapi og antidepressiva, gennemsnitlig 
indlagt tre dage kortere end patienter, der 
udelukkende fik medicinsk behandling.

Bivirkninger
Der er ikke observeret nogen langtidsbi-
virkninger ved vågenterapi. Mange bliver 
dog mere sensible i perioden, hvor vågen-
terapi gennemføres, og angstsymptomer 
kan forværres. Der er desuden en lille 
risiko for omsving til mani hos patienter 
med bipolar lidelse.  Af de årsager er pa-
tienterne, som gennemfører vågenterapi, 
indlagt under forløbet, således at de kan 
observeres. 

Hvorfor virker det?
Det vides ikke med sikkerhed, hvorfor 
behandlingen virker, men mange med 
depression har formodentlig en forstyrret 
døgnrytme. Deres naturlige døgnrytme 
er gradvist blevet forskubbet, så de sover 
senere og senere. Typisk sker dette, fordi 
en del med depression oplever at få det 
bedre hen under aften og derfor gradvist 
går senere i seng. Vågenterapi virker 

sandsynligvis ved at nulstille og kick-
starte døgnrytmen igen, fordi patienterne 
efter 36 timers vågenhed går tidligt i seng 
og får en lang og uforstyrret søvn. 

Mere forskning er på vej
Resultaterne på området er lovende, 
men det er behov for flere undersøgelser, 
som undersøger effekten af vågenterapi 
kombineret med lysterapi og søvnvej-
ledning. I Afdeling for Depression og 
Angst på Aarhus Universitetshospital, 
Risskov, gennemfører vi derfor i perioden 
2014-2017 en undersøgelse, hvor vi ser 
på effekten af behandlingen ved indlagte 
patienter. Desuden undersøger vi, hvor-
dan patienterne oplever behandlingen, og 
hvad der kendertegner de patienter, som 
har bedst gavn af den. ■

TEMA Søvn
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Mød en frivillig 
Lotte Broholm Petersson er spritny frivillig i DepressionsForeningen 
som en del af det team, der sidder parat til live at rådgive på Dep-
Net.dk. Hun får en stor personlig glæde ud af at hjælpe andre efter 
selv at have været igennem depression. Mød hende her:

Hvad er dine egne erfaringer med 
depression eller bipolar lidelse? 
Jeg har haft depression af to omgange. 
Seneste gang blev udløst af stress og 
mobning på arbejdspladsen, og jeg døjer 
stadig med angst. 

Hvad laver du som frivillig?
Jeg har lige haft min første vagt som 
frivillig netrådgiver på DepNet.dk. Her er 
jeg en del af det team, der sidder parat til 
at livechatte onsdag og søndag aften. Vi 
vejleder folk, der skriver, og jeg hjælper 
blandt andet med sparring, så personerne 
selv kan finde ud af, hvordan de bedst 
kommer videre. 

Hvorfor er det lige netop denne måde, 
du er frivillig på?
Det er rigtig rart for mig, at jeg kan gøre 
det hjemmefra, fordi jeg stadig lider lidt 
af angst, og indimellem har svært ved at 
komme ud blandt mange mennesker.

Jeg kunne måske også godt tænke mig 
at være frivillig på DepressionsLinien, 
for jeg kan også godt lide at tale med folk. 
Det vigtigste for mig er, at jeg kan bruge 
min empati til at rådgive andre og ikke 
bare for eksempel samler penge ind. 

Hvorfor startede du som frivillig?
Jeg så på DepressionsForeningens 
Facebookside, at de søgte frivillige, og jeg 
tænkte, at det var noget for mig, da jeg 
selv har lidt af depression. Og så elsker 
jeg at give andre råd og hjælpe, så det 
ville jeg gerne gøre brug af som frivillig.

Hvad får du ud af at være frivillig?
Der er hurtig følelsesmæssig udbetaling! 
Bare her efter min første vagt, kan jeg se, 
at jeg får hjulpet nogen mennesker rela-
tivt hurtigt. Det er en fed følelse. Og så 
tror jeg i øvrigt også, at det hjælper mig 
selv, fordi jeg får bygget mit selvværd op, 
fordi jeg har succes med at hjælpe andre. 
Det bliver jeg glad af. ■

NAVN:  
Lotte Broholm Petersson
ALDER:  
32 år
JOB:  
På nuværende tidspunkt 
sygemeldt
BOPÆL:  
Amager, København

Af Johanne Kramer
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At rejse med lys  
og mørke
– en spirituel forbindelse
Af Malene Lotz, medlem

Gaia House ligger i West Ogwell i 
det sydvestlige England. Jeg rej-
ste derned i 2006 for at meditere, 

fordi jeg igen måtte væk fra mit job og 
min hverdag og ind i mig selv.

Da jeg nærmede mig Huset i England 
og kørte længere ud i de vilde landskaber

i det sydvestlige England, sænkede 
roen sig over mig.

Jeg fik anvist mit lille værelse i det 
gamle nonne-kloster og kiggede ud over 
engen,hvor fårene gik på det sidste, tynde 
lag vinterfrost, og jeg nød stilheden, som 
jeg nu skulle være en del af i fire dage.

Vær i ubehaget
Jeg vågnede næste morgen med det sæd-
vanlige mørke i sindet.

Jeg beskrev min håbløshed over min 
tilstand til min nye lærer.

Hun mente, det var et fint sted at være 
(at sige det højt), og rådede mig til at være 
med ubehaget, som det var, og til ikke at 
kæmpe imod tilstanden, men blidt obser-
vere den og være varsom med mig selv.

Dette var et fire dages retreat i stilhed 
med seks gange 45 minutters meditation 
pr. dag i den buddhistiske tradition.

Jeg kæmpede mig op om morgenen før 
morgenmaden og listede ned af stentrap-
perne i det gamle hus - ned til meditati-
onssalen, hvor vi sad på puder indhyllet i 
uldsjaler, mens det lysnede udenfor.

Det var næsten ulideligt at sidde og være 
vidne til min depression.

Det var meget hårdt at sidde stille 
og observere mig selv, og mange dybe 
spørgsmål og fortrængte følelser og for-
nemmelser kom op til overfladen.

Samtidig følte jeg mig meget tryg på 
stedet, og at huset kunne rumme alting.

Fortrolighed med den daglige rytme
Jeg behøvede ikke længere at forstille 
mig, og jeg kunne være den, jeg er, og det 
var i sig selv meget befriende. Maden blev 
serveret, og den var enkel, velsmagende 
og sund.

Jeg skulle kun koncentrere mig om at 
komme op om morgenen, gå i bad, liste 
frem og tilbage mellem meditationssalen, 
spisestuen, den gamle have, mit lille væ-
relse og opholdsstuen, og jeg blev hurtigt 
fortrolig med den daglige rytme i huset.

På et tidspunkt gik jeg en tur i den 
gamle have og stod helt oppe ved sten-
gærdet i skellet. Jeg kiggede ud over 
landskabet, og så direkte op på Haytor på 
Dartmoor heden, hvor jeg havde vandret 
forrige år. Lyset brød i dét sekund igen-
nem skyerne, og ramte en lille krokus ved 
mine fødder. Jeg blev opfyldt at en sitren 
og en ro - gensynet med Haytor, og lyset 
som brød igennem var så symbolsk, at det 
forplantede sig i min sjæl.

Resten af tiden på retreat var jeg 

opmærksom på en stille tilstedeværelse 
af glæde omkring mig, som aldrig for-
svandt. Selvom jeg sad i min smerte, så 
var der denne tilstedeværelse.

Angsten er ukonstant
Jeg havde en inderlig snak den sidste dag 
med min lærer, og hun mente også at for-
nemme, at jeg har et mønster med at blive 
bange, at der er meget angst i mig.

Vi blev dog enige om, at angsten ikke 
er konstant på noget tidspunkt – at den 
hele tiden bevæger sig, og at den ikke er 
særlig forudsigelig.

Hun foreslog mig igen ikke at forsøge 
at gennemtrænge min tilstand, men at 
blive ved med blidt at observere den uden 
at forsøge at lave den om.

