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DepressionsForeningens
formål er at yde støtte...
til mennesker med depression, bipolar lidelse og deres
pårørende. Og vi er hele tiden på vej – på vej til flere eller andre aktiviteter, til at få endnu mere fodfæste lokalt,
til endnu bedre uddannelse af vores frivillige og til et evt.
navneskifte af vores forening.
Af Bodil Kornbek
Formand for DepressionsForeningen

V

i har sågar fået en generalsekretær. Vi har opdateret Kasper
Tingkærs titel til generalsekretær,
fordi vi ønsker at signalere, at hans stilling består af andet og mere end administrativ daglig ledelse.
Han repræsenterer foreningen i mange
offentlige sammenhænge, og vi ønsker
at give ham et klart mandat, så han kan
agere med tyngde og styrke på foreningens vegne.

Vi ønsker, at så mange frivillige som
muligt får den nødvendige uddannelse, så
engagementet og kvaliteten i foreningens
tilbud fastholdes og forbedres.
I år har kurserne dels omhandlet foreningens organisation, værdier og strategi, og dels bestået af opkvalificering af
det frivillige arbejde på tværs af alle vores
aktiviteter. Fra 2016 vil vi ud over de kurser, vi kender, tilbyde regionale kurser,
der bedre afspejler de lokale forhold.

Fremtidens frivillige
Mange nye frivillige er kommet til i foreningen. Nogle har selv haft sygdommene
inde på livet, andre har ikke. At kunne
forene faglig viden og oplevede erfaringer
er en stor styrke for foreningen. I vores
fællesskab er der både brug for og plads
til mangfoldighed.
Vi har i 2015 arbejdet med at udforme
en ny uddannelsesstrategi for alle vores
frivillige.

Fremtidens selvhjælp
Kan vi som forening være med til at fremme velfærdsteknologi og digitalisering,
så ny teknologi kan gavne og styrke den
enkelte borger med depression eller bipolar lidelse?
Som forening er vi positive over for
velfærdsteknologi og digitalisering, hvis
rammerne er de rigtige. Det er ikke ligegyldigt, hvordan nye redskaber/værktøjer
udvikles og anvendes.

Vi ønsker, at den enkelte borger er
positivt forpligtet, og som ekspert i eget
liv har mulighed for indflydelse på sit
liv ved anvendelse af de nye værktøjer/
redskaber.
Dernæst må brugen af velfærdsteknologi være med til at øge den enkeltes værdighed og livskvalitet. Og sidst men ikke
mindst, er det vigtigt, at det understøtter
tryghed, sikkerhed og daglige gøremål.
Hjemmesiden www.minhverdag.nu er
et forsøg på at bringe teknologien ind som
et positivt element i hverdagen. Kig forbi.
Giv eller få hjælp.
Selvfølgelig er der områder, f.eks. en
styrket intern kommunikation, som vi
endnu ikke er nået helt i mål med. Men
lad os afslutte året med tanke på alt det,
vi har opnået.
Uden de mange engagerede frivillige,
ingen forening – en stor tak for jeres
indsats i 2015.
Glædelig jul! ■
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Forening
i Forandring
Det er måske ikke lige til at se det, hvis man ikke lige ved
det. Men vores forening er i forandring. Vi er et ”Fællesskab
i bevægelse”. Og måske er vi mere i bevægelse nu, end vi
nogensinde før har været. Bestyrelsen lagt en ambitiøs strategiplan, der skal være med til at styrke foreningen internt
og eksternt. Vi har sat fokus på at rekruttere og styrke det
frivillige arbejde, udvide og opkvalificere vores tilbud
til medlemmer og andre interesserede og på at blive en
stærkere stemme over for politikere og meningsdannere.
I denne artikel vil jeg forsøge at beskrive bagrunden,
omfanget og betydningen af den udvikling
foreningen lige nu gennemgår.

Af Kasper Tingkær
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HVORFOR
Vores samfund er i bevægelse. Og selv
om vi som forening ikke hylder alt i
samfundsudviklingen, er det vores
ambition ikke at blive hægtet af. Vores
ambition er derimod at blive stærkere,
så vi i endnu højere grad kan være
med til at præge samfundet i en retning, der gør gavn for mennesker med
psykiske lidelser inde på livet. Men
vi tror også på at det er vigtigt som
forening at være i konstant bevægelse
og afprøve nye ting. Dermed bliver
vi klogere på, og bedre til, det vi gør.
Tendensen er at små stillestående
foreninger mister deres betydning og
langsomt svinder ind og dør – og det
vil vi ikke!

