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LEDER
Kan kunst

FORANDRE?
Af Bodil Kornbek
Formand for
DepressionsForeningen

”

Alle mennesker med en depression eller bipolar lidelse er forskellige, og alle har hver sin historie at fortælle om, hvordan ens
sygdom opstod. Derfor er det også vigtigt, at der tilbydes flere
forskellige former for hjælp.
"Kultur på recept" er en af de nye muligheder, som flere og flere kommuner de seneste år er begyndt at tilbyde langtidssyge
mennesker med psykiske lidelser. Disse kommuner tilbyder
strukturerede forløb med helt almindelige fritidsinteresser som
for eksempel at lytte til musik sammen, gå på opdagelse i naturen og ikke mindst kunstterapeutiske tilbud, som har fokus på
borgernes egen kreativitet og det at skabe kunst selv.
Evalueringerne har vist, at der er en lang række positive effekter ved disse tilbud. Øget selvomsorg, øget selvværd, øget energiniveau, mere livsglæde og forbedrede sociale færdigheder er
blot nogle af dem.
For mange er det helt sikkert ikke ny viden, at kunst kan have
den virkning. Men det er nyt, at man så bredt i det offentlige Danmark har opnået en erkendelse af, hvad blandt
andet kunst kan over for mennesker med psykisk sygdom og i større og større stil bruger
det til at opnå eller generhverve tabte færdigheder.
I DepressionsForeningen bifalder vi, at denne udvikling finder sted. En del mennesker
med depression eller bipolare lidelser har stor
gavn af supplerende indsatser ud over samtaleterapi og medicinsk behandling.
At arbejde med kunst eller at gå i kunstterapi kan vække ens nysgerrighed, skærpe ens fokus, og det kan
frigøre tiltrængt energi, hvilket vi alle kan have brug for – især
når mørket og det indre stormvejr raser.
Det, der tynger én, kan via penslen finde vej ud på kunstlærredet, så tilværelsen bliver nemmere at håndtere. Og det kan åbne
for nye muligheder, som man ikke så, før man gik i gang med at
skabe. For nogle er det medvirkende til, at man helt kan lægge
sygdommen bag sig - for andre, at man bliver bedre til at leve
med den. 

Det, der tynger én,
kan via penslen finde vej
ud på kunstlærredet, så
tilværelsen bliver nemmere
at håndtere.
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TEMA KAN
KUNST
KUNST FORANDRE?

Når kunsten

TAGER OVER
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Lars Kramhøft er forfatter til ‘Dagbog fra
Afgrunden’, som er en delvist selvbiografisk grafisk fortælling. Læs mere om
bogen her: http://larskramhoft.dk/

Kunsten er for Lars, Bjørn og Lennart blevet et
fristed fuld af mening og livsglæde, hvor depression
og bipolar lidelse ikke når ind. Ingen af dem lever
af deres kunst, men alle lever for den. Mød dem
til en snak om taknemmelighed, fordybelse og
altoverskyggende lykkefølelse

TEKST AF PER BØJGAARD SØRENSEN
De følgende dage var selv de mest ordinære, dagligdags opgaver uoverskuelige.

Indkøb var et mareridt ...

... Alt for mange varer på hylderne ...

Jeg levede af proteinbarer og dåsetun.

HVORDAN
SKAL JEG
NOGENSINDE
VÆLGE
NOGET?

Det var kun ved hjælp af smøger, billige
øl og Doctor Who det lykkedes mig at lægge en dæmper på angsten og fortsætte ...

BLIMEY,
IT'S BIGGER
ON THE INSIDE, INNIT!?

(Den dag i dag kan jeg stadig huske den
bræk-agtige bismag af Dansk Pilsner.)

69

- Jeg har det fedest, når jeg sidder
dér og tegner. Det er det tætteste,
jeg kommer på det, jeg hører folk
tale om, meditation giver. Jeg opnår en tilstand, hvor jeg er helt
uden for tid og rum.
Lars Kramhøft peger hen imod
staffeliet på bordet, hvor et par
sort/hvide tegninger bliver til de
næste sider af hans delvist selvbiografiske tegneserie-roman
"Dagbog fra Afgrunden". Han har
tegnet lige så længe, han kan huske og har siden teenageårene
været ramt af depression, som han
imidlertid i dag kan holde stangen
ved hjælp af antidepressiv medicin.
Helt uden mén er han dog ikke.
- Den måde jeg lever på, er et
kompromis imellem hvad jeg gerne
vil, og hvad jeg kan. Hvis jeg havde
de mentale ressourcer til det, kunne jeg både tegne og have et fuldtidsjob. Det kan jeg ikke, men jeg
har fået ret meget af det, jeg vil,
med i den her ligning, og det er jeg
enormt taknemmelig for.

Kan bruge depressionen i sin
kunst

Ud over at tegneseriekunsten skaber livsglæde, er det også med til
at sætte 35-årige Lars Kramhøfts
bølgedale i depressionens tegn i
perspektiv. Selv når han har været
BALANCE 02 2019 | 5
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Jeg kunne nikke genkendende til
næsten alle punkterne på skemaet.

Da jeg var færdig løb lægen
mine svar igennem og sagde:

HMM, MIDDEL- TIL SVÆR DEPRESSION. DU
FÅR EN HENVISNING TIL PSYKOLOG OG
S¨Å STARTER VI DIG OP PÅ VENLAFAXIN.
MON IKKE 150 MG VIL VÆRE FINT ...?

NÅE, DET ER BARE EN AF DE HER
SELEKTIVE NOREPENEPHRIN REUPTAKE INHIBITORS .

ØH,
NÅE ...

”

ØH ... DET VED JEG
IKKE. HVAD ER DET ?

Jeg har det fedest,
når jeg sidder dér
og tegner.

JA, DET VIRKER NOGEN GANGE. MAN
KAN ALDRIG VIDE MEN NU PRØVER VI DET
OG SÅ TALES VI VED OM 14 DAGE, IKKE?

TIDEN ER
DESVÆRRE
GÅET.
MEN HELD
OG LYKKE
MED DET!

Der var 3 måneders ventetid på alle de
psykologer der tog imod henvisning. Resten var for dyre på en S.U.

NUMMER
27!

I vinterferien besøgte jeg igen
mine forældre.

113

NÅ! GÅR DET
SÅ GODT MED
SKOLEN?

JA,
JO ...

71

længst nede, kan han bruge det i sin kunst. Dog
først når han kommer ud på den anden side af
depressionen.
- Der er et Karen Blixen citat, der hedder: "Man
kan udholde alt, hvis man kan gøre det til en historie". Det tror jeg sindssygt meget på. Men det
er først nu, hvor depressionen er kommet på afstand, at jeg kan bruge det på den måde, for når
jeg har været rigtig nede, så har jeg også ret hurtigt opgivet det og sagt til mig selv, at jeg alligevel ikke har noget talent, og at det har været en
stor illusion at tro, at jeg kunne noget som helst.
Det ved han heldigvis i dag, at han kan. Og
hvis det skulle knibe med at huske det, bruger
han sine venner eller sin kæreste til at minde
ham om det. De nære venner er enten kunstnere
eller har psykiske lidelser, hvilket er en stor fordel, da han ikke behøver ikke forklare alt, fordi
de kender til op- og nedturene. Nedturene kan
han mere eller mindre holde fra døren, så længe
han dagligt finder pennen frem.
- Jeg kan mærke, at jeg bliver frustreret og
ulykkelig, når jeg ikke tegner, så det gør jeg så
vidt muligt hver dag. Det er blevet en form for terapi, selvom det ikke var derfor, jeg gjorde det
oprindeligt eller gør det nu.

Bjørn Eriksen har inden for de sidste fire år
komponeret både børnesange, klassisk
musik, ballader og korarrangementer.

”

Jeg bruger musikken
som medicin i stedet for
ordineret medicin, for
det tålte jeg ikke.

Melodier fylder
også i drømmene

Bjørn Eriksen kan slet ikke holde sig
fra musikken hver dag. Selv når han
drømmer, kan tonerne og melodierne
fylde hans indre. De dage findes guitaren frem, så snart han åbner øjnene.
- Det er ren lykke. Det er så skønt.
Pludselig er der bare en melodi, og
hvor kom den fra? Og jeg kan høre
akkorderne til melodien lige med det
samme. Det er fantastisk.
Det er forholdsvis nyt for den 62-årige komponist og kunstmaler, som har
en bipolar lidelse, at musikken fylder,
som den gør i dag. For fire år siden
trængte den sig imidlertid så meget på,
at der ikke var noget at gøre. En lang,
mørk og inaktiv periode blev aflyst af
en yderst produktiv tid, som har kastet
børnesange, klassisk musik, ballader
og korarrangementer af sig. Noget af
det er allerede blevet udgivet. Musikken er hans bedste middel mod de
mørke dage, der stadig kommer med
mellemrum.
- Jeg bruger musikken som medicin
i stedet for ordineret medicin, for det
tålte jeg ikke. Jeg fik alle bivirkningerne i stedet for de gavnlige effekter.
Bivirkningen ved musikken er, at den
giver glæde.