Og vi sad stille sammen og så ud af 
vinduet på himlen, mens solen var ved 
at gå ned i de skarlagenrøde skyer bag 
egetræerne. ■

der brænder et lys indeni
og der er helt

stille

fra alle vejene hvor jeg går
og til alle dagene

der ender
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Generalforsamling 
– sjældent har din stemme betydet så meget

Der bliver gang i den på årets ge-
neralforsamling. Som altid vil du 
kunne oplevet det stærke fælles-

skab og det store engagement, som præ-
ger foreningens medlemmer og arbejde. 
Du vil også få interessante faglige input, 
og så vil du få mulighed for at påvirke 
foreningens virke mange år fremover. 

Ikke bare er der valg til enkelte besty-
relses- og suppleantposter. Men vi skal 
også stemme om en række vedtægtsæn-
dringer. Herunder om foreningens navn 
fortsat skal være DepressionsForeningen 
eller om vi skal følge bestyrelsen indstil-
ling og kalde foreningen, BALANCE 
– foreningen for mennesker berørt af 
depression eller bipolar lidelse.

Enden på en lang proces 
Der er både følelser og identitet forbundet 
med et navn. Således også for Depressions- 
Foreningen. I flere år har bestyrelser og 
generalforsamlinger på skift taget diskus-
sionen om navneændring op. Særligt har  
der været rejst kritik af, at det stadig sti- 
gende antal medlemmer med bipolar li-
delse, ikke følte sig rummet i foreningens 
navn. Derfor bad generalforsamlingen 
sidste år bestyrelse om at sætte gang i 
en proces, der skulle behandle en mulig 
navneændring. Se på argumenter for og 
i mod, og se på eventuelle alternative 
forslag. I denne proces har vi været vidt 
omkring. Vi har efterlyst alternative nav-
nebud i Balance og på Facebook, vi har 
haft et reklamebureau til at hjælpe med 

processen og til at vurdere mulighederne, 
og vi har haft en kreativ fokusgruppe til 
afdækning af forslag. Vores ekspertpa-
nel, vores frivillige og bestyrelsen har 
behandlet de forskellige forlag. Og sidst 
men ikke mindst, så har vi gennemført en 
spørgeundersøgelse blandt medlemmer 
og andre interesserede. 

For og imod
Det er ikke let, men nedenfor vil vi for-
søge at opstille en række argumenter for 
og imod et navneskrifte, som forhåbent-
ligt kan kvalificere debatten.

At beholde DepressionsForeningen
For
-  Det er det medlemmerne og en del 

meningsdannere kender os under 
-  Det er dyrt at skulle trykke nye mate-

rialer og på at skulle markedsføre det 
nye navn

-  Navnet siger, hvad det er (for de fleste 
medlemmer)

-  Det er vigtigt, at bruge ordet depres-
sion for at nedbryde tabuet.

Imod 
-  Foreningens navn er endnu ikke kendt 

for ret mange danskere 
-  Det er diskriminerende eller opleves 

som irrelevant ift. gruppen af bipolare 
-  Det er et langt og tungt navn, uden 

anstrøg af optimisme og håb.

At skifte til BALANCE – forening for 
mennesker berørt af depression eller 
bipolar lidelse
For 
-  Mindre fokus på diagnoser, mere på de 

fælles udfordringer, og hvad målet er
-  Det kan rumme begge lidelser...  

og flere til (fx stress).
-  Det vil gøre det ”lettere” for folk, at 

kunne se sig selv i foreningen uanset 
om de har en diagnose eller ej. Om de 
er syge eller raske.

-  Mere optimistisk og fremadrettet
-  Det er, hvad vores svenske søster-

organisation hedder.

Imod 
- Kræver mere forklaring.
-  Er ikke med til at bryde tabuet, når 

sygdommene depression og bipolar 
lidelse ikke er den del af navnet.

-  Det vil kræve mange penge og ressour-
cer at introducere det nye navn

Undersøgelse
DepressionsForeningen er i gang med 
at gennemføre en spørge undersøgelse, 
og du har mulighed for at give dit besyv 
med. Find linket på vores hjemmeside. 
Her er er nogle af de foreløbige resultater. 

Pt har 275 besvaret undersøgelsen. 
Både medlemmer og mennesker uden for 
foreningen. 

På modsatte side kan du se, hvad de 
har svaret. ■

Af Kasper Tingkær
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275 SVAR
Hvor vigtigt mener du samlet set at foreningens navn:

I hvilket omfang mener du, at navnet DepressionsForeningen

I hvilket omfang mener du, at navnet: BALANCE - Forening for mennesker berørt af depression og bipolar lidelse

Bør indeholde navnene på 
de sygdomme, som man er 
patientforening for.

Meget uenig (1) 2 3 4 Meget enig (5)

29 (10,5 %)

44 (16 %)

98 (35,6 %)

54 (19,6 %) 50 (18,2 %)

Bør rumme hele målgruppen, 
foreningen arbejder med / Er 
dækkende for målgruppen

Meget uenig (1) 2 3 4 Meget enig (5)

18 (6,5 %)
15 (5,5 %)
39 (14,2%)

DEPRESSIONSFORENINGENS SPØRGEUNDERSØGELSE

22 (8 %)
43 (15,6 %)
35 (12,8 %)

64 (23,3 %)
88 (32 %)

54 (19,7%)

81 (29,5 %)
89 (32,4 %)
82 (29,9 %)

90 (32,7 %)
40 (14,5 %)
64 (23,4%)

Bør signalere håb og vejen til bedring 
/ Signalerer håb og vejen til bedring

Meget uenig (1) 2 3 4 Meget enig (5)

12 (4,4 %)
44 (16 %)
26 (9,5%)

21 (7,6 %)
60 (21,8 %)
34 (12,4 %)

65 (23,6 %)
98 (35,6 %)
85 (30,9 %)

67 (24,4 %)
50 (18,2 %)
78 (28,4 %)

110 (40 %)
23 (8,4 %)

52 (18,9 %)

Bør afspejle foreningens værdier:
fællesskab, ligeværd, engagement og saglighed

Meget uenig (1) 2 3 4 Meget enig (5)

17 (6,2 %)
40 (14,5 %)
41(14,9 %)

14 (5,1 %)
52 (18,9 %)
44 (16 %)

69 (25,1 %)
104 (37,8 %)
81 (29,5%) 83 (30,2 %)

53 (19,3 %)
72 (26,2 %)

92 (33,5 %)
26 (9,5 %)

37 (13,5 %)
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Kom og hør foredrag med filosof, 
adjunkt phd. CBS Rasmus John-
sen om, hvordan Psykiatriens  

kliniske sprog smitter af på vores hver-
dagssprog og på populærkulturen. Og 
hvad det har af betydning for syge som 
raske.

Bestyrelsesformand Bodil Kornbek 
beretter om foreningens arbejde og  
planer. Du kan læse om bestyrelsens  
anbefalinger til navne- og vedtægts- 
ændringer på foreningens hjemmeside  
www.depressionsgforeningen.dk/GF16.

Her vil du også kunne præsentationer 
af kandidater til bestyrelsen mm. Ønsker 
du selv at stille op og få din præsentation 
på hjemmesiden, så kontakt Depressions-
Foreningens sekretariat

Gratis for medlemmer, men tilmelding 
til spisning er nødvendig!
Tilmeld dig på: sekretariat@depressions-
foreningen.dk / 33124727

Ikke-medlemmer – husk tilmelding:
- formiddagskaffe og foredrag: 50 kr.
- frokost og eftermiddagskaffe: 100 kr.

(Billetter for ikke medlemmer kan købes 
via foreningens hjemmeside.)

Sted
Det hele foregår i Valby Kulturhus (5. 
sal), Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby

Transport
5 minutter fra Valby st., men der går også 
busser direkte fra Københavns Hoved-
banegård (1A).

Parkering
Der er masser af muligheder for parke-
ring i området omkring kulturhuset.

Generalforsamling
2016

Kom og sæt dit præg på Depressions-
Foreningens udvikling. Deltag i debatten 
og afstemningen om foreningens navn. Du 
vil også få indsigt i foreningens arbejde og 
møde andre medlemmer fra foreningen over 
en let frokost.