HVEM
DepressionsForeningen er da KUN
for folk, der har fået stillet diagnosen
og lever med sygdommen depression
eller bipolar lidelse – eller hvordan? I
øjeblikket diskuterer vi, hvor skarpt vi
skal definere os selv og vores aktiviteter efter diagnoserne. Der er ingen
tvivl om at vores udgangspunkt ligger
i de affektive lidelser (depression og
bipolar lidelse), men hvis nu et menneske, der enten har valgt ikke at søge
en diagnose eller lever med beslægtede
udfordringer i hverdagen også kunne
have gavn af vores tilbud. Skulle hun
så ikke også være velkommen? Velkommen i fællesskabet? Velkommen i
foreningen?
I praksis har vi allerede åbnet en
del. På DepressionsLinien og Socialrådgiverlinen spørger vi ikke ind til
diagnoser, men tager udgangspunkt i
det konkrete menneskes udfordringer
lige nu. Og via vores overtagelse af
Cafe Blom og www.minhverdag.nu (se
side 10) har vi også udvidet med Angst,
Stress og OCD samt andre ikke-psykotiske lidelser. Heller ikke her bliver
der spurgt ind til diagnoser, kun evnen

til at indgå i et roligt, ligeværdigt og
givende fællesskab.
Vores navn er DepressionsForeningen, men spørgsmålet er, om det
er dækkende for den gruppe vi reelt
støtter og skaber fællesskab for? Som
beskrevet på s.11 overvejer vi et navneskifte og bestyrelsen vil til generalforsamlingen fremlægge et forslag til
behandling.

HVAD
Vores frivillige leverer en enorm og engageret indsats for medlemmer og brugere af vores tilbud. Ingen tvivl om det.
Og rigtigt mange er glade for den hjælp
de får. Men når man er en ”foreningen
i bevægelse” er man selvfølgelig konstant nødt til at spørge, om vi kan gøre
det endnu bedre. Er vi gode nok til at
hjælpe folk videre i deres liv, eller er vi
også med til at fastholde nogen i deres
sygdom og lidelse.
Med opløsningen af det tætte samarbejde med Angst- og OCD-foreningen via Fællesorganisationens ODA,
har DepressionsForeningen arvet
nogle store projekter men også en tilgang, der er mere recovery-orienteret
og med fokus på har gøre menneske
i stand til bedre at tage magten over
deres eget liv. Erfaringen fra udlandet
og fra andre organisationer er inspirerende og overbevisende gode. Det
præger også måden, vi nu tænker nye
som gamle projekter på.

HVORDAN
Men hvordan får man en depressiv
hjerne til at genkende mål og egne
ressourcer? Det er ikke let. Det kræver
tålmodighed, fokus og den rette støtte.
Vi tror at struktur og en bevidsthed
overfor, hvad man gør er helt afgørende, hvis det skal lykkes. Så derfor er vi
gået i gang med at revidere alle vores
tilbud. Vi prøver at finde ud af, hvordan man ville kunne styrke indsatsen
gennem en mere bevidst struktur, der
hvor det giver mening. Vi er også ved
at revidere hele vores uddannelsesindsats over for de frivillige. Vi ønsker, at
de er bedre klædt på i forhold til, hvem
vi er som forening, hvad vores mål er,
hvordan vi arbejder og hvorfor vi gør
det.
Lige nu er vi således i gang med et
større supervisionsprojekt i forhold
til indsatsen i vores lokalgrupper (se
mere på s. 10), der kommer til at køre
de næste par år. Vi arbejder på en ny
vejledning og samtalestruktur for
DepressionsLinien og vi har et pilotprojekt på Depnet.dk (se s. 10) , hvor
vi laver støttende chatsamtaler, der
flytter folk.
I Cafe Blom – vores sociale cafe
i hjertet af København – har vi helt
fra begyndelsen arbejdet med denne
nye tilgang. Målsætningen har hele
tiden været, at det ikke måtte blive et
”lad-mig-være-sted”, men en social
cafe, der har fokus på gæsternes ressourcer og på at understøtte disse. I
2016 igangsætter vi et projekt, der skal
bringe større afklaring for mennesker
på sygedagpenge, førtidspension eller
der på anden måde er på kanten af
arbejdsmarkedet. Vi ønsker at lave et
netværk, hvor man kan dele erfaringer, håb og drømme for fremtiden.
Læs mere om dette på s.10.
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Det hjælper
at hjælpe sig selv
Mulighederne for at hjælpe sig selv, når man har det dårligt, vokser
– bl.a. via digitale medier. Men kernen i selvhjælp er den samme:
at få det bedre ved at dele sin historie med andre, at slippe ud af
følelsen af isolation og finde håb til at handle.