En afledning fra de mørke tanker

Bjørn Eriksen blev førtidspensionist
som følge af sin lidelse, og han er taknemmelig over, at musikken så markant er kommet ind i hans liv.
- Hvis ikke jeg havde kunsten, så tror
jeg de depressive dage ville blive meBALANCE 02 2019 | 7
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TEMA KAN KUNST FORANDRE?
get, meget tunge. Jeg lytter meget til min egen
musik, dels for at se, hvor jeg kan blive bedre,
dels fordi jeg så er optaget af noget. Det er en afledning fra ikke at få alt for mange sorte tanker,
for de kommer jo, det kan ikke undgås.
I de perioder har han erkendt, at han er oppe
imod kræfter, selv kunsten ikke kan vinde over.
- Min musik er smertelindrende. Men sygdommen er lumsk, og nogle gange vinder den simpelthen. Det skal man også erkende. Hvis man
kunne styre det, var man jo ikke syg. Jeg har
vænnet mig til det og kan ikke forhindre, at sygdommen kommer.
Kunsten sætter for Bjørn Eriksen perspektiv på
tilværelsen, så han bliver klogere på sig selv og
sin sygdom. Sammen med sin hustru, som han
bruger som sparringspartner for sine musik-kompostioner, bliver sygdommens tinder og dale lettere at håndtere.
- Sparringen med min hustru er en fantastisk
gave at få, som jeg bare tager imod, og som gør
mig afklaret. Der sætter kunsten et spejl op for
mig.
8 | BALANCE 02 2019

Søger væk i farverne

43-årige Lennart Brande Ingemann får ind imellem også et
godt råd af sin ægtefælle, når
hun kan mærke, at han trænger
til at fordybe sig med pensel og
staffeli og derfor foreslår, om
han ikke skal gå i kælderen, der
er hans domæne.
- Hvis jeg har haft en skidt
dag, kan min kone godt spørge,
om det ikke er tid til at male. Det
giver mig en lykkefølelse at
komme i det flow. At søge væk
fra alt andet end mine farver, det
er helbredende.
Timerne foran lærredet fjerner
ham fra de mørke tanker, depressionen stadig godt kan
mane frem, selv om han har fået
det bedre på grund af den antidepressive medicin. Han har
malet on/off i seks år, men det er

Se eksempler på Lennart Brande
Ingemanns kunst på hans Facebook-side: LennArt-Colors for
your big white wall.

først inden for det seneste år,
det virkelig har taget fat, fordi
han er blevet bedre til at prioritere kunsten frem for det meste
andet og nu maler langt oftere.

"Det hele bliver meget
simpelt"

- Jeg får tømt hovedet foran
lærredet. Det hele bliver meget
simpelt. Jo mere jeg får lov til at
stå med maleriet i de perioder,
jeg har det skidt, des bedre får
jeg det. Det handler om at skabe noget og at se forandringer i
det motiv, jeg laver. Jeg kan forsvinde ind i det og blive helt
væk i maleriet og komme væk
fra de dårlige tanker. Det er en
boblende følelse.
Når han går i kælderen for at
male, dykker han ind i sig selv
og retter helt automatisk blikket
væk fra den depression, der et
par gange de seneste år har
fyldt meget. Men nye perspektiver på kunsten og sygdommen
får han også ved at gå på museer og se kunstudstillinger rundt
om i Midtjylland, hvor han har
slået sig ned efter at være vokset op i København.
- Det er en god fordybelse,
hvor jeg kommer væk fra min
sygdom. Ikke kun når jeg selv
maler, men også når jeg går ud
og kigger på kunst, giver det
mig en lykkefølelse.

Ønsker at skabe en
kunstgruppe

Han kunne dog godt ønske sig
nogen at sparre med ud over

sin hustru og mor, der også maler. Allerhelst nogen, der også
har en psykisk lidelse inde på
livet, da han let kan se fordelene, der kan være ved at have
nogen at dele tanker om både
kunst og sygdom med.
- Jeg kunne godt tænke mig
at skabe en lille kunstgruppe
her i Midtjylland, hvor vi kunne
male sammen. Jeg ville gerne
have sådan et fællesskab, hvor
vi kunne mødes en gang imellem og snakke om kunst og
sygdom.
Indtil videre nyder han dog,
at han har fundet en vej væk fra
depressionens dystre univers.
Og når han ser på billederne,
han har malet, bliver det tydeligt
for ham og andre, hvilket tilstand
han har været i, når han har haft
det værst. Malerierne er blevet
en slags dagbog, som har givet
ny selvindsigt.
- Nogle har sagt, at billederne
er mørke, men jeg synes, det er
fedt, at jeg i dag kan se min
psykiske tilstand, da jeg malede
dem, for dengang var det lidt
ubevidst, at de blev sådan. Jeg
føler mig rask nu og er glad for
den anerkendelse, jeg har fået
af alle, jeg har snakket med.
Både om min kunst og om min
sygdom.
Lennart Brande Ingemann
har indledt et samarbejde med
DepressionsForeningen, hvor
han donerer et beløb til foreningen ved køb af hans kunst. Se
eksempler på hans kunst her i
bladet. 

INFO:
Kunne du også godt tænke dig
at blive en del af en kunstgruppe
nær dig, hvor man kan sparre om
sin kunst, og hvor der også er
plads til, at man kan vende tanker om sin sygdom, er du meget
velkommen til at kontakte Per
Bøjgaard Sørensen, skribent i
DepressionsForeningen. Så vil vi
se, hvor stor interesse
der er for kunstgrupper
rundt omkring i Danmark
og hjælpe med til at
sætte grupperne i gang.
Mail: per@depressions
foreningen.dk eller
mobil: 60517122.
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VI HAR
ALLE
ET BEHOV
FOR
AT SKABE
OS

I ordets bedste forstand

Kunst har et stort potentiale til at hjælpe mennesker med depression
og bipolare lidelser ifølge psykiater og kunstterapeut Hanne Stubbe
Teglbjærg. I mødet med kunsten kan man skyde genvej til en ny
forståelse af sig selv, siger hun.
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være i verden og får en form,
som man kan forholde sig til,
fortæller Hanne Stubbe Teglbjærg. Det giver plads for nogle
andre perspektiver, når man begynder at sætte form på noget,
der hidtil har været formløst, og
som har forårsaget depressionen.

TEKST AF PER BØJGAARD SØRENSEN

De gamle grækere vidste, at mental sundhed
og kunst hører sammen. En udgravning har
vist, at der 600 år før vor tid fandtes et stort
behandlingscenter, hvor det omfattende bygningskompleks også indeholdt et teater og
en koncertsal.
Men det er først inden for de seneste ti år,
at samme blik for, hvad kunsten kan over for
mennesker med psykiske lidelser, for alvor
har taget fart i Danmark. "Kultur på recept" er
forskelligartede kunstterapeutiske tilbud, flere og flere kommuner tilbyder danskere, der
er langtidssygemeldt på grund af eksempelvis stress og depression.

Gavnlig effekt men svært at forske i

Kunstterapeut og psykiater Hanne Stubbe
Teglbjærg, som har forsket i kunsts betydning
for mennesker med psykiske lidelser, har erfaret, at mange kan bruge kunsten til at få det
bedre. Selvom hun anerkender, at det ikke er
ligetil at skabe evidens for, præcis hvad kunsten gør.
- Det er vanvittig svært at forske i. Det er
endnu ikke defineret, hvad det vil sige at arbejde med kunstterapi. Og hvad kunstterapi
er. Der findes heller ingen definition på, hvad
kunst er. Uklarheden gør det svært at vise en
statistisk effekt.

”

Beskæftiger sig med det
fundamentale

Hanne Stubbe Teglbjærg har forsket i
kunstterapis effekt over for psykisk
syge mennesker. Hun er kunstterapeut og psykiater og tidligere overlæge på Psykiatrisk Hospital i Risskov
ved Aarhus.

igennem sproget, som nogle
gange er fremmedgørende, men
kan gå mere direkte ind i det,
det handler om for den enkelte.