Program
11:15   Registrering fra kl. 11:15, 

formiddagskaffe og -te  
og et rundstykke

12:00  Velkomst v. Bodil Kornbek

12:15   Foredrag v. filosof, adjunkt 
phd. CBS Rasmus Johnsen

13:00   Let frokost med sandwich 
og en sodavand/dansk 
vand. Det vil være muligt 
at registrere sig i frokost-
pausen

13:45   Generalforsamling herun-
der drøftelse af vedtæg-
ter og navneændring i 
DepressionsForeningen

15:15   Kaffepause med kaffe, te, 
isvand og kage

15:35   Generalforsamling  
– fortsat

17:00  Tak for i dag!
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Dagsorden for General
forsamlingen 2016
1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4.  Godkendelse af stemmeberettigede og 

eventuelle stemmefuldmagter.

5.  Bestyrelsens beretning v. Bestyrelses-

formand Bodil Kornbek

6. Regnskabsaflæggelse v. Randi Bitsch

7. Oplæg og debat om navneforandring

8.  Behandling og afstemning om ind-

komne forslag, herunder forslag til 

navn og vedtægtsændringer.  

8. Valg til bestyrelsen

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen

10. Valg af statsautoriseret revisor

11. Valg af kritisk revisor

12. Eventuelt

Umiddelbart efter generalforsamlin-
gen vil bestyrelsen konstituere sig.
Den nye bestyrelse vil d. 21-22 maj 
afholde bestyrelses-seminar, hvor 
bestyrelsesarbejdet for det kom-
mende år planlægges.
Stemmeberettigede er ordinære 
medlemmer af DepressionsForenin-
gen, der har betalt kontingent senest 
14 dage før generalforsamlingen.
Der skal vælges 2 ordinære bestyrel-
sesmedlemmer og 4 suppleanter.

Tilmeld dig til DepressionsForenin-
gens Generalforsamling 2016 inden 
d. 29. marts, for at kunne være sik-
ker på at kunne få frokost  
og eftermiddagskaffe. ■

Velkommen til 
DepressionsForeningens 
Generalforsamling 2016!

Stil op til bestyrelsen
Har du erfaring med bestyrelsesarbejde? 
Har du erfaring med organisationsudvik-
ling, strategi- og økonomiplanlægning  
eller projektstyring? Stil op til bestyrel-
sen – som medlem eller suppleant.  
Meld dit kandidatur ved at skrive til  
sekretariat@depressionsforeningen.dk. 
For at være opstillingsberettiget, skal 
du have været medlem af foreningen 
i mindst 14 dage forud for generalfor-
samlingen. Der er i år vagt til 1 ordinært 
bestyrelsesmedlemmer og 4 suppleanter.

Med fællesskabet fra Jylland?
Bliv en del af fællesskabet på vejen til ge-
neralforsamlingen. DepressionsForenin-
gen ønsker at samle bredt og har derfor 
arrangeret fællestransport fra Aarhus. Vi 
har booket 20 pladser på Linie 888 fra 
Århus banegård til Valby st. Billetterne 
er presset helt i bund, de koster 150 kr. og 
kan købes på foreningens hjemmeside,  
efter princippet først til mølle.
Ps. Du skal selv arrangere hjemrejsen.
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Velkommen til en sort komedie med musikalske indslag!
Topmøde for de mest deprimerede sætter en af Euro-
pas førende instruktører, Staffan Valdemar Holm, et stjer-
nespækket cast, Birthe Neumann, Preben Kristensen, Olaf 
Johannessen, Laus Høybye, Mette K. Madsen og Bebiane 
Kreutzmann, på scenen og lader de depressive karakterer 
hos Shakespeare, Tjekhov, Strindberg og Goethe mødes.
Skuespiller Birthe Neumann om Topmøde for de mest 
deprimerede:
”Når man er deprimeret, befinder man sig i et narcissi-
stisk helvede af smerte og isolation. Så kan det være lys i 
mørket at opdage, at andre har været samme sted og er i 
stand til at sætte ord på det. Nogen endda med dyb indsigt 
og frem for alt fornøden sort og grotesk humor, så der er 
håb og lindring at hente. Dæmoner bryder sig ikke om, at 
man griner af dem. Jeg glæder mig til sammen med nogle 
stærke kolleger at drive et par sataner på flugt.”

Spar 25% på billetten + drink Det får du:
1 teaterbillet i kategori B (de grønne pladser)
1 drink før eller efter forestillingen
Din pris 165 kr. (Norm. 275 kr.)
Spilleperiode: 16. april – 21. maj 

Find linket på: www.depressionsforeningen.dk
Læs mere om Topmøde for de mest deprimerede på 
www.republique.dk

Topmøde for de  
mest deprimerede

Frivillige kontakt-
personer søges 
til Depressions-
foreningens lokal-
gruppe i Hillerød

Har du lyst til at arbejde som frivillig, og har du 
en depression, har tidligere haft en depression, 
eller er pårørende til en depressionsramt, så kan 
vi måske bruge dig som tovholder/kontaktper-
son i vores lokalgruppe i Hillerød. 

Har du overskud til at komme fast i vores lokalgruppe i 
Hillerød, hver eller hver anden onsdag, og til at formidle 
kontakten til nye medlemmer, der henvender sig enten via 
e-mail eller telefonsamtaler. Derudover er det et stort plus, 
hvis du er god til at finde og søge div. bevilliger, som grup-
pen kan søge. Vi tager fx. på weekendtur i September, for 
penge vi har ansøgt om.

Gruppen er ikke behandling, men en selvhjælpsgruppe, 
hvor vi deler vores erfaringer og støtter hinanden. Vi har 
vores mødelokaler hver onsdag fra kl. 18.30-21.00. Vores 
lokaler ligger centralt i Hillerød bymidte.

Udover at komme i gruppen, og står for kontakten til nye 
medlemmer, vil du som frivillig kunne deltage i to årlige 
weekender med undervisning, samt blive en del af et større 
netværk af frivillige.

Lyder det som noget for dig, så send os en ansøgning og 
fortæl os lidt om dig selv. Kontakt og yderligere oplysnin-
ger, via Mikkel Nørholk, vores kontaktperson, som kan 
kontaktes på mobil (gerne sms): 51864402 eller på mail: 
depnord@outlook.dk"

KØBENHAVN

Vi søger netrådgivere
Vi mangler frivillige til netrådgiving på vores 
nye selvhjælpsside, MinHverdag.nu, samt 
vores debat forum Depnet.

I den forbindelse holder vi også et kursus 
til efteråret, hvor i vil blive sat ind i 

nogle af de opgaver i vil få og 
hvordan i bruger siderne. 

Lyder det som noget for 
dig, kan du kontakte os på 
sekretariat@depressions-
foreningen.dk for at høre 
mere.

HILLERØD
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ODENSE

Workshop i Odense  
”En dag om Modstandskraft og alle de styrker og kræfter, du 
ikke vidste, du havde”
v/ Psykolog aut. og supervisor Lennart Holm

Tid: lørdag d. 30. april 2016 kl. 10-15
Sted: Odense Frivilligcenter, Toldbodgade 5

Pris medlemmer & pårørende: gratis 
Pris ikkemedlemmer: 200kr
Pris fuld forplejning: 100 kr.

Arr.: DepressionsForeningen, Odense
Tilmelding: tlf. 2193 6238 eller kmndep@gmail.com

Handicap- og social-
psykiatrien i Stevn 
Kommune 

Hvad sker der, når jeg får en psykiatrisk diagnose eller ram-
mes af et handicap? 
Hvordan former fremtiden sig? 
Min verden er styrtet sammen, og jeg har brug for hjælp til 
mange ting.

Martin Iversen og Charlotte Christensen er begge støtte- 
kontaktpersoner og hjemmevejledere i Handicap- og Social-
psykiatrien i Stevns Kommune. 

De kommer i Café Stevnen og fortæller om deres daglige 
 arbejde, og hvordan de forskellige instanser arbejder sam-
men, og hvilke muligheder for hjælp der findes.