Camilla Victoria Marcinkowski, journalist og master i sundhedsantropologi

I

28 år levede Lise Kryger med en
stærk angst. Hun fortalte det aldrig
til nogen og følte sig mere og mere
alene.
For 8 år siden besluttede den i dag
43-årige grafiske designer at starte bloggen slipangsten.dk. Her ville hun fortælle
om sin angst i håbet om at hjælpe andre
– og sig selv.
”Jeg havde brug for et sted, hvor det
var ok at stå frem med min angst. Da jeg
led af socialangst, var det trygt for mig
at dele min historie via nettet,” fortæller
Lise Kryger.
Det viste sig hurtigt, at andre angstramte delte hendes behov.
”Når angsten rammer, har man brug
for at tale med andre og mærke en følelse
af sammenhold. Jeg tror, det ligger i
vores gener som sociale individer,” siger
Lise Kryger.
Slipangsten.dk var et af de første
digitale selvhjælpssteder i Danmark.
Lise Kryger var også blandt de første,
der startede Facebook grupper
for mennesker med angst. I dag
tilbyder hun online kurser
i selvhjælp og e-bøger på
slipangsten.dk.
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Digital selvhjælp i vækst
Siden 2007 er antallet af selvhjælpsfora
på internettet eksploderet, drevet både af
private og foreninger.
Dertil kommer nye selvhjælps-apps til
mobilen.
Men trods de teknologiske muligheder,
er kernen i selvhjælp den samme: at møde
ligesindede, man kan dele sin historie
med, finde håb ved at lytte til andre, og få
viden og redskaber til at hjælpe sig selv.

Selvhjælp supplerer terapi
Kim Mathiasen, der er psykolog og ph.d.studerende ved Syddansk Universitet,
siger, at selvhjælp er et stærkt værktøj for
mennesker med en psykisk lidelse. Ofte
kan det forbedre resultatet af egentlig
behandling – og i visse tilfælde være lige
så godt.
Kim Mathiasen forsker i at kombinere
selvhjælpsteknologi med traditionel
behandling og står bl.a. bag den danske

”

”Når angsten
rammer, har man
brug for at tale med
andre og mærke
en følelse af
sammenhold”.

version af online-terapiprogrammet
”Fearfighter”.
”Programmet består af samme kognitive metoder, som man bruger i terapi.
Men en langt større del af behandlingen
er lagt over til patienten selv,” siger Kim
Mathiasen.
Undersøgelser har vist, at Fearfighter
har op til lige så god effekt på angst, som
almindelige terapiforløb. Og Kim Mathiasen er nu i gang med et ph.d.-projekt, der
bygger videre på erfaringerne.
Projektet søger deltagere med depression. Interesserede kan henvende sig via
www.internetpsykiatrien.dk.
Fysiske møder efterspørges
Kim Mathiasen er begejstret for de digitale muligheder for selvhjælp.
Men mange mennesker har stadig
gavn af at mødes ansigt-til-ansigt.
”For nogen er det digitale en fordel,
fordi man kan støtte hinanden, selvom
man ikke bor i nærheden af hinanden.
Men andre har brug for at sidde overfor
de mennesker, man taler med,” siger han.
Fysiske selvhjælpsgrupper er altså
stadig efterspurgte. ■

I DepressionsForeningen har vi
grupper over hele landet, og der kommer stadig flere til.
Find dem her:
http://depressionsforeningen.dk/
hvad-tilbyder-vi/lokalgrupper
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Forskellige former for selvhjælp
Selvhjælp foregår både ved fysisk tilstedeværelse og møder, samt online på
forskellige hjemmesider og sociale medier. Selvom der kommer flere og flere
tilbud på internettet, er grundessensen
i selvhjælp den samme, som da der
kun fandtes fysiske grupper og måder
at hjælpe sig selv og hinanden på.