Forløser på en anden måde

I traditionel terapi kan forestillingen om sprogligt at skulle udtrykke sig godt og ‘rigtigt’ lukke
ned for følelserne, forklarer hun og kommer
med et eksempel.
- En 50-årig kvinde,
som i gammeldags forstand er lidt neurotisk,
giver sig til at male vulkaner. Hun vil aldrig
begynde at tale om,
hvor vred hun er, og
hun bliver selv overrasket over, at vulkanen dukker
op. Dér får hun fat i noget af den
energi, som hun i den grad har
holdt tilbage gennem hele sit liv,
hvilket har været med til at gøre
hende deprimeret. Gennem det
kunstneriske arbejde bliver en
del af den energi forløst på en
helt anden måde, end hvis vi blot
havde talt om vreden.
Vreden får dermed lov til at

At begynde at lave kunst for sig
selv, når man har en depression
eller en bipolar lidelse, kan virke
givende for nogle
Men den sparsomme danske og internationale forskning på området og hendes egne
erfaringer viser, at arbejdet med kunst er
gavnligt og for nogle kan være mere givende
end almindelig psykoterapi.
- Kunsten kan være en genvej til at få en ny
forståelse af sig selv, der kan stabilisere mennesker med en depression eller en bipolar lidelse. Man kan arbejde terapeutisk uden at
skulle sætte bevidst fokus på de svære tanker eller følelser og behøver derfor ikke gå

At begynde at lave kunst for sig
selv, når man har en depression
eller en bipolar lidelse, kan virke
givende for nogle, fortæller hun.
De fleste vil dog få mest ud af
sparringen og vejledningen fra
en kunstterapeut, der har et indgående kendskab til de indre og
ydre udfordringer, mennesker
med en psykisk lidelse møder,
og som kan stille de gode
spørgsmål til den kunst, man
skaber.
Er man ifølge Hanne Stubbe
Teglbjærg indstillet på at turde
miste fodfæste for en stund, så
man kan opdage nye sider af sig
selv, vil man igennem kunsten
komme til at beskæftige sig med
noget af det mest fundamentale
ved det at være menneske. Og
de nye indsigter og erfaringer
kan i sidste ende være med til,
at man lægger sygdommen bag
sig eller bliver klogere på og
bedre til at leve med den.
- Vi har alle sammen et behov
for at skabe os. I ordets bedste
forstand. Det, tror jeg, er afgørende for vores erfaring af os
selv i verden. Hvis vi skal arbejde med det indre, som man skal,
når man sidder fast i et eller andet, kan det være rigtig godt at
lave kunst, spille teater eller at
danse. At være involveret i
kunstnerisk aktivitet kan være
med til at åbne nogle perspektiver på ens egen tilværelse og
på, hvem man selv er. 
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Kunstterapi

når dybere end samtalen

Igennem årene har traumer givet Jeanette Juul Quaade flere depressioner.
Ved hjælp af kunstterapi har hun fået en selvindsigt, som samtaler med
terapeuter ikke har været i stand til.
TEKST AF PER BØJGAARD
SØRENSEN

Jeanette Juul Quaade har i flere år gået i terapi og gør det stadig. Noget af den professionelle hjælp, hun får mest ud af, er kunstterapi.
Hun får en dybere forståelse af sig selv, fordi
ærligheden foran lærredet kan noget, som
samtalen med en terapeut ikke kan.
- Når jeg samtaler, så er jeg intellektuelt så
stærk, at jeg kan lyve for både mig selv og
for terapeuten. Når jeg laver kunst, sker der
noget intuitivt, og så kan jeg ikke lyve – heller ikke for mig selv. Jeg kommer til
at tegne sandheden på et meget dybere plan, end jeg kan, når jeg snakker, siger Jeanette Juul Quaade.

Det ubevidste kommer
ud på lærredet

Jeanette Juul Quaade
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Hun forklarer, at det, hun tegner ud
på lærredet, kommer fra hendes
ubevidste, som hun så kan forholde
sig til på en helt anden måde, end
hun normalt kan via sproget.
- De ting, der driller, og som kan
være svære at sætte ord på, kan jo
ikke forløses, hvis ikke man kommer
ind og er i kontakt med dem. Så når
du kommer det ved at tegne dem og mærker følelsen, kan det bearbejdes gennem
samtale med terapeuten og ved at foretage
ændringer på billedet.
Men selvom hun har oplevet, at arbejdet
med kunsten gør livet lettere, betyder det
ikke, at hun efterfølgende helt har kunnet
lægge de svære følelser bag sig. For hende
er det et arbejde, som endnu ikke er færdigt
- et arbejde, som betyder, at hun undgår det
dybeste mørke.

- Jeg lever med nogle traumer, som hele tiden bliver aktiveret og gør mig ked af det og
deprimeret i perioder. Der hjælper kunstterapien med at få mig tilbage på sporet. Det gør,
at jeg kan leve med de psykiske udfordringer, jeg har, uden at falde ned i de her sorte
huller, der ellers er.

Intellektet slås fra

I hendes arbejde med kunsten er det selvforglemmelse med penslen i hånden, der giver
hende muligheden for at se nye sider af sig
selv. Det er, når hun slår intellektet fra, at hun
får forløst det, der er svært.
- Det er de ting, der sidder skjult for os, der
gør, at vi bliver deprimerede. Jeg har ikke evnet at komme i kontakt med det allerinderste
bare ved at sidde og snakke rent intellektuelt. Det kan jeg ikke. Der skal jeg bruge nogle andre metoder, nogle intuitive metoder, og
der er kunstterapi rigtig, rigtig godt for mig.
For man kommer til at tegne nogle ting, man
aldrig har villet turde sige eller kunnet komme til at sige af sig selv.
Det handler for Jeanette Juul Quaade ikke
om, at kunsten skal være smuk, eller om hun
kunstnerisk er dygtig nok. Det, der er vigtigt,
er det, hun får ud af det, og det får hun
bedst, når hun ikke er alene, men sammen
med en terapeut i processen, har hun erfaret.
- Hvis det rigtig skal flytte noget, så skal
jeg have en professionel ind over. Så længe
jeg bare sidder med mig selv, er jeg begrænset af min egen viden. Når vi har relationer,
så kan vi drage nytte af de andres viden
også, og alt andet lige flytter vi os mere. 

– Martin Dam Hansen
Hvorfor har du valgt at
være frivillig i DepressionsForeningen?

Jeg har valgt at være frivillig, fordi jeg har overskud og mulighed
for det. Depression og angst er
sygdomme, der som andre psykiske sygdomme er omgærdet af
tabuer. DepressionsForeningen
spiller en vigtig rolle i at bryde
disse. Jeg har set virkningerne af
sygdommene i både mit arbejde
som sygeplejerske og som socialrådgiver. Derfor var det naturligt for mig at vælge at arbejde
for DepressionsForeningen.

Hvad er dine vigtigste
opgaver som frivillig?

Jeg er frivillig på SocialrådgiverLinien, som er et rådgivningstilbud til mennesker, der har brug
for råd om, hvordan de tackler
mødet med det offentlige system. Linien er åben hver onsdag mellem kl. 17.00-18:30. Sammen med mine kolleger hjælper
jeg mennesker, som er presset
af psykisk sygdom og står over
for et system, de ikke forstår. Vi
informerer og afklarer spørgsmål omkring fx sygedagpenge,
jobafklaring, kontanthjælp og
pension.
Min vigtigste opgave er at sikre, at de, der henvender sig, bliver behandlet efter de gældende
regler. Lovgivningen er til tider
meget kompleks og reglerne kan
være svære at overskue og forstå, især hvis man er sygdomsramt og ikke har professionel
støtte i sit netværk.

Hvad giver det
dig at være frivillig?

Jeg har en glæde ved at kunne
dele ud af min viden og opleve,
at de råd, jeg kan give, måske

gør det lidt lettere for de mennesker, der henvender sig til os.
Jeg vil gerne være med til at
sikre, at man behandles lige for
loven. Gandhi sagde engang, at
man skal vurdere et land efter,
hvordan man behandler de svageste. Her har vi et stykke vej
endnu. Jeg har været heldig i
mit liv og har overskud. Så det
mindste, jeg kan gøre, er da at
forsøge efter bedste evne at
hjælpe dem, der har været mindre heldige end mig.

Hvilke politiske mærkesager
mener du, at DepressionsForeningen skal prioritere?

Min mærkesag er koblet til min
faglige baggrund som socialrådgiver og sygeplejerske. Mit
ønske er, at vi indgår et tættere
samarbejde med andre patientforeninger inden for psykiatrien
om en mere slagkraftig socialrådgiverstøtte til vores medlemmer. Støtten kunne bestå af

Hvad er de største udfordringer, du møder som frivillig?

Jeg synes egentligt ikke, at jeg
personligt møder nogle udfordringer. Det er klart, at det kræver noget erfaring at kunne tale
med mennesker, der er presset
af sygdom og af systemet. Men
generelt er de, der ringer ind,
meget tilfredse, når samtalen
afsluttes.

Hvad synes du,
DepressionsForeningen
skal gøre for at styrke
arbejdet med frivillighed?

Jeg synes, at foreningen gør et
godt arbejde, især i forhold til
at bryde de tabuer, der fortsat
er omkring depression og bipolar lidelse. Der findes mange
forskellige patientforeninger,
som hver især arbejder på det
psykiatriske område. Der er
heldigvis også gode tiltag i retning af et øget samarbejde,
som det årlige Psykiatritopmøde viser. Men der er brug for
meget mere samarbejde. Som
organisation står vi over for
meget store udfordringer på
det psykiatriske område, der
kun kan håndteres i et samarbejde med andre.

både telefonrådgivning som i
dag og mulighed for bisidning
samt at gå ind i sagen som repræsentant for medlemmet. Jeg
ved fra egen erfaring, hvor stor
betydning det har for mennesker i deres møde med kommunen, at der er én på ”deres side
af bordet” – én, der har den faglige viden til at kunne støtte
dem. Det er mit klare indtryk, at
de mennesker, der har den støtte, får en mere korrekt og ligeværdig behandling. Der er ingen tvivl om, at der er en skævhed i forhold til, hvordan vi behandler borgere med og uden
ressourcer i socialsystemet. Det
gælder i også i sundhedssektoren, hvor uligheden i behandlingen er stor. 
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MØD EN FRIVILLIG

Mød en frivillig

CAFÉ BLOM 10 ÅR

på Nørrebro

10 års hjertevarme
TEKST AF PETER JANTZEN

I en kold juletid, hvor mørket og kulden sænker sig
over Danmark, stråler lyset
og varmen stadig ud ad
vinduerne på Café Blom. I
10 år har Café Blom givet
borgere, der har ondt i sjælen, et frirum. Her kan man
kigge ind og få en snak og
en varm kop kaffe, og mærke, at man ikke er alene, på
trods af psykiske udfordringer, der kan gøre det svært
at være en del af de sædvanlige fællesskaber og sociale relationer.