Dato: Tirsdag den 12.april 2016
Tid:  kl. 19.00-ca 21.00

Sted: Café Stevnen, Algade 33, 4660 St. Heddinge
Pris: kr 50,00 betales ved indgangen. 

Alle er velkomne, tilmelding ikke nødvendig.
Arrangør: Café Stevnens Venner og lokalgruppen i  
St. Heddinge

Hold øje med 
vores hjemmeside: 

for nærmere oplysninger, 
kommende arrangementer 

og nyheder

www.depressionsforeningen-fyn.dk

Nyt koncept  
i lokalgruppen  
i København
I lokalgruppen for mennesker med depression i København 
har vi ændret konceptet for vores møder, så vi nu bruger 
halvdelen af møderne på et tema. 

Hvert tema har et oplæg, der sendes ud et par dage i forvejen, 
så man evt. kan forberede sig. 
Det giver mulighed for møder, hvor vi rigtigt kan komme i 
dybden med nogle af de mange udfordringer, vi møder i hver-
dagen. 

Hvert møde ledes af en eller to mødeledere, der sørger for, at 
alle kommer til orde, og at ingen fylder for meget på bekost-
ning af fællesskabet. 

Mødelederne sørger også for, at vi holder snuden i sporet og 
ikke fortaber os i emner, der måske ikke er så relevante for 
mennesker med depression. 

Samtidig øver vi os i at have fokus på de positive fremskridt, 
der sker for os, men som af og til kan være svære at få øje på. 
Vi mødes hver onsdag. Find mere information under lokal-
grupper bagerst i bladet.

KØBENHAVN

ST. HEDDINGE
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DepressionsForeningen er midt i 
en rivende udvikling, der endnu 
langt fra er afsluttet.

Målet og ambitionen er en større, mere 
sammenhængende og professionel drevet 
forening, hvor vi på tværs af landsdele og 
i de forskellige aktiviteter og grupper, ser 
os selv som ét fællesskab med plads til 
alle, der har interesse for og er optaget af 
affektive lidelser.  
I det kommende år har vi fokus på at få 

opkvalificeret vores tilbud, og på at støtte 
det frivillige arbejde i endnu højre grad, 
end det sker i dag. 

Vi har udarbejdet et uddannelsesfor-
løb målrettet alle vore frivillige, som både 
bliver løftet fagligt i forhold til de opgaver, 
de står med, men også får en grundlæg-
gende viden om DepressionsForeningens 
værdier, aktiviteter, organisation, den 
fælles strategi etc. 
Derudover arbejder vi på at blive langt 

DepressionsForeningen 
Bestyrelsens årsberetning

Vi ser tilbage på et år med forandringer. Året 2015-2016 har budt på store ændringer  
i organisationen. Fokus har været på fællesskab, forståelse og udvikling. Det er med  
det in mente, at vi i bestyrelsen gør status over et skelsættende år i Depressions- 
Foreningens historie.

mere synlige, så vi kan nå ud til endnu 
flere, der har brug for vores støtte og 
hjælp til at leve et for dem meningsfyldt 
og indholdsrigt liv.

Foreningen vokser
I året 2015-2016 tog vi de første spæde 
skridt på vejen mod en større og stærkere 
forening. 

For første gang i foreningens 17-årige 
historie sidder vi nu under eget tag, med 
eget sekretariat og en god håndfuld 
medarbejdere. Vi vil fortsat prioritere 
sekretariatet - gerne med endnu et par 
kvalificerede medarbejdere - så sekretari-
atet kan løfte de daglige og mangeartede 
opgaver, som  styrker hele organisatio-
nen. 

Også i antallet af lokalgrupper, har vi 
opnået en stigning i det forgangne år. 

Mange mennesker har brug for at være 
i et fællesskab, hvor den enkelte mødes 
med respekt og plads til at være sig selv. 
Her er lokalgrupperne et fantastisk tilbud, 
hvor fællesskabet afspejler foreningens 
værdier om ligeværdighed og engagement. 
Lokalgrupperne er mange mindre, men 
for den enkelte vigtige, fællesskaber, og 
det arbejde skal vi værne om.
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Nye tilbud og aktiviteter
Vi har udvidet antallet af tilbud og akti-
viteter, så vi bedre kan imødekomme de 
behov og ønsker, der efterspørges. Det er 
alt fra styrket rådgivning, erfaringsud-
veksling og netværksdeltagelse. 

Der er blandt andet en helt ny Fyraf-
tenscafé for mennesker med depression, 
angst, OCD eller bipolar lidelse, og der er 
et nyt projekt om supervision for vores 
selvhjælpsgrupper.

Vi har desuden lanceret en ny  
erfaringsudvekslingsside på nettet –  
minhverdag.nu – der er en selvhjælps-
side med erfaringsudveksling om daglig 
sygdomshåndtering for mennesker med 
en eller flere affektive lidelser.

Derudover har vi etableret en for-
søgsordning med chat-rådgivning på 
depnet.dk. 

Men det er ikke alle vore nye aktivi-
teter, der foregår på nettet. 

Vi har lokalt deltaget på musikfesti-
valer, hvor foreningen har været synlig  
på en måde, som for os, er helt ny. 

Eksisterende tilbud hitter
I sommeren 2015 gennemførte Depres-
sionsForeningen for femte år i træk 
endnu en fantastisk sommerhøjskole med 
foredrag, aktiviteter som sport, smykke-
værksted og cykelture. 

Og endnu engang var der fuldt hus 
af både deltagere og engagerede frivil-
lige – det er ikke muligt at sige Depres-
sionsForeningen mere, uden også at sige 
sommerhøjskole. 

Sommerhøjskolen er blevet en integre-
ret del af foreningen, så man skal være 
hurtig, hvis man ønsker at deltage. Tak til 
både deltagere og frivillige. 

Sommerhøjskolens succes skyldes i 
den grad jeres tilstedeværelse og engage-
ment.

Og så har vi gennemført to store og 
succesfulde kampagner i kampen mod 
stigma i forhold til bipolar lidelse og 
depression. 

I foråret satte vi os på den offent-
lige dagsorden med kampagnen ”Er du 
bange for mig”, og den 1. oktober gen-
nemførte vi for andet år i træk vores 

”DepressionSUCKs”-kampagne med stor 
succes - vores 2.000 orange sokker blev 
på blot en uge revet væk. 

Vores kampagner giver synlighed, men 
det giver også hårdt arbejde. 

Vi vil dog ikke undvære vores kampag-
ner – så vi fortsætter arbejdet i 2016.

Vi kan også glæde os over gennemførsel 
af tre fortællerforløb, som hjælper med at 
nedbryde tabu og skabe opmærksomhed 
om affektiv lidelse. Fortællerforløbene 
griber én om hjertet.

Internationalt samarbejde
Det internationale arbejde har også i 
2015 haft sin plads i foreningen - stille og 
roligt. Vi har i samarbejdet med bipolar-
foreningen i Norge udvekslet ideer og delt 
erfaring. 

Derudover har vi forsøgt at etablere et 
samarbejde med en nepalesisk forening 
for psykisk sårbare. 

Projektindholdet bliver formentlig, at 
DepressionsForeningen medvirker til ud-
vikling af selvhjælpsgrupper på baggrund 
af lokalgrupperne i Danmark. 

Det er endnu ikke afgjort, om vi kan 
modtage midler til projektet.

På vej
Vi er langt fra færdige. Og vi har mere 
end nogensinde brug for både frivillige 
ressourcer, men også økonomi til at fort-
sætte udviklingen. Det er ikke kedeligt 
at være en del af DepressionsForeningen 
- lad os sammen fortsætte det spændende 
arbejde i 2016. ■

”Vi har i samarbejdet 
med bipolarforeningen 
i Norge udvekslet ideer 

og delt erfaring”. 
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Bipolarkampagne 2016:

Mit navn det står med stigma 
– send et gakkebrev  

I anledning af verdens bipolardag den 30. marts, sætter 
vi i DepressionsForeningen igen fokus på de udfordrin-
ger, man har som bipolar. Det sker i år med kampagnen 
”Det’ #HeltGak”, som løber af stablen 17.-30. marts.