Grundelementerne i
selvhjælp er (stadig):
1.	At høre om/fra andre, der har
det på samme måde – enten via
foredrag, blogs på internettet,
online selvhjælpsgrupper eller
i fysiske møder
•G
 iver håb om, at man (også) kan
få det bedre
• Gør,

at man ikke føler sig alene
med sine tanker og følelser
• I nspirerer til at gøre noget andet/
mere for at få det bedre
2.	At dele sin historie med andre
– enten i fysiske eller online
grupper
•B
 ryder følelsen af isolation
•G
 iver følelsen af, at man har et
sted at dele sine tanker med ligesindede
3.	At hjælpe andre, fx som gruppeleder i en selvhjælpsgruppe eller
som frivillig
• Kræver at man er stabil og har
overskud
• Kan give en følelse af mening, og
at man gør en positiv forskel for
andre
• Bryder følelsen af isolation

4.	At få praktisk viden og værktøjer
til at klare hverdagen – enten
via blogs, apps til telefonen,
hjemmesider eller ved at mødes
med ligesindede
•G
 iver hjælp til, at man ikke (så let)
falder tilbage i sin sygdom
• Gør, at man føler sig mindre
hjælpeløs, fordi man får idéer til
konkrete ting, man selv kan gøre
5.	At deltage i et online behandlingsprogram
• Har en stor grad af selvhjælp indbygget
• Giver ekstra sikkerhed, da selvhjælpen supporteres af en professionel
• Er let at komme til, da man ikke
skal flytte sig fysisk for at få hjælp
• Kan give en større følelse af, at
man selv styrer sin behandling
6.	At bruge en smartphone app
til registrering af eksempelvis
humør, søvn, motion og kost
• Såkaldte

”mood apps” til smartphones kan hjælpe med at gøre
opmærksom på symptomer, før
man selv registrerer dem
• Hvis man registrerer sine data
over en længere periode, kan
man se, hvad man gør rigtigt i de
perioder, hvor man har det godt,
og forkert i de dårlige perioder
• At gå rundt med data på sin egen
smartphone kan give en følelse af
overblik og kontrol

Balance nr. 4 december 2015
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Apps

til sygdomshåndtering
Nogle af DepressionsForeningens medlemmer fortæller her om,
hvilke apps de bruger til håndtering af deres sygdom.
Læs og bliv inspireret.

Mandala colouring app
Denne app går ud på at farvelægge et
Mandala æg, mens der spilles meditationsmusik. Jeg koncentrerer mig kun om
at vælge farver og om at lave en præcis
farvelægning. Det er virkelig dejligt og af-

slappende. Det giver mig sådan en ro. Jeg
kan finde på at farvelægge i ventetiden
ved busstoppesteder og on the go. Bagefter kan jeg dele resultatet på facebook
med mine venner, og få deres mening om
min farvelægning.
Headspace meditation app
Headspace meditation app indeholder
mange forskellige meditationer,
blandt andet en depressionspakke med
30 sessioner. Jeg har haft utrolig meget
gavn af lige netop disse meditationer
igennem 2 år, og jeg mener bestemt, at
de har hjulpet mig til recovery, - altså til
at komme mig. Desuden har jeg opnået
større bevidsthed og en tro på, at jeg/alle
kan få det bedre.
Calm Radio app
Dette er en app, hvor det er muligt at
finde en masse instrumental musik i
mange forskellige genrer, for eksempel
meditationsmusik og klassisk musik. Der
er en ’timer’ funktion, så man både kan
falde i søvn til afslappende musik og blive
vækket af det.
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MoodLog app
Denne app er super til stemningsregistrering af humør, søvn, medicin og noter herudover. Jeg benytter dagligt app'en
og har gjort det i to år nu. Den hjælper til
med at holde min bipolare lidelse stabil.
Den giver mig overblik, så jeg hele tiden
kan være på forkant med eventuelle nye
faser.
Optimism app
Dette er en app til stemningsregistrering,
der er virkelig god, hvis man har bipolar
lidelse. Udover stemningsregistrering,
kan man registrere sine strategier for at
holde sig mentalt sund, samt hvad der
trigger og udløser psykiske problemer
for en. Strategierne kan for eksempel
være motion, nok søvn, at holde sig fra
rusmidler med mere. Fordi app'en også
indeholder dette, kan den med fordel
bruges af mennesker med depression. ■