Det startede med
en vision

Den 20. september i år fejrede Café Blom 10-års fødselsdag. Tine Gottschau,
der som den første projektleder var med til at starte
caféen, fortæller: ”Da vi
startede caféen, var den
det eneste sted i Danmark,
som rettede sig specifikt
mod mennesker, som havde angst, depression, OCD
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eller bipolar lidelse inde på livet. Ønsket var, at de besøgende oplevede caféen som et fristed, hvor der var
plads til at være som man er, hvor der var plads til psykisk sårbarhed, og hvor man kunne dele sine erfaringer på tværs af alder og baggrund”.
Caféen har mere end levet op til de drømme, der 
var for 10 år siden. Foredrag, workshops, filmklub,
julefrokoster, fælles kulturoplevelser i København
og uendelige mængder kaffe og hyggelige snakke har præget de sidste 10 år i caféen. Det hele
blev fejret af mere end 90 gæster, med et ærligt
og nærværende foredrag af Peter Øvig Knudsen
i Café Bloms lokaler.
Else har været frivillig i 4 år og fortæller: ”Jeg
fandt caféen igennem et opslag i Balance. Jeg
startede med at tage herned som besøgende
sammen med min datter, som dengang havde en
depression. Stemningen var så god, og de frivillige
så søde, at jeg besluttede selv at blive frivillig”.
Alberte, som har besøgt caféen i snart 2 år, er enig
med Else. Hun fortæller: ”Første gang jeg kom, var
jeg helt alene og selvmordstruet. Jeg blev taget rigtig
godt imod. Jeg skulle ikke lægge facade, men kunne
sige tingene ligeud og fandt en forståelse, som jeg
ikke mødte andre steder”.

søgende i fællesskab er ved
at skrive en julesang. Inde i
køkkenet er Else i gang med
at lave kaffe og varme brød,
og på den anden side af
køkkenet ligger ”nærværs-

”

Der er ikke noget
der er tabu her, vi kan
tale om alt fra døden
til børneopdragelse.

Nærvær og fællesskab

Alberte sidder sammen med nogle af aftenens besøgende i det store fællesrum, hvor julefrokosten er i
gang med at blive planlagt, og hvor de frivillige og be-

rummet”. Her kan man sætte sig, hvis man har brug for
lidt mere ro eller få en personlig snak med de frivillige
eller besøgende. For udover hyggen, er caféen
også en mulighed for at fordybe sig og få luft for de lidt
sværere ting, og inspirere
og hjælpe hinanden videre.
Recovery-metoden
Samværet i caféen bygger
på recovery-metoden.

FAKTA:
Har du lyst til at besøge Café Blom er
du altid velkommen.
Du finder os på Julius Bloms Gade 17
(København N) i vores åbningstider,
som er mandag og onsdag fra 14-18
samt fredag fra 15-18.

Grundtanken i recovery er, at tage udgangspunkt i det enkelte menneskes
situation og fokusere på håb, mening
og selvbestemmelse, så man får et
meningsfuldt liv, selv med de begrænsninger, der følger med psykisk
Kunne du tænke dig at være frivillig
sygdom. Gitte, som har været frivillig i
kan du kontakte projektleder Peter
Jantzen på e-mail: cafeblom123@
caféen i 5 år, fortæller: ”En af grundegmail.com eller tlf. 53 55 95 67.
ne til, at jeg er blevet frivillig, er, at det
Vi glæder os til at møde dig!
er vigtigt for mig, at kunne bruge det
overskud jeg har, til at kunne hjælpe
andre, der ikke har det, og forhåbentligt kan få det".
Forskning viser, at de mennesker, der er kommet sig
nærmest kun kvinder, men
fra psykisk sygdom, især er personer, der har haft nojeg tror, det er blevet mere
gen omkring sig, som har kunnet hjælpe dem med at
OK for mænd at bryde taholde fast i håbet i de perioder, hvor de ikke selv har
buet om mental lidelse”.
haft overskuddet til det. Derfor kan samværet med de
Og det er netop derfor,
frivillige og besøgende i caféen være afgørende for
der er brug for Café Blom
den enkeltes recovery-proces.
og flere lignende caféer
Gitte startede selv med at være besøgende i caféen:
både i København og re”Det hjalp mig til at komme tilbage på arbejdsmarkesten af Danmark. For selvdet, at jeg kunne finde støtte og sparring fra andre i
om Café Blom er en stor
caféen til at navigere i et system, der kan være svært
succes, så er der stadig for
at gennemskue, særligt når man har det svært”.
få tilbud til de mange mennesker, der døjer med deAt møde ligesindede
pression, angst, OCD eller
Gitte er ikke den eneste frivillig, der startede med at
bipolar lidelse. De mangler
være besøgende, eller som selv har egne erfaringer i
bagagen. Over halvdelen af de frivillige har kæmpet
med depression, angst eller andre psykiske sygdomme. Erfaringer som de kan gøre brug af i mødet med
de besøgende i caféen. Netop dét er en central del i
de besøgendes vej til et bedre liv, når de kommer i
caféen.
Alberte siger: ”I caféen møder jeg ligesindede, hvor
intet er tabu, der er forståelse og sammenhold. Det er
Peter Jantzen,
et sted hvor man kan være sig selv”. Else bakker op og
ny projektleder
siger: ”Der er ikke noget, der er tabu her, vi kan tale
i Café Blom.
om alt fra døden til børneopdragelse”.
Det, som Alberte og Else beskriver, stemmer godt
overens med det, som mange tidligere og nuværende
psykiatribrugere beskriver som afgørende i deres recovery-proces, og som der er stigende forskningsmæssigt belæg for: at det, som populært kaldes peer-støtte initiativer, har en positiv effekt på recovery-processen, på grund af mindre stigmatisering i
relationen og dermed en tættere kontakt.

et fristed, hvor de kan bryde ensomheden, møde
ligesindede og finde nye
sociale fællesskaber.
I dag hedder projektlederen ikke længere Tine, men
Peter. Han fortæller: "Jeg
oplever en stor efterspørgsel efter fristeder som Café
Blom. Men det er ikke nogen hemmelighed, at det er
stor udfordring at finde midler til at hjælpe alle de mennesker, der har brug for os.
Min drøm er at kunne åbne
flere caféer her og i resten
af landet, men det kræver,
at den politiske tendens,
der har været de sidste år
med at spare på civilsamfundsindsatsen, bliver
vendt, og politikerne får øjnene op for den vigtige og
nødvendige rolle, vi spiller,
og som den almindelige
psykiatri ikke kan tilbyde". 

Der er brug for Café Blom

Og behovet er større end nogensinde. Besøgstallet er
stigende, og der sker især en stigning af antal mænd,
der besøger caféen. Gitte fortæller: ”I starten var her
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DEPRESSIONSFORNINGEN OG FREMTIDEN

DepressionsForeningen
og Fremtiden
Nyt Balance, de første politiske møder, nyt telefonisystem, ny bemanding
og en ny strategi for fremtiden. Posen er blevet godt rystet i DepressionsForeningen. Efter nogle udfordrende måneder er sekretariatet på benene
igen og en masse nyt er på vej.

AF MORTEN RONNENBERG MØLLER,
GENERALSEKRETÆR

Balance – version 2.0

Du sidder med et nyt nummer
af Balance. Forhåbentlig kan du
se, at det har fået, hvad der på
moderne dansk hedder en ordentlig ’makeover’. Vi har moderniseret layoutet med ny
skrifttype og ny opsætning. Vi
har forbedret kvaliteten af papiret og gjort for- og bagside
stærkere. Redaktionelt har vi
forsøgt at være tro mod de
mange rubrikker og artikler
som læserne kender, men vi
har tilføjet flere billeder og forsøgt at ramme en mere optimistisk tone og et flottere udtryk.
Det har vi gjort, fordi vi i bestyrelsen og sekretariatet ønsker
at forbedre det tilbud, vi giver
nuværende og nye medlemmer. Balance er et af vores væsentlige visitkort i det danske
psykiatrilandskab, og vi vil gerne have, at det er et lækkert
blad, som du er stolt af at have
liggende. Vores ambition er, at
bladet skal nå længere ud, end
det når i dag, hvis vi skal hjæl-
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pe vores medlemmer med at
bryde stigmatiseringen omkring
depression og bipolar lidelse.
Balance er på banen igen fire
gange om året – og hvis du vil
spare på papiret af fx klimahensyn, så kan du fremover også få
det elektronisk.