Har du, eller én du kender, bipo-
lar lidelse? Så kan du hjælpe 
DepressionsForeningen med at 

sætte fokus på problemstillinger i livet 
med bipolar lidelse. Med årets bipolar-
kampagne opfordrer DepressionsFor-
eningen mennesker med bipolar lidelse til 
at fortælle om de udfordringer, der opstår 
i mødet med omverdenen. 

Påsken er gakketid
Kampagnen løber i år af stablen ved 
påsketid, og under ”Det #HeltGak”-
kampagnen den 17.-30. marts opfordres 

bipolare derfor til at sende Depressions-
Foreningen et såkaldt gakkebrev: Et gæk-
kebrev, hvor de skriver, hvad der er helt 
gak i forhold til det at have bipolar lidelse. 
Det kan fx være fordomme fra omverde-
nen, dårlige behandlingsmuligheder eller 
diskrimination på arbejdsmarkedet.  

Konceptet til årets kampagne udsprin-
ger af en idé fra frivillig Mads Trier-Blom, 
der selv har bipolar lidelse, og ideen bag 
gakkebrevene er at bruge et velkendt 
koncept og en anderledes, skæv vinkel på 
problemet – hvilket skal hjælpe med at 
udbrede kampagnens budskaber. Målet 
med kampagnen er nemlig at få sat fokus 
på de udfordringer, der desværre stadig i 
2016, er knyttet til dét at have diagnosen 
bipolar lidelse.

Fokus på problemstillingerne
I DepressionsForeningen ønsker vi at 
udbrede viden om bipolar lidelse, så den 
almene befolkning såvel som beslutnings-
tagere får øjnene op for de problemstil-
linger, man møder som bipolar. Desuden 
ønsker vi, at også bipolare, som ikke al-
lerede kender til DepressionsForeningen, 
får øjnene op for, at vi også er til for dem.

Vi har brug for dig
Derfor håber vi også, at du har lyst til at 
hjælpe med at bakke op om kampagnen, 
så vi sammen kan nå bredest muligt ud. 
For eksempel vil det være en god idé, hvis 
I holder øje med Facebook og hjælper 
med at dele jeres gakkebreve der. Husk 
hashtagget #HeltGak

Læs mere om ”Det’ helt gak?”-kam-
pagnen på foreningens hjemmeside.

Gakkebrevsskabelon
Vi har lavet en skabelon til et gakkebrev, 
som man kan klippe ud og skrive på, her 
på højre side.

Men har du mod på selv at lave et, er 
du meget velkommen! 

Vi modtager gakkebreve både med po-
sten: DepressionsForeningen, Trekroner-
gade 64, st, 2500 Valby

Og pr. mail: kampagne@depressions-
foreningen.dk

Vi trækker lod om et stort påskeæg 
blandt de indkomne gakkebreve – husk 
derfor at skrive navn, adresse, tlf. num-
mer og e-mail.
På side 21 og 29 kan du få inspiration til, 
hvad brevet kunne handle om. ■
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FIND SKABELONEN PÅ BAGSIDEN

DEPRESSIONSFORENINGENS
GAKKEBREV

Mit navn det står 
med Stigma...

Jeg synes det er #HeltGak,
at... jeg som bipolar har mødt

læger, som bad mig opgive
håbet om et almindeligt liv med

mand, børn og job. ....



Mit navn det står 
med Stigma...

Jeg synes det er #HeltGak, at...

1 taller mod hinanden
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Hvad skal jeg skrive 
i gakkebrevet?
I gakkebrevet vil vi gerne høre din historie om problemer i hverdagen med bipolar lidelse.

Har du haft en oplevelse, hvor 
du føler, at du er blevet mødt af 
manglende forståelse fra om-

verdenen? Er der nogle situationer, hvor 
det at have bipolar lidelse er en hæmsko 
for dig? 

Så vil vi i DepressionsForeningen 
meget gerne høre om det. Ved at udbrede 
viden, kan vi sammen arbejde for at for-
bedre vilkår og nedbryde tabu om bipolar 
lidelse.

DepressionsForeningen har lavet flere 
undersøgelser blandt mennesker med 
bipolar lidelse, og på den baggrund kan vi 
identificere tre områder, hvor man kunne 
ønske sig forbedringer for bipolare : tabu, 
behandling og arbejdsmarked. 

Temaer vi ved, vi tager op
Det er disse tre områder, vi vil sætte fo-
kus på i kampagnen, og vi håber, at rigtig 
mange har lyst til at fortælle om deres 
oplevelser i forhold til disse områder.

Herunder har vi skrevet et par spørgsmål 
til hvert område som en inspiration til, 
hvilke historier du som menneske med 
bipolar lidelse kunne skrive i dit gakke-
brev.

1. Tabu 
Har du nogensinde skjult din sygdom og 
hvorfor? 
Er du blevet mødt af fordomme eller usik-
kerhed fra andre og hvornår?

2. Behandling
Har du oplevet dårlig/manglende 
behandling af din bipolare lidelse  og i 
hvilken forbindelse?
Mener du, at du burde have modtaget 
tidligere hjælp og hvordan?

3. Arbejdsmarked
Har du oplevet diskrimination på ar-
bejdspladsen og i hvilken sammenhæng?
Har du følt, at du ikke havde samme 

vilkår på arbejdsmarkedet som andre og 
hvornår?

Der er ikke noget krav til længde eller 
omfang på de gakkede historier. Er der 
ikke nok plads på brevet så send os tek-
sten ved siden af.

DepressionsForeningen ønsker blot 
at modtage så mange bud som muligt, 
så vi med jeres hjælp kan identificere de 
problemer, der påvirker livet med bipolar 
lidelse negativt.

Vi trækker lod om et stort påskeæg blandt 
de indkomne gakkebreve.
Derfor er det vigtigt sammen med gak-
kebrevet at sende navn, adresse, tlf. num-
mer og e-mail. ■
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LANDET    RUNDT

Oplægget ved psykolog Anne Ager-
bo, var rigtig spændende og kan 
bruges både i foreningsarbejdet, 

men bestemt også i ens arbejdsliv/privat-
liv. Anne fortalte om ACT (acceptance 
and commitment therapy), som en tilgang 
til at håndtere depression og angst. 

At vi som mennesker skulle forsøge at 
acceptere dem vi er, og de ting vi har med 
os i den mentale baggage. Udfordringen 
var at forstå at bruge det rigtigt. 

Det handlede om at bevæge sig hen 
mod noget (det liv man ønsker) fremfor at 
bruge alle kræfterne på at bevæge sig væk 
fra noget (fx symptomerne på depression 
eller angst). 

Anne brugte sig selv og sin flyskræk 
som eksempel. Efter forgæves at have for-
søgt at bekæmpe det, havde hun nu accep-
teret, at flyskrækken var en del af hende. 

Men også, at hun var nødt til at flyve for 
at gøre det, hun holdt allermest af, og som 
gav hende mening – nemlig at rejse.

Støttende samtale i en ny ramme!
Anne Agerbo præsenterede en samtale-
model, som var bygget på samme teoreti-
ske tankegang. 

En model, der skal understøtte folks 
afklaring af, hvad det er for et liv, de 
ønsker at leve, og understøtte bevægelsen 
hen mod netop det. 

De forskellige frivilliggrupper blev sat 
til at arbejde med modellen og drøfte 

i hvilken grad, det gav mening for dem 
at se samtalerne i denne ramme.

Tanken var, at det skulle hjælpe frivil-
lige og brugere af foreningens tilbud til en 
bedre og mere fokuseret støtte. Både op-
læg og de forskellige øvelser var lærerige 
og brugbare. 

Sekretariatet arbejder nu videre med 
modellen. Den vil blive testet af frivillige 
og lokalgrupper, der har mod på at være 
”forsøgskaniner”.  

Weekenden bød også på oplæg om for-
andringerne i foreningen, og om hvordan 
vi som individer kan reagere forskelligt 
på forandringer. 