ANNONCE
Innolux Candeo
lysterapilampe

EndElig En
lystErApilAmpE
dEr pyntEr i
stuEn.

En Flot
pEndEl i rEtro
dEsign.

Forvandler sig fra
almindelig lampe til
lysterapilampe med
et klik. Candeo er en
nyhed og den eneste
lysterapilampe af
sin art.

Innolux Aurora
lysterapilampe
Aurora er en flot
designet lysterapilampe, som giver
lysterapi hele vejen
rundt i en lysterapicirkel på 95 cm i
diameter.

NatureBright SquareOne lysterapilampe
En af de mindste og alligevel kraftigste
lysterapilamper på markedet. SquareOne
er med genopladeligt batteri og
solopgangsfunktion.

Lysterapi.dk · Valby Langgade 226 · DK-2500 Valby · www.lysterapi.dk

LANCERING AF SELVHJÆLPSSIDEN MINHVERDAG.NU
MinHverdag.Nu, er en selvhjælpsside, hvis centrale funktion er erfaringsudveksling
om daglig sygdomshåndtering for dig ramt af angst, OCD, depression og/eller bipolar affektiv lidelse.

På minhverdag.nu kan du
• Læse om andres håndtering af specifikke udfordringer i
dagligdagen
• Stille spørgsmål om løsningen af en bestemt udfordring
du står overfor
• Besvare andres spørgsmål og hjælpe dem med deres
udfordringer
Du får på den måde mulighed for at udveksle erfaringer
med andre i samme situation samt redskaber til at opnå
en bedre hverdag og et bedre liv.
MINHVERDAG.NU ER MODERERET AF FRIVILLIGE, SOM ALLE HAR GENNEMGÅET ET INTRODUKTIONSKURSUS I GOD ETIK PÅ INTERNETTET SAMT MODTAGET UDDANNELSE I DEN TEKNISKE DEL AF HJEMMESIDEN.
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Nye projekter

i DepressionsForeningen
DepressionsForeningen er konstant på ”jagt” efter måder, hvorpå vi kan forbedre
livet for mennesker der har det svært. Vi ønsker at flere får et liv med mening og
at et medlems erfaring kan komme den næste til gode. Vi håber derfor, at mange
af jer vil prøve tilbuddene af – om ikke andet så for at hjælp andre. På denne side
kan du læse om foreningens nyeste tilbud og projekter.

Lancering af selvhjælpssiden
MinHverdag.Nu
Den 3. december lanceres hjemmesiden MinHverdag.Nu, som er en
selvhjælpsside, hvis centrale funktion
er erfaringsudveksling om daglig sygdomshåndtering for mennesker ramt
af angst, OCD, depression og/eller
bipolar affektiv lidelse.
På siden kan du læse om andres
håndtering af specifikke udfordringer
i dagligdagen, stille spørgsmål til løsningen af en bestemt udfordring, som
du selv står overfor, eller besvare andres spørgsmål. Du får på den måde
mulighed for at udveksle erfaringer
med andre i samme situation. Du får
derved redskaber til at handle dig til
en bedre hverdag og et bedre liv.
MinHverdag.Nu er en hjemmeside
modereret af frivillige, som alle har
gennemgået et introduktionskursus i
god etik på internettet, samt fået uddannelse i den tekniske del af siden.
Projektet er blevet til med støtte fra
TrygFonden og Ministeriet for Børn,
Ligestilling, Integration og Sociale
Forhold.
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Ny Fyraftenscafé for mennesker
med depression, angst, OCD eller
bipolar lidelse
Til januar åbner DepressionsForeningen dørene for en ugentlig
fyraftenscafé i tidsrummet kl.18 - 20.
Caféen skal støtte psykisk sårbare i
at komme tilbage på arbejdsmarkedet, eller til at fastholde dem i deres
nuværende job. Caféen bliver bemandet af frivillige med relevant uddannelsesbaggrund, såsom psykologer og
sagsbehandlere, samt erfarne frivillige
der selv har været igennem 'møllen', og
derfor kan gøre brug af deres egne erfaringer. En gang om måneden vil der
være eksterne oplægsholdere, som vil
tale om relevante emner, såsom rettigheder og pligter, når man modtager
offentlige ydelser, eller foredrag om
hvordan man håndterer en psykisk
sygdom i en arbejdshverdag. Hold øje
med foreningens facebookside, hvor
dato og sted vil blive præsenteret i
december 2015.
Projektet er blevet til med støtte fra
Socialstyrelsen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