Depression gør stærk
– fortæl det!

Det seneste år har været et begivenhedsrigt år i DepressionsForeningen. Sekretariatet mistede både den tidligere projektleder i Café Blom og sin generalsekretær. Alligevel holdt vi snuden oven vande hen over sommeren ved hjælp af en voldsom
indsats fra frivillige, medarbejdere og foreningens næstformand. Men nu er vi tilbage på
fuld kraft og kan være stolte af
at have en forening, der i den
grad løfter i flok, når det er nødvendigt. Er det måske fordi, at
folk der er kommet ud på den
anden side af depression, er
ekstra stærke? I hvert fald ønsker vi fra sekretariatet, at vi bliver endnu bedre til at kommunikere positivt, så vi kan nå ud til

flere og hjælpe de mange, som
måske mistrives i stor stil, men
som ikke vil se sig som syge
med en depression. Vi ønsker
en større og stærkere organisation, så vi kan hjælpe flere og
nedbryde de tabuer, der stadig
er. Et godt sted at starte er at
fortælle, at folk der kæmper
med depression og bipolar lidelse har mange ressourcer.

Strategi 2024
– kompas for de næste år

Lige før Balances deadline vedtog bestyrelsen en ny Strategi
2024, der sætter retningen for
foreningen de næste fire år.
Strategien er afslutningen på en
konsulterende proces, hvor en
række medlemmer, eksperter,
bestyrelse og medarbejdere
har givet input til, hvordan vi udvikler organisationen. Fokus er
på at imødekomme det stigende behov, som væksten i depression foranlediger. Det kræver en stærkere og bredere for-

ening. Der er lagt i kakkelovnen
til blandt andet flere tilbud til
medlemmerne, målrettede indsatsområder til eksempelvis seniorer, ny hjemmeside, styrket
fundraising, hvervning af flere
støtter og forøgelse af samarbejder med andre organisationer. Der kommer fuld fart på
DepressionsForeningen i 2020.
Når blækket er tørt, bliver strategien selvfølgelig lagt på hjemmesiden og delt med alle interesserede.

Kaffe på Christiansborg

Kampagner der sætter aftryk

De små tings betydning

gere version på Facebook og
de sociale medier. Hvis du ikke
fik den set, kan du finde den på
vores hjemmeside (www.depressionsforeningen.dk/kenderdu-nogen-i-krise/). Allerede nu
er vi gået i gang med overvejelserne om, hvordan vi bedst arbejder med kampagner i 2020.
Er du interesseret i at være med
i en kampagnegruppe og har
du erfaringer med det, så ræk
ud til os på sekretariat@depressionsforeningen.dk Fortæl gerne lidt om dig selv, og hvis du
har en idé. 

Med den ny regering og sammensætningen af et nyt Folketing har vi i DepressionsForeningen også behov for at knytte nye bånd og cementere de
gode forbindelser. Bestyrelsesformanden og den ny generalsekretær inviterede sig selv til
møder hos Socialdemokratiet
og dets støttepartier. Hensigten
var at blive en part der lyttes til,
og at gøre hvad vi kan for, at
den nye Psykiatriplan så vidt
muligt inkluderer vores medlemmers interesser. I den forbindelse vil vi fremover invitere
dig og alle medlemmer til at
dele jeres erfaringer og oplevelser og give forslag til konkrete løsninger, der måske er oplagte fra et brugerperspektiv,
men som kan være svære at få
øje på fra Christiansborg.

I den anden ende af skalaen
arbejder vi med at styrke de
små ting, der i sig selv ikke er
meget vigtige, men som samlet
bidrager til at professionalisere
foreningen og styrke vores
brand. De frivillige rådgivere på
DepressionsLinien og Social
rådgiverLinien får langt om
længe et nyt telefonisystem og
nye telefoner, så de fx fremover
ikke skal bruge deres egne telefoner. I den helt lille afdeling
har vi fået designet nye flotte
penne med foreningens logo,
som vi kan bruge i reklameøjemed – og det gør ikke noget, at
de er sindssygt gode at skrive
med.

Selvmord kan forebygges, og
hver anden der begår selvmord,
har haft en depression. I anledning af Sindets Dag 2019 - eller
World Mental Health Day (10.
oktober), som det hedder kloden rundt, gennemførte vi en
kort kampagne for at støtte op
om dette års fokus på forebyggelse af selvmord. Det kom der
blandt andet en fin video ud af.
Den kørte i 14 dage i en kort
version i alle de københavnske
S-tog. Vi delte også en lidt læn-
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LANDET RUNDT

Var det

GRØNTHANDLEREN,
du talte med?

Foto: Yin-Yang Pond by Frits Ahlefeldt.

Sådan sagde en mand, der var frustreret over, at konen
gennem 30 år havde udvist tegn på noget, "der ikke var
normalt". Men som, da hun kom tilbage fra lægen, kun kunne fortælle, at "han sagde ingenting, der er ikke noget galt".
Det er et typisk problem for mennesker med bipolar
lidelse, at de selv og folk omkring dem ikke ser
noget unormalt, især når der er tale om opture,
hvor folk virkelig får noget fra hånden. Omgivelserne og selv fagpersoner kan overse, at
der er bipolar lidelse, for folk går ikke til lægen, når de har det godt, kun når de har det
skidt. Resultatet kan fx være en diagnose på
"tilbagevendende depressioner", eller at omgivelserne tænker, at forskellene i stemning blot er
en effekt, måske af nyt arbejde, ny kæreste eller sågar influenza.
Dét og lignende emner blev taget op, da bipolargruppen i
København fra april til november afholdt en serie på fire
samskabelses-workshops, med det formål, at udvikle en recovery-orienteret introduktionsbog til bipolare. Baggrunden
var, at Mynte Arnadottir fra bipolargruppen sammen med
Maj Vinberg, overlæge ved Kompetencecenter for affektive
lidelser under Region Hovedstadens Psykiatri, havde drøf-

EN SVØMMER
går i land

Søndag den 15. september gik svømmer Lars Simonsen i
land ved den første grænsesten i Flensborg Fjord. Godt
solbrændt, med vildtvoksende skæg og et kæmpestort
øre-til-øre smil. Og der var virkelig grund til at smile! For
Lars havde taget de sidste svømmetag på sin 1.370 km lange tur rundt om Danmark. Et fantastisk eventyr var slut og
en stor drøm gået i opfyldelse. ”Been there, done that”,
kan Lars nu sige som den første nogensinde, der har
svømmet hele vejen rundt om Danmark. En svømmetur,
der har været værdifuld i mere end én forstand, for undervejs har Lars rejst mere end 50.000 kr. til Julemærkefonden og DepressionsForeningen.
Vi er mange i DepressionsForeningen, der har fulgt Lars’
kamp mod bølgerne, heppet på ham, sendt gode tanker
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tet behovet for en bog for brugere skrevet
af brugere. ”Der mangler noget med nerve
i, som ikke er så klinisk”, som Mynte udlagde det.
De fire workshops var åbne for alle, altså
både pårørende, patienter og sundhedsprofessionelle. Emnerne gik fra: ”Hvordan
kan jeg være sikker på, jeg har diagnosen? Kan jeg blive rask?”, til ”Relationer”
og ”Behandling og medicin", samt et kig
på ”Fremtiden”.
En af de største gevinster ved serien af
workshops, var, at der kom mange pårørende, og for flere var det formentlig første
gang, de havde lejlighed til at tale om det
som familie. Tilstedeværelsen af de mange
pårørende gjorde, at "det hele blev set lidt
fra et andet perspektiv". Flere af de bipolare fik sagt: "Tænk, var jeg virkelig sådan?"
Nu går projektet ind i en ny fase, hvor arbejdsgruppen bag skal definere i detaljer,
hvordan bogen skal udarbejdes. Bogen
forventes at udkomme i 2020. 

#VÆRDIGPSYKIATRIFORALLE
På en skyet og ikke særlig overbevisende sommerdag
mødtes en bred alliance af organisationer og græsrødder
på Christiansborg Slotsplads. Planen var en fredelig happening for at sætte psykiatrien på den politiske dagsorden.
Forinden lå 18 hæsblæsende døgn for Mads Trier-Blom,
bestyrelsesmedlem i DepressionsForeningen. For han og
fire andre havde fået en vild idé om at samle folk og organisationer på tværs af psykiatrien og gøre ideen til virkelighed inden valget den 5. juni.
Ideen blev grebet som en stafet af mange og mobiliserede hurtigt over 3.000 medlemmer i en Facebookgruppe.
Alle var folk der støttede gruppens fælles krav: at psykiatrien skal opprioriteres, sættes på den politiske dagsorden
og finansieres helt via finansloven – så den ikke er afhængig af puljemidler – for at sikre en værdig psykiatri for alle.
Selve dagen bød på taler af bl.a. Poul Nyrup Rasmussen
(Det Sociale Netværk), Knud Kristensen (SIND), Poul Videbech (Psykiatrisk Center Glostrup) og Johanne Bratbo (En
Af Os). Der var paneldebatter, god musik og en kaffescooter som Dansk Psykologforening havde stillet til rådighed
for de kaffetørstende deltagere. DepressionsForeningen
deltog også med en bod bemandet af frivillige fra foreningen. Godt 1.000 mennesker lagde vejen forbi Christiansborg Slotsplads den dag. Og historien ender ikke her. For
siden den 1. juni er Facebookgruppen vokset til knap
6.000 medlemmer.