Maden var god, og om aftenen var der 
leg og hygge i baren med masser af grin 

og grimasser. Dagen efter var der for de 
morgenfriske gå- eller løbetur på pro-
grammet, og mulighed for at tage endnu 
en svingom med softice-maskinen.

Det var en weekend fyldt med engage-
ment fra de fremmødte deltagere. Der var 
ikke den ting, de frivillige ikke fandt sig i 
fra kursuslederen eller oplægsholderen i 
form af øvelser og spøjse input.

Det var en weekend fuld  af  ligeværd 
blandt alle dem, der var en del af det hele. 

Og en weekend hvor jeg vil vove at 
påstå, at alle følte sig som en del af fælles-
skabet. ■

Frivilligweekend  
i Middelfart, februar 2016

Lørdag d. 6. februar ankom ca. 40 forventningsfulde frivillige til Middelfart for at deltage i årets 
første kursusweekend. En weekend fyldt med undervisning, denne gang om samtalemodel ved 
psykolog Anne Agerbo, sang, lege/øvelser, debatter, gensyn, grin, hygge og nyt fra foreningen. 

Af Sascha Jensen og Kasper Tingkær
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LANDET    RUNDT

Stemningen var i top, da 175 
deltagere var mødt op på Natio-
nalmuseet til PsykInfo og Depres-

sionsForeningens storslåede og udsolgte 
julearrangement. 

”Vi vil gerne have en rigtig god plads” 
sagde en af deltagerne, som allerede var 
kommet en halv time, før arrangementet 
startede.

 
Depression er fordommenes holde-
plads
Sådan startede Poul Videbechs oplæg om 
veje ud af depression. 

PsykInfo havde i samarbejde med 
DepressionsForeningen sammensat et 
særligt program, hvor deltagerne blev for-
kælet med klinisk viden om depression, 
små poetiske personlige fortællinger og 
ikke mindst et brag af en afslutning med 
skuespiller Farshad Kholghi.

Han fortalte sin egen humoristiske 
fortælling om angst, der også havde sit 
seriøse budskab: ”Jeg drømmer om, at 
vi kommer derhen, hvor det er helt ok at 
sige: jeg kommer ikke i dag chef, for jeg 
har angst” – sluttede Farshad Kholghi.

Aftenen gav deltagerne nyttig viden 
om depression og angst, men satte også 
gang i både tårekanaler og store grin. 

Som en af deltagerne beskrev det: ”Jeg 
er pårørende og vidste derfor lidt om det. 
I dag har jeg fået en større forståelse, end 
jeg havde før, og så var det humoristisk 
samtidig – det betyder meget”. ■

Viden om depression og angst 
krydret med rørende underholdning
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Ta’ din ven med  på højskole 
Årets bedste sommerferieoplevelse 

er et højskoleophold med Depres-
sionsForeningen. 

I samarbejde med Nordfyns Højskole 
tilbyder DepressionsForeningen for sjette 
år i træk en ferieuge med: 

• Aktiviteter, ro og eftertænksomhed 
• Fællesskab, samvær og nye venskaber
• Foredrag og redskaber til dagligdagen 
• Værksteder ude og inde 
• Mindfulness og morgenyoga 
• Sang
• Smuk natur og gåture 
• Sund og inspirerende mad 
- Og herudover alt det mellem linjerne, 
der gør et højskoleophold til en dejlig 
livgivende oplevelse. 

Årets sommerhøjskole finder traditionen 
tro sted i uge 30, nærmere bestemt fra 
den 24. – 30. juli 2016. 

Vi glæder os til en fantastisk højsko-
leuge med spændende aktiviteter, gode 
samtaler samt et unikt fællesskab og 
sammenhold. 

Mange har allerede tilmeldt sig, men 
der er fortsat ledige pladser. Vi håber  
meget at se dig! Måske du har lyst til at 
tage din mand, kone, kæreste eller ven 
med? De er også mere end velkomne, og  
I kan sammen læse mere om højskolen  
og tilmelde jer på vores hjemmeside:  
www.depressionsforeningen.dk ■
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Ta’ din ven med  på højskole 



Af Sascha Jensen, frivillig i DepressionsForeningen

Bliv bedre til at mærke efter. Få 
evnen til at mærke efter.  
Hvor sidder din 'mærk efter' knap, 

og hvordan mærker du efter? 
Det kan du blive klogere på ved at læse 

Jesper Bay-Hansens bog Mærk efter! Det 
er klart en anbefalelsesværdig bog.

Jesper Bay-Hansen giver gode råd til, 
hvordan du lærer at mærke efter, og hvad 
der er godt ved at mærke efter, når noget 
går dig på. Eller hvis der er noget, du 
gerne vil lave om på i dit liv.

Bogen er letlæselig og giver et meget 
godt overblik over, hvordan du kan mær-
ke efter både indad til og udad til. Bogen 
kan læses af enhver, der er interesseret  
i at lære noget mere om sig selv. ■

Forfatter: Jesper Bay-Hansen, 
læge og klinisk sexolog
Forlag: Forlaget Mindspace
Sider: 168

af Jesper Bay-Hansen 

Mærk efter! 

Mærk 
efter

M
æ

rk efter!

Jesper Bay-Hansen

Jesper 
B

ay-H
ansen

Skolen for livet

»Pas godt på dig selv og hinanden«  
– men hvordan?

Mærk efter  
– og gør det i tide

 
Evnen til at mærke efter er fundamentalt  
vigtig for alle mennesker. Den er forbundet 
med overlevelse, men i høj grad også med 
glæde, trivsel og sundhed. At kunne mærke 
efter forebygger stress og sygdom og giver os 
en robusthed, så vi kan leve dét liv, vi dybest 
set ønsker os. 

Det er ikke altid nemt at mærke efter, så 
det bliver gjort, men ikke overgjort. Selv
regulering er kodeordet, både når vi mærker 
indad og udad. Mærk efter! er en vejledning i, 
hvordan du bruger og passer på din evne til at 
mærke efter. Læge og klinisk sexolog Jesper 
BayHansen giver dig den nyeste viden på 
området og underbygger den med eksempler 
og øvelser. 

 Bogen henvender sig både til dig som 
privat person og til dig, der arbejder med 
mennesker i professionelle sammenhænge. 

Tag bogens budskaber til dig, og se det ske.
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Bogforfatter  
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sen, livet og døden på en både abstrakt, 
filosofisk og tankevækkende måde. 

Det betyder også, at det enkelte digt i 
flere tilfælde umiddelbart skaber reflek-
sion og eftertanke hos læseren, da ordene 
nærmest fremstår som citater.

Rettidig omhu
”Hvorfor jeg græder? Spørger du.
Jeg græder ikke over noget nu, 
Jeg begræder,
At jeg ikke græd, da jeg skú ”

Ordenes anvendelse og formulering 
etablerer nye værdier og udtryk, som i sig 
selv kan stå alene og skabe tanker hos læ-
seren både mht. betydning, men også det 
indre billede af, hvilke følelser der danner 
grundlag for denne nære beskrivelse.

”Troen på et liv siver ud” – sidste sæt-
ning i sidste digt – er meget rammende 
for samlingens indhold, idet den dobbelt-
tydning, der kan lægges i ordene, er gen-
nemgående i digtenes indhold. Hvorvidt 
vi tror på det liv, vi har nu med vrede, 
skam og skyld, der er blandet op med 
had, sladder og ensomhed eller, hvorvidt 
vi blot erfarer, at det liv vi har haft er ved 

Af Charlotte Adserballe Dahl, frivillig i DepressionsForeningen

Dette er en samling digte, der 
beskriver hele følelsesregistret: 
Både når det angår mødet med 

andre mennesker og tanker omkring 
døden. Døden er rykket tæt på, og det 
gælder både ens tanker omkring egen 
død, men også om sine medmenneskers 
død. 

Sproget bærer også præg af dette, da 
det til tider er meget dystert, med mørke 
og tunge tanker. 

Det handler om fravær, nærvær, ad-
skillelse og manglende lyst til gensyn. 

Natten er skræmmende og omgivel-
serne bliver formørket.