Styregruppen bag happeningen har efterfølgende også indsamlet en lang række
bud på, hvordan vi sikrer en værdig psy
kiatri for alle. De er indsamlet i en bog,
som blev overrakt til sundhedsordførerne
for de politiske partier og Folketingets
formand, Henrik Dam Kristensen, den 22.
oktober.
Et godt eksempel på, at selv vilde ideer
kan blive til virkelighed – hvis man vil dem
nok. 

og bedt til vejrguderne undervejs. En af dem er Merete
Lysgaard Hansen fra DepressionsForeningens selvhjælpsgruppe i Haderslev. Den dag i september havde hun taget
turen sydover for at være med til at fejre Lars’ landgang.
”Det var en fantastisk og rørende oplevelse at være med”,
fortæller Merete og fortsætter: ”Det føltes næsten som en
historisk dag”. Hun fremhæver det særlige ved, at Lars ka-

stede sig ud i sådan et projekt uden at
kunne svømme særligt godt eller langt og alligevel kom i mål med det. ”Bare fordi han ville sætte fokus på depression.
Det er virkelig stort”, siger Merete.
DepressionsForeningen var også repræsenteret på dagen af bl.a. bestyrelsesmedlem Leise Madvig Petersen, der
sammen med mange andre tog imod Lars
med flag, medaljer, pokaler, knus, high fives - og en flaske champagne, som Lars
åbnede lige i hovedet på mor Ilse, der
havde fulgt ham hele vejen. Og heldigvis
er eventyret ikke helt slut endnu. For Lars
kommer meget gerne rundt i landet og
fortæller om sine oplevelser på svømmeturen og sine bevæggrunde for at sætte
fokus på Julemærkefonden og DepressionsForeningens arbejde. Det tegner til
begyndelsen på et smukt venskab. 

⊲
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En anderledes fest: Temadag om

SAMTALER VED SORG OG DØD
Død og sorg er en lige så naturlig del af livet som fødsel
og glæde, men der er ikke ret mange af os, som er i
stand til at tale om døden og omgås sorgen lige så naturligt som glæden. For hvad er død og sorg egentlig, og
hvordan kan vi tale med hinanden om noget, der er så
svært?
Den 7. november afholdt Det Nationale Sorgcenter i
samarbejde med Københavns Kommune en temadag på
Københavns Rådhus. Formålet med arrangementet var
at skabe opmærksomhed om, hvor vigtigt det er at tale
med hinanden om de svære følelser som død og sorg
kan fremkalde, samt at inspirere til at tage samtalen før
krisen rammer.
DepressionsForeningen deltog med en stand, fordi vi
gerne vil i tættere dialog med især den store gruppe af
ældre, der af naturlige grunde er mere eksponeret for
sygdom, dødsfald og sorg. Undersøgelser viser, at hele
15% af seniorerne bliver ramt af depression af forskellige
årsager. For DepressionsForeningen er det vigtigt, at vi
er med dér, hvor man diskuterer betydningen af at tage
de vigtige samtaler. Hvordan møder vi mennesker i vores omgangskreds, der har alvorlig sygdom – hvad en-
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ten det er fysisk eller psykisk - inde på livet, eller har mistet en nærtstående? Og
hvordan kan vi i DepressionsForeningen
samarbejde med organisationer som sorgcentre og hospicer om at yde støtte og
være synlige i de tilfælde, hvor sorg glider
over i en depression?
Det var nogle af de vigtige spørgsmål,
der blev debatteret på temadagen, og
som sekretariatet nu vil arbejde videre
med. 

I Den Røde Løber bringer vi nyt om navne. Det behøver ikke engang være helt nyt, vi synes bare, det
er vigtigt og derfor værd at skrive om. Her hylder vi
dem, der tør stå frem og fortælle, at uanset hvor
succesfuld du syner udadtil, kan du godt have det

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

MICHAEL PHELPS – Ameri-

Foto: stock-photo

kansk svømmer og verdens mest
vindende af slagsen (28 OL-guldmedaljer og 18 VM-guldmedaljer).
Michael Phelps er stået frem og
har fortalt, at efterårsmånederne er
særlig udfordrende for hans egen kamp med
depression. ”Oktober og november er de to værste måneder for mig hvert eneste år,” fortæller han.
”Jeg bliver bare mørk ... Jeg er humørsvingende.
Enhver kommentar kan gå mig imod. Det er skræmmende”. For at klare det, siger den tidligere
svømmer, at han starter hver
dag med at træne kl. 05,
sidde stille og skrive i en
dagbog og gentage selvbekræftende udsagn. Han
tilføjer, at professionel behandling er nøglen for enhver, der oplever depres
sion.
(kilde: Men's Health)

ANJA STEENSIG – Populær tv-vært

kendt fra fx Go’ Aften Danmark. Anja
Steensig fortalte i år om, hvordan hun for
mange år siden trak stikket fra underholdningsbranchen. ”Jeg havde været
igennem en tung depression, hvor jeg
mere eller mindre havde ligget i min
seng i et halvt år. Da jeg så småt begyndte at mærke, at jeg var kommet ud på
den anden side af depressionen, var jeg
meget langt fra den, jeg havde været tidligere”. Siden har Anja Steensig blandt
andet læst teologi og udgav i år bogen
”En lille bog til mørke dage”.
(kilde: Kristeligt Dagblad)

DEN

RØDE
LØBER

J.K. ROWLING – En af verdens mest
MEDINA – Kendt dansk popsanger og musiker.

Medina stod frem i år og fortalte til TV2, hvordan det
hele ramlede i 2016 og hun fik en depression, hvor
"jeg ikke tog telefonen i et par måneder". En oplevelse under en turné havde gjort stort indtryk på hende: ”Min tvivl på mig selv var vokset, fordi jeg hele tiden skulle læse, hvor dårlig jeg var, og hvor fiaskoagtig jeg var, det er ikke et liv, jeg vil leve. Jeg tror
egentlig det ændrede sig der, hvor jeg stod på en
skammel på en balkon på The London i L.A. og
tænkte, nu hopper jeg bare. For hvorfor fanden skulle jeg ikke bare det. Det er jo lort, det jeg har gjort,
det har jeg jo fået at vide i så mange år nu". Det forskrækkede hende og Medina lod være, heldigvis, og
har siden brugt megen tid på at arbejde mod negative tankemønstre.

succesfulde forfattere, bl.a. til serien om
troldmanden Harry Potter og den første,
der i kraft af sit forfatterskab er blevet
milliardær - i US dollars vel at mærke. Joanne Rowling, som hun egentlig hedder,
har været så ramt af depression, at hun
overvejede selvmord. Efter at have boet i
både Paris og Portugal flyttede hun til
Edinburgh med sin datter og ”var så fattig, man kan være i Skotland, uden at
være hjemløs”, som hun sagde til en
forelæsning på Harvard. Hun følte sig
som en komplet fiasko og sad fast. At
skrive blev hendes mentale udvej. Og
vist også den økonomiske.
(kilde: Forbes og www.suicide.org)

(kilde: TV2 og BT)
NB! Vi gengiver nyheder som vi finder dem på troværdige nyhedskilder på internettet.
Vi har ikke kontaktet de pågældende for at verificere rigtigheden.

BALANCE 02 2019 | 21

DEN RØDE LØBER

DEPRESSION diskriminerer ikke

BOGANMELDELSE

DEPRESSIONENS
dæmoner
AF INGE ENGHOLM GJESING, TIDL. LÆRER

Peter Øvig Knudsens selvbiografiske bog ”Min mor var besat” er en skildring af en depression. Eller rettere af to depressioner. Dels den depression, der livet igennem plagede
forfatterens mor, og dels den
depression, der rammer forfatteren selv.
”Monsteret er dødt!” hedder
det første kapitel i Øvigs nye
bog, og her får vi fortalt, at da
Peter Øvig Knudsens mor dør,
bliver han nærmest ellevild af
glæde. Hendes langvarige depression har hvilet som en tung
byrde på hans og søsterens
barndom, og den har sågar kastet en mørk skygge ind over
deres voksenliv. I flere år har
han næppe haft en normal kontakt med sin mor, men hendes
død sætter både tanker og følelser i gang, så han beslutter
sig for at skrive en bog om hen-
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de og hendes depression – på
det tidspunkt uden at ane hvad
det ville føre med sig.