Til forskel fra i forfatterens første digt-
samling ”Subtotal” (2014) er beskrivelse 
af lykke, glæde og livsfylde udeladt. Deri-
mod bliver der taget livtag med tilværel-

Forfatter: Hans-Jørgen Vestergaard, 
revisor gennem 35 år. 
Afsluttede sin karriere pga. 
en længerevarende 
depression
Forlag: Forlaget Mellemgaard
Sider: 108

En digtsamling af Hans-Jørgen Vestergaard

Grebet ud af en 
sammenhæng

at rinde ud – på godt og ondt!? Det er 
naturligvis op til læseren at vurdere. Det 
kan meget vel være, at alt efter tempe-
rament og på hvilket tidspunkt digtene 
bliver læst, vil de få forskelligartede 
betydninger, idet ordenes værdi vil falde 
forskelligt alt efter læserens humør.  

Absolut en læseoplevelse, hvor læseren 
nødvendigvis må vende tilbage til digtene, 
for at overveje og vurdere, hvor i den store 
sammenhæng tankerne måtte vandre –  
til tider med frustration, men også en lyst  
til, at livet går videre, selv om det kan 
være svært og undertiden ensomt. ■
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RING TIL DEPRESSIONSFORENINGEN
ALLE HVERDAGE MELLEM 13-16

33 12 47 27
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Af Kasper Tingkær, redaktør og generalsekretær

Til næste

Hjemme i privaten står den på 
'Homeland', når aftenerne og 
tiden tillader det. 'Homeland' 

er en amerikansk produceret TV-serie, 
der handler om en CIA agent, der skal 
beskytte USA mod terror. Vi har tidligere 
omtalt serien i Balance. 

For udover at være en utrolig veldrejet 
og anmelderrost serie, så er der det spe-
cielle ved den, at hovedpersonen, ud over 
at være en sej kvindelig efterretningsof-
ficer, også har en bipolar lidelse. 

Psykisk sygdom i hovedrollen
Jeg er glad for den trend, der synes 
at være i film- og tv-branchen lige nu, 
hvor mennesker med psykiske lidelser 
portrætteres – og ikke kun i stereotype 
figurer, men i mere nuancerede karakte-
rer end tidligere set. 

I 'Homeland' fremstår hovedpersonen 
Carrie Mathison (spillet af Claire Danes) 
overordnet som en kvik og handlekraftig 
superagent. Vist har hun et par ”sære” 
træk (hun er antiautoritær, lever alene i 
en rodet lejlighed og får ikke altid husket 
at handle ind til mad o. lign.) men ikke 
noget, der er væsentligt forskelligt fra 
fx hovedrollen i 'Dødbringende Våbens' 
Martin Riggs (Mel Gibson) eller 'Die 
Harts' John McClaine (Bruce Willis). 

Barrierer for en bipolar
Men allerede tre afsnit inde i 'Homeland', 
ser vi også barriererne, som vores hoved-
person møder som følge af sin sygdom. 

Hun er nødt til at skjule sin sygdom, 
og for at undgå at blive fyret fra sit job må 
hun stjæle antipsykotisk medicin fra sin 
far, der også er ramt af sygdommen.

I DepressionsForeningen ved vi, at det 
ikke kun er i fiktionens verden, at det for-
holder sig sådan. Der er masser af men-
nesker med bipolar lidelse, der dagligt 
kæmper en hård kamp for at skjule det 
for omverdenen. For arbejdspladsen, for 
familien og tilmed for lægen. Det sidste 
kan jo være fatalt.

Vi står derfor overfor en stor og vigtig 
opgave: At få nedbrudt myter, tabuer og 
diskrimination.

Det’ helt gak, at … 
I marts måned skyder vi årets Bipolar-
kampagne i gang. 

Og i år sætter vi fokus på de barrierer, 
man kan møde, når man lever med en 
bipolar lidelse. 

På min Facebook-væg så jeg, en ung 
fantastisk kvinde og nybagt mor fortælle,  
at hendes tidligere læge havde fortalt 
hende – helt uden anledning – at hun nok 
ikke skulle gøre sig tanker om at få hver-

Barrierer i et liv  
med bipolar lidelse

ken job eller børn, men i stedet overveje 
at få en kanariefugl, hund eller hest. 

I dag har hun et fint job og en guld-
klump at trille rundt med i de køben-
havnske gader. 

Og hun har gjort den sortseende, 
drømmende og dybt stigmatiserende læge 
til skamme. 

Han er forhåbentlig blevet pensioneret 
… eller i det mindste blevet klogere. 

Send os din historie – og lad os gøre 
noget ved det sammen!
Vi vil så gerne høre din historie - uanset 
om du ønsker at være åben omkring den 
eller ej. 

Vi ønsker at få afdækket omfanget af 
diskrimination, og vi ønsker at gøre noget 
ved det.

I næste nummer af Balance samler 
vi op på kampagnen. Vi tager fat på de 
barrierer, I har sendt os, og som I møder i 
livet med depression eller bipolar lidelse. 
Vi vil behandle de forskellige tematikker 
og bringe jeres spørgsmål videre til de 
ansvarlige. 

Tøv ikke. Klip et gakkebrev ud og 
udfyld det, eller send os en mail med dine 
tanker. ■
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i DepressionsForeningen
SOCIALE CAFEER

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

Café ODA Odense
Hunderupvej 31, 5000 Odense
Tirsdage kl.17.00-20.00
Torsdage kl.14.00-18.00
5384 1508
Se mødedag 
Projektleder Pia Holm Waaben Nørgaard
cafeodaodense@outlook.dk 
www.cafeodaodense.dk

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

Gentofte, Ungegruppe (18-25 år)
Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte,  
Smakkegårdsvej 71, 2820 Gentofte 
Skriv til Magnus, hvis du er interesseret
Magnus Jørgensen, mahjoor@gmail.com 

Gribskov
FrivilligCenter Græsted, Holtvej , 3230 Græsted
Hver mandag Kl. 15.00-17.00  
Tina Carlsen, tinacarlsen2611@gmail.com,  
Lis Silkeborg, 2976 8645, Lis_silkeborg@hotmail.
com

Hillerød
Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12C
Onsdage i ulige uger Kl. 18.30 – 21.00 
Mikkel, depnord@outlook.dk, 51864402
Ea Aunø, barepraktisk@hotmail.com

Hørsholm
Frivilligcenter Hørsholm, Rungstedvej 1C, 1. sal, 
2970 Hørsholm
Tirsdage i lige uger Kl. 18.45 – 21.45
Barbara 40424810, Mikkel 51864402
selvhjaelp@frivillighorsholm.dk, depnord@
outlook.dk

Hørsholm-pårørende
Frivilligcenter Hørsholm, Rungstedvej 1C, 1. sal, 
2970 Hørsholm
Torsdage i lige uger Kl. 19.00 – 21.00
Ring/skriv, før du kommer.
Barbara 40424810, Karen Margrete 21936238, 
selvhjaelp@frivillighorsholm.dk 

Ishøj
Vejlebrovej 105 st, Ishøj
Torsdag i lige uger Kl. 19.00 – 21.00
Anna-Marie Hansen, 28775227 riemhansen@
gmail.com
Majken Tvarnø kamt@mail.dk, 4362 2744

København
Frivilligcenter SR-Bistand, Tagensvej 70, 1. th., 
2200 København N
Kontakt Daniel eller Klaus, før du kommer første 
gang.
Hver onsdag Kl 19.00 – ca. 21.00
Daniel, dmajholm@almanet.dk, 2077 1114
Klaus, helhalv@gmail.com, 2077 0199

København, Bipolargruppen 
Frivilligcenter SR-Bistand, Tagensvej 70, 1. th., 
2200 København N
Kontakt en af kontaktpersonerne før du kom-
mer første gang. 
Mandage i lige uger Kl. 18.45 - ca 21.00
Se kalender på bipol.dk/bal med transportvej-
ledning og kort.
Mynte: 24232971, 
Chastine: 6166 1106   
Eva: 4063 1022, 
bal.kbh.depressionsforeningen@gmail.com