Fra monster til menneske

Han skrider til værket som den
professionelle journalist og dokumentarist, han er. Han skaffer
sig aktindsigt i moderens sygejournal, og udstyret med en
båndoptager og i selskab med
en fotograf opsøger han mennesker, der har kendt moderen,
for at interviewe dem. Efterhånden nuanceres billedet af hende som ”et monster”. Han indser, hvor meget hun trods alt
har ydet, og hvilken umenneskelig anstrengelse, det har kostet hende. Og han forstår, hvor
skuffende og frustrerende livet i
det stille parcelhuskvarter har
været for den ambitiøse og intelligente kvinde. Moderen har
ikke haft en ond vilje, men har

været som besat og styret af sin
depression.
Gennem erindringerne fra naboer og bekendte udvides beretningen efterhånden til en hel
miljøskildring, og Peter Øvig
Knudsen opdager, hvor megen
sjælelig lidelse og forkrøbling,
der har gemt sig bag de veltrimmede havehække

Selv fra graven rækker
moren ud

Peter Øvig Knudsen får endnu
en vinkel på sagen, da han under arbejdet med bogen langsomt selv glider ind i en depression. Han føler ligefrem, at det
nu er ham, der er ved at ”blive
besat” – nemlig af moderen,
der truer med at trække ham
ind i mørket. En stor del af bogens nerve ligger gemt i Øvigs
kamp mod at lade sin mor blive
ved med at have tag i ham,

også efter sin død. Mens han hidtil kun har observeret depressionen udefra, må han nu opleve den
indefra – og han må skønne, at det er en smertelig erfaring. Depressionen udvikler efterhånden
paranoide træk, og sygdomsforløbet ender med
en tvangsindlæggelse på psykiatrisk afdeling på
Rigshospitalet, hvor han – meget mod sin vilje –
bliver behandlet med ETC eller elektrochok. Og til
sin overraskelse og ufattelige lettelse opdager, at
det virker!

’Min mor var besat’ er en bog,
der på mange måder giver indsigt i både den depressive lidelse og på depressionens indvirkning på omgivelserne. Alligevel
føler man som læser, at det ikke
er en beskrivelse af en helt
gængs depression – og i hvert
fald ikke af en almindelig depressiv patient! Selv under sin
depression fortsætter Peter
Øvig Knudsen sit journalistiske
arbejde og rejser utrætteligt
rundt med sin båndoptager og
sin fotograf for at interviewe en
hærskare af psykiatere, psykologer og psykoterapeuter af
mere eller mindre lødig art –
men nu om sit eget tilfælde.
Selvom Peter Øvig Knudsen bedyrer, at det kun sker under de
største anstrengelser, forekommer det nu som et ikke helt almindeligt reaktionsmønster under en dyb depression. Lange
ventetider på psykologiske eller
psykiatriske konsultationer er
tilsyneladende heller ikke noget, Peter Øvig Knudsen kender
til. Han har adgang til landets
fremmeste eksperter, og det virker som alle døre åbnes, så
snart han stikker mikrofonen
frem.

Selvopgøret

Det er et meget sympatisk træk
ved bogen, at den også er et
selvopgør. I 1987 skrev Peter

Øvig Knudsen sammen med Ina
Kjøgx Pedersen debatbogen
”Er du da sindssyg?”, hvor de
forholdt sig meget kritiske til
medicinsk behandling af psykiske sygdomme. For ikke at tale
om elektrochok – se bare, hvordan det går Jack Nicholson i
”Gøgereden”! Og han husker,
hvordan psykiateren Tom G.
Bolwig under et interview indædt forsvarede behandling
med psykofarmaka og ETC:
”Jeg kan huske, at Tom Bolwig
besvarede vores indvendinger
om medicinens bivirkninger
ved meget indtrængende at forklare, at nogle psykiske sygdomme indebærer så voldsomme lidelser for patienten, at man
slet ikke fatter det, før man har
oplevet sygdommene slå igennem hos en af sine nærmeste
eller hos sig selv.”
Det citat kom ikke med i debatbogen. Men nu tredive år senere husker Peter Øvig Knudsen
samtalen – og må give Tom G.
Bolwig ret.
Forhåbentlig en lignende erkendelse vil slå igennem hos
mange mere eller mindre selvbestaltede ”psykoterapeuter”,
så de må indse, hvor megen lidelse, som de – naturligvis i
den bedste mening – påfører
andre mennesker. 
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Foredrag ved journalist og forfatter
Peter Øvig Knudsen. Med afsæt i sin
nyeste bog fortæller Peter både historien om sin mor, der led af voldsomme depressioner hele sit liv, og
om sin egen kamp mod depression.
En spændende fortælling om hvordan arbejdet med bogen fik Peter til
at skifte syn på sin mor, sig selv og
psykisk sygdom.

ODENSE

Min svømmetur
Danmark Rundt

Hvornår: Torsdag den 26. marts
2020 kl. 19-21
Hvor: Kulturmaskinen, Farvergården
5-7, 5000 Odense C
Entré: 50 kr.
Tilmelding: Tlf.: 21 93 62 38 eller
kmndepkmndep@gmail.com

Foredrag med eventyrer Lars Simonsen, der har
svømmet hele vejen rundt om Danmark. Undervejs har han skabt opmærksomhed om DepressionsForeningen og Julemærkefondens arbejde og
rejst penge til begge organisationer. Kom og hør
Lars fortælle om sit storslåede eventyr, og hvad
der fik ham til at vove sig ud i det.
Hvornår: Tirsdag den 28. januar 2020, kl. 19-21
Hvor: Kulturmaskinen, Farvergården 5-7,
5000 Odense C
Entré: 50 kr.
Tilmelding: Tlf. 21 93 62 38
eller kmndepkmndep@gmail.com

FYN

Sommerhøjskole 2020

– SKAL DU MED?
Fællesskab. Fordybelse. Fornyet energi. Frirum til at være den du er. Rigtig mange gode
ting starter med F. Det opdager man, når man
tager på sommerhøjskole på … Fyn.
DepressionsForeningens sommerhøjskole
er for mennesker med depression og bipolar
lidelse og deres pårørende. På sommerhøjskolen får du inspiration, viden og værktøjer
til at skabe et liv og en hverdag i balance. Der
er foredrag, fællessang, friluftsaktiviteter og
værksteder, som du kan blive opslugt af og
nørde med. Du oplever også et livgivende
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fællesskab med mange forskellige mennesker og får et godt og støttende netværk, du
kan trække på, når højskolen for længst er
slut. Sommerhøjskolen foregår i uge 30 på
Nordfyns Højskole ved Bogense.
Lyder det som noget for dig? Så sæt kryds i
kalenderen – eller på en post-it på spejlet i
badeværelset, så du husker det. Vi åbner for
tilmeldingen til sommerhøjskolen 2020 i midten af december. Hold øje med DepressionsForeningens hjemmeside og vores nyhedsbrev.

Stress og depression er ikke det samme. Men der er en nær sammenhæng, en høj grad
af overlap, og begge dele kan give kognitive vanskeligheder. I næste nummer af Balance
ser vi på sammenhænge og forskelle mellem stress og depression. Vi ser også på hvilke
kognitive udfordringer, du kan få af depression, og hvad du selv kan gøre ved det.

Af Morten
Ronnenberg Møller,
Generalsekretær for
DepressionsForeningen

Hundredtusindvis af danskere lider af
stress, og hundredtusindvis lider af depression i en eller anden form. Ingen
kan med sikkerhed sige, hvor mange,
der er, og hvor stort overlappet er. Det
afgørende er imidlertid ikke, om der er
150.000 eller 350.000. Det afgørende
er, at der er tale om meget store tal folkesygdomme, som vi bør tage særdeles alvorligt. Fra DepressionsForeningens side vil vi gerne styrke opmærksomheden om alle dem, der
mistrives, men som ikke nødvendigvis
figurerer i statistikkerne. Vi tager derfor et vigtigt emne op, nemlig sammenhængen mellem stress og depression og kognitive udfordringer.
Mange mennesker oplever kognitive vanskeligheder efter depression eller vedvarende stress. Det kan være
udfordringer med at huske aftaler,
læse en lang tekst eller bare at få øje
på dåseåbneren i en fyldt køkkenskuffe. Selv når tegnene på depression eller stress er aftaget, kan de kognitive
udfordringer fortsat være der. Det kan
være koncentrationsbesvær, bøvl med
at planlægge eller manglende evne til
at få taget en beslutning. Den slags
usynlige udfordringer kan skabe problemer både i privatlivet og på arbejdspladsen. På den ene side ”er
man jo rask”, men på den anden side
er man i praksis ikke nær så funktions-

dygtig som tidligere - og ikke i det omfang, som omgivelserne måske forventer af én. Det kan medvirke til at skabe
et krydspres, hvor man som depressions- eller stressramt bebrejder sig
selv, at man ikke kan ’levere’, hvilket
kan føre til mere stress. Samtidig oplever man, at arbejdsmarkedet ikke er
gearet til at håndtere senfølger af depression og stress.

”

Vi sætter fokus på, i
hvilket omfang kognitive
udfordringer opleves
som et problem blandt vores
støtter og medlemmer.
I den forbindelse tager vi også et kig
på spørgsmålet om anerkendelse af
kognitive udfordringer som en arbejdsskade forårsaget af depression
og/eller stress. Vi sætter fokus på i
hvilket omfang, kognitive udfordringer
opleves som et problem blandt vores
støtter og medlemmer. Er kognitive
vanskeligheder en del af din erfaring?
Hold øje med surveyet i vores Nyhedsbrev og på Facebook, hvor vi efterlyser dine oplevelser - og læs mere i
næste nummer. 
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GENERALENS KLUMME

Stress, depression og
kognitive vanskeligheder

LOKALGRUPPER OG ADRESSER

Lokalgrupper i DEPRESSIONSFORENINGEN
Lokalgrupperne
mødes typisk 1-2
gange om måneden.
Kontakt din nærmeste gruppe for yder
ligere oplysninger.
Ring eller skriv til
gruppens kontaktpersoner første
gang du kommer.

HOVEDSTADEN

SJÆLLAND

GRIBSKOV
Frivilligcenter Græsted
Holtvej 8, 3230 Græsted
Hver mandag, Kl. 15.00-17.00
Lis Silkeborg, 29 76 86 45
Lis_silkeborg@hotmail.com

ROSKILDE
Psyk Info, Kornerups Vænge 9 st. tv.
4000 Roskilde
En gang om måneden, Kl. 19.00-21.00
Musse Rindal, 46 36 29 45
musserindal@gmail.com

HILLERØD
SIND Huset
Milnersvej 13B, 3400 Hillerød
Mandage i ulige uger, Kl. 19.00-21.00
sekretariat@depressionsforeningen.dk
HØRSHOLM
Frivilligcenter Hørsholm
Rungstedvej 1C, 1. sal 2970 Hørsholm
Tirsdage i lige uger, Kl. 18.45-21.45
Barbara, 40 42 48 10
barbara@frivilligcentergentofte.dk
Mikkel, 51 86 44 02
depnord@outlook.dk,
HØRSHOLM PÅRØRENDE
Frivilligcenter Hørsholm
Rungstedvej 1C, 1. sal 2970 Hørsholm
Torsdage i lige uger, Kl. 19.00-21.00
Barbara, 40 42 48 10
selvhjaelp@frivillighorsholm.dk

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

ISHØJ
Foreningshuset
Vejlebrovej 45b, 2635 Ishøj
1. torsdag hver måned, Kl. 19.00-21.00
Jette Christensen, 26 77 96 67
jech23baron@outlook.com
KØBENHAVN DEPRESSION
Frivilligcenter SR-Bistand
Tagensvej 70, 1. th. 2200 København N
Hver onsdag, Kl. 19.00-21.00
Klaus, 20 77 01 99
helhalv@gmail.com
KØBENHAVN BIPOLAR-GRUPPEN
Frivilligcenter SR-Bistand
Tagensvej 70, 1. th. 2200 København N
Mandage i lige uger, Kl. 18.45-21.00
Mynte, 24 23 29 71
bal.kbh.depressionsforeningen@gmail.com
Kim, 22 25 69 51, kim.bach@gmail.com
http://bipolargruppen.dk København,
LYNGBY
Lyngby Frivilligcenter
Rustenborgvej 2A
2800 Lyngby
Hver onsdag, Kl. 17.45-20.00
Anita Gabs-Pedersen, 21 43 67 95
anitagp@me.com
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STEVNS
Stevns Frivillighedscenter,
Hovedgaden 46, 4652 Hårlev
Mandage i lige uger, kl. 15.30-17.00
Jette Balslev, 40 34 68 38
jette.balslev@gmail.com

SYDDANMARK
ESBJERG
Vindrosen, Exnersgade 4, 1. sal
6700 Esbjerg
Hver torsdag, Kl. 19.00-21.00
Morten, 22 77 25 55
banditmanden@gmail.com
Peder, peder-just@hotmail.com
HADERSLEV
Sundhedscentret, lokale 1, 1. sal
Clausensvej 25, 6100 Haderslev
Mandage i lige uger, Kl. 19.00-21.00
Merete Lysgaard Hansen
74 52 21 48 / 22 83 80 35
mebehansen@youmail.dk
Birthe Vandsø Svendsen, 40 48 14 62
bvandsoe@outlook.dk
ODENSE DEPRESSION
Frivilligcenter Odense
Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C
Mandage i lige uger, Kl. 16.15-17.45
Svend Olsen, 40 28 31 27
svendolsen@mail.dk
ODENSE BIPOLAR
Frivilligcenter Odense
Østre Stationsvej 15
5000 Odense C
En gang om måneden, Kl. 19.00- 21.00
Thomas Abildgaard, 23 61 26 42
abildgaard@aarslevnet.dk
Susanne, 23 45 60 86
ODENSE PÅRØRENDE
Frivilligcenter Odense
Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C
En gang om måneden, Kl. 17.30-19.00
Lisbeth Handest, lisbethhandest@mail.dk

MIDTJYLLAND

NORDJYLLAND

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

FREDERIKSHAVN BIPOLAR
OG DEPRESSION
Gruppen er i bero. Kontakt Lise, hvis du
er interesseret i at komme i gruppen.
Lise, depression.bipolar9900@gmail.com

ÅRHUS, GRUPPE FOR VOKSNE
MED DEPRESSION
Frivilligcenter Aarhus
Grønnegade 80
8000 Århus C
Mandage i lige uger, Kl. 14.00-16.00
Frederik Brejl, 28 45 28 11
ÅRHUS, BIPOLARGRUPPE
Frivilligcenter Aarhus
Grønnegade 80
8000 Århus C
Onsdage i lige uger samt torsdage
i ulige uger, Kl. 19.00-21.00
Kristina, 28 55 25 70
bipolargruppen@gmail.com

FREDERIKSHAVN PÅRØRENDE
Gruppen er i bero. Kontakt Lise, hvis du
er interesseret i at komme i gruppen
Lise, ptdb9900@gmail.com
ÅLBORG DEPRESSION OVER 26 ÅR
De frivilliges Hus
Mølholmsvej 2
9000 Ålborg
Hver anden onsdag, Kl. 19.00-21.00
Gert Lauritsen, depression9000@gmail.com
ÅLBORG PÅRØRENDE
Det Gamle Rådhus, Tinghusstuen
Torvet 5, 9400 Nørresundby
Hver 14. dag, Kl. 19.00-21.00
Lise Juul Lauritsen, 23 23 22 56
ptd9000@gmail.com

ÅRHUS FORÆLDRE TIL UNGE
OG VOKSNE BIPOLARE
Frivilligcenter Aarhus
Grønnegade 80, 8000 Århus C
Månedligt møde, Kl. 19.00-21.00
Karen og Otto Andersen, 29 43 13 80
karot.andersen@gmail.com

ÅLBORG UNGEGRUPPE
Depressions-ramte 18-26 år
C.W. Obels Plads 20, 9000 Aalborg
Mandage i lige uger, Kl. 16.30-18.30
Emilios Ermias Gogne & Amarprit Kaur
selvhjaelpsgruppe@gmail.com
Facebook:
DepressionsgruppeAalborg

ÅRHUS UNGEGRUPPE 18-26 ÅR
Frivilligcenter Aarhus
Grønnegade 80, 8000 Århus C
Mandage i ulige uger, Kl. 19.00-21.00
Anne Katrine
aarhus-ungegruppe@outlook.dk

ÅLBORG BIPOLAR
Det Gamle Rådhus
Torvet 5, 9400 Nørresundby
Hver anden onsdag, Kl. 19.00-21.00
Lise Juul Lauritsen, 23 23 22 56
aalborgbipolar@gmail.com

Opret en lokalgruppe
Hvis du vil oprette en ny lokalgruppe,
så kontakt DepressionsForeningens
sekretariat på telefon 32 12 47 27 eller
e-mail:
sekretariat@depressionsforeningen.dk

Medlemmer er også velkomne i grupper uden for ens lokalområde. Tilmelding er ikke nødvendigt, men ring eller
skriv til gruppens kontaktpersoner første gang du kommer.

DepressionsLinien
33 12 47 74
Linien har åbent mandag
til fredag fra klokken
19.00-21.00.

Café ODA Odense
Hunderupvej 31
5000 Odense
Tirsdage kl.17.00-20.00
Torsdage kl.14.00-18.00
Tlf. 5384 1508
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
Projektleder,
Sofia Back, 61 51 94 54
cafeoda@ocd-foreningen.dk
www.facebook.com/cafeoda

Vær opmærksom på, at der kan ske
ændringer i de enkelte grupper.
Kontakt DepressionsForeningens
sekretariat, hvis du ikke kan træffe
kontaktpersonen.
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Lennart Ingemann - Herited 2019.
Akrylic on canvas 100 x 100.

LennArt - Colors for your big white wall

Photograph: Michael Jakobsen
Poster: René S. Nielsen

ET LIV I BALANCE
Hjælp til mennesker med depression, bipolar lidelse og pårørende

NY FLOT PLAKAT
LennArt Ingemann og DepressionsForeningen er gået
sammen om at lave en plakat, der kan pynte på dine store
hvide vægge. Format: 50x70cm
Køb plakaten for 195 kr. plus porto på
www.depressionsforeningen.dk/shop
Skaf et nyt medlem for 2020 og få den gratis. Kontakt os for
mere info: sekretariatet@depressionsforeningen.dk eller ring
3312 4727