København, Pårørende 
Fælleshuset, Christian Paulsens Vej 15, 2000 
Frederiksberg.  
Skriv til Maja hvis du er interesseret
Tirsdage i lige uger Kl. 19:00 - 21:00
Maja, majawholm@jubii.dk, 2238 1552

København, Ungegruppe 18-26år
Fælleshuset, Christian Paulsens Vej 15, 2000 
Frederiksberg. 
Skriv til Anna hvis du er interesseret:
Mandage i ulige uger Kl. 19.00 – 21.00 
Anna, ungegruppe.kbh@gmail.com

Lyngby 
Lyngby Frivilligcenter, Rustenborgvej 2A  
2800 Lyngby
Hver onsdag Kl. 18.00 – 22.00
Elise, eliseingversen@hotmail.com, 61783513

Roskilde
Psyk-Info, Kornerups Vænge 9 st. tv.
4000 Roskilde
Torsdagene den 31.03, 21.04, 19.05, 23.06 Kl. 
19.00 – 21.00
Skriv eller ring, før du kommer.
Musse Rindal, Tlf 4636 2945, musserindal@gmail.
com 

Sorø
Kontakt Tanja mht. lokalets adresse
Tirsdag i ulige uger Kl. 19.00 – 21.00
Tanja Rasmussen papaw@stofanet.dk / 
23326550

Stevns
Café Stevnen, Algade 33, 4660 St. Heddinge.
Onsdage i lige uger kl.15.30
Jette Balslev 4034 6838, jette.balslev@gmail.
com

Esbjerg
Vindrosen, Exnersgade 4, 1. sal, Esbjerg
Hver torsdag Kl. 19.00 - 21.00 
Morten, 2277 2555, banditmanden@gmail.com
Kristina Storm, kristina@kiaknows.dk
Peder, peder-just@gmail.com

Haderslev Depression og bipolar lidelse
Bispen, Bispebuen 3, lokale 11, 1. sal,  
6100 Haderslev
Mandage i lige uger kl. 19.00 – 21.00
OBS: Skriv/ring før du kommer første gang
Merete Lysgaard Hansen, mebehansen@you-
mail.dk, 74522148 / 22838035
Birthe Poulsen, birthe.poulsen@hotmail.com 
40481462 

Kolding
Skriv til Karen Margrete for at høre nærmere
Karen Margrete, 21936238
kmndep@gmail.com

Odense
Frivilligcenter Odense, Toldbodgade 5-7
Mandage i lige uger Kl. 16.15 – 17.45
Svend Olsen, svendolsen@mail.dk, 40283127

Odense, bipolar
Frivilligcenter Odense, Toldbodgade 5-7
En gang om måneden Kl. 19.00 - 21.00. 
Kontakt Thomas først.
Thomas Abildgaard 23612642 
abildgaard@aarslevnet.dk
Susanne 23456086

Odense, pårørende
Frivilligcenter Odense, Toldbodgade 5-7
En gang om måneden i lige uger kl. 19.00 - 21.00
Ring/skriv gerne før
Anne Petersen, 61260783
annelagoni@hotmail.com

Odense, ungegruppe (18-28 år) 
Under oprettelse
Kontakt Julie for yderligere information
Julie, julie.bjoerling@outlook.com, 40358649
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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 grup-
per uden for ens lokalområde. Tilmel-
ding 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.

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

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
Østergade 39, 1. s. 5600 Faaborg.
Tlf.: 51 26 64 55  (kl. 12-13).
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 NORDJYLLAND
 
Aalborg Psykologerne, Skyum og Rose
Ved Stranden 11 D, 3. th
9000 Aalborg, Tlf. 98 171199
info@aalborgpsykologerne.dk
www.aalborgpsykologerne.dk

FIND DIN 
PSYKOLOG

GUIDEANNONCER
Åbenrå, interessegruppe for bipolare
Hotel Europa, H.P. Hanssens Gade 10, 
6200 Åbenrå
NB: Kontakt Klaus før 1. fremmøde
1, mandag i måneden Kl. 19.00 -21.00
Klaus Andresen, facebook.com/biposyd, 
22152227, klausandresen@mac.com

Herning
Gruppen er pt. inaktiv 
– kontakt Gitte for nærmere info.
Gitte Daater: 24401490, daater@heaven.dk

Horsens
Pause grundet manglende interesse
Steen Kruuse, 75648660 / 22555040
kontakt@kruuse.nu

Viborg
De frivilliges hus, Vesterbrogade 1, 8800 Viborg
Onsdage i ulige uger Kl. 19.00 – 21.00
Carsten Mathiasen, 29880657, 
carsten@mathiasen.com

Århus
Frivilligcentret, Grønnegade 80, Århus
Mandag i lige uger kl. 14.00 – 16.00
Mathias Sørensen, tlf. 86954027 / 24890198 
mathissjelle@mail.dk

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

Århus, 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, 29431380 / 61501380 
karot.andersen@gmail.com
Hanne Tranberg, hannetr@me.com, 21294448

Århus, forældre til voksne bipolare B
De9’s lokaler
Skovagervej 2, Risskov (psykiatrisk hospital) 
Månedligt. Ring/mail først Kl. 19.00 – 21.00
Inge Rasmusen, 61337973, inge.B.rasmussen@
gmail.com

Århus ungegruppe (18-26 år)
Frivilligcentret lokale 1, 3. sal, Grønnegade 80, 
Århus. Mandage i ulige uger Kl. 19.00 -21.00
Rune og Louise
aarhus-ungegruppe@outlook.dk

Frederikshavn bipolar og depression
De frivilliges hus, Danmarksgade 12, 
9900 Frederikshavn
Hver anden mandag Ring/skriv først kl. 19 - 21
Gert Lauritsen, 23232256, depression.bipo-
lar9900@gmail.com

Frederikshavn Pårørende
De frivilliges hus, Danmarksgade 12, 
9900 Frederikshavn
Hver anden mandag Ring/skriv først kl 19 - 21
Lise Juul Lauritsen, 23232256, ptdb9900@gmail.
com

Ålborg
De frivilliges hus, Mølholmsvej 2, 9000 Ålborg
Onsdage i lige uger Kl. 19.00 – 21.00
Gert Lauritsen
depression9000@gmail.com

Ålborg bipolargruppe
Sinds lokaler, Sind Daghøjskole, 
Doktorens Gyde 3, 9000 Ålborg
Mandage i ulige uger Kl. 18:30-20:30
Sofie, bipolaraalborg@gmail.com.

Ålborg-pårørende
Kampagnekontoret En Af OS, 
C.W. Obels Plads 20, 9000 Ålborg
Hver 14. dag. Ring/skriv først Kl. 19.00-21.00
Mail: ptd9000@gmail.com
Lise Juul Lauritsen: 23232256

Ålborg (Depressionsramte 18-26 år)
Kampagnekontoret En Af OS, C.W. Obels Plads 
20, 9000 Aalborg
Mandage i lige uger Kl. 16.30-18.30
Barbara og Maria, selvhjaelpsgruppe@gmail.
com

Depressions-Foreningen
Trekronergade 64 st. 2500 Valby
tlf 3312 4727 (13-16)
Depressionslinien: 3312 4774 (19-21)
Alle dage undtagen lørdag
sekretariat@depressionsforeningen.dk
www.depressionsforeningen.dk



*Koster 50 kr. + alm. SMS-takst. Tjenesten udbydes af 
DepressionsForeningen, Trekronergade 64 st., 2500 Valby. Tlf. 33124727

SNYDER DU 
DIG SELV?
Tilbud om ny viden, foredrag, netværksarrange-
menter og andre foreningstilbud. Få alt dette og 
mere til direkte i din indbakke. Men det kræver, at 
vi har din mail. 

DepressionsForeningen er i gang med at styrke 
kommunikationen med medlemmer og frivillige. 
Vi ønsker at sikre, at du får mest muligt ud 
af dit medlemskab.

Send os derfor din mail og meget gerne dit tele-
fonnummer, sammen med dit medlemsnummer 
eller navn og adresse til:

mail@depressionsforeningen.dk

Skriv til os i dag!