DepressionsForeningen udvider
med chat-rådgivning på depnet.dk
De frivillige sidder klar ved tasterne
til at sparre med dig i forhold til dit liv,
dine mål og din hverdag. Opret dig på
siden og brug den. Depnet.dk – en
støtte i hverdagen.

Supervisionsprojekt for foreningens
selvhjælpsgrupper startes i 2016
Projektets overordnede formål er at
skabe et forbedret selvhjælpsgruppetilbud. Derfor vil de frivillige gruppeledere i vores selvhjælpsgrupper, i
løbet af det kommende år, få tilbudt
at blive uddannet i redskaber til
konflikthåndtering. Desuden vil de
blive oplært i at igangsætte recoveryorienterede processer for deltagerne
i gruppen. Endelig vil de blive tilbudt
supervision. Med projektet ønsker vi
at forbedre vores tilbud til de frivillige
gruppeledere, så de får den nødvendige støtte og sparring til at håndtere
svære samtaler og situationer i deres
virke som frivillige gruppeledere med
brugererfaring i en selvhjælpsgruppe.
Projektet er blevet til med støtte fra
Socialstyrelsen, Otto Bruuns Fond og
Jascha Fonden.

TEMA Forandringer for fremtiden

Balance, Sinus, DepBip
eller bare DepressionsForeningen?
Vi er i fuld gang med at gentænke DepressionsForeningens navn og logo.

V

i overvejer at give DepressionsForeningen
et nyt navn, der kan signalere, at vi er en
forening for både depressionsramte og for
mennesker med bipolar lidelse. Desuden ønsker vi,
at navnet skal være afkodeligt for nye grupper, og
at det har tilknytning til vore værdier: engagement,
fællesskab, ligeværd og saglighed.
Derfor er vi gået i gang med at brainstorme, og
der er kommet mange forskellige forslag op. For
eksempel: ViSerDig, Depressions-og BipolarForeningen, Medlys, Daruma, MaDe it og Spero.
På samme måde har vi brainstormet om vores
logo. Vi kunne godt tænke os, at det symboliserede
håb og bedring.
Vores nuværende logo visualiserer depression
og signalerer fortvivlelse og dækker derfor ikke
nødvendigvis den bipolare lidelse. Kunne logoet i
stedet være en Spire? Bølger? En vippe? Eller noget
helt tredje.
Vi vil gerne have din hjælp og dine input med
i processen! Hvilket navn og logo synes du, at
din forening skal have? Send en mail til os på
sekretariat@depressionsforeningen.dk med dit
bedste bud på et nyt navn og/eller et nyt logo til
foreningen.
Vi trækker lod blandt de indsendte bud om en
æske god chokolade. Deadline for deltagelse er
mandag den 21. december 2015. Vi glæder os til at
modtage jeres forslag! ■
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TEMA Forandringer for fremtiden

Bruger
og frivillig
I KFUM’s Sociale Arbejde er det en del af DNA’et at skabe
personlig udvikling og inklusion i fællesskabet gennem
involvering af brugerfrivillige.

Af Henning Søgaard Nielsen, kommunikationskonsulent i KFUM’s Sociale Arbejde

U

den en frivillig indsats ville vi
i KFUM’s Sociale Arbejde ikke
kunne drive vores sociale caféer
og væresteder for voksne, samt sociale
væresteder for børn og unge. Eller vores
genbrugsbutikker.
De mere end 2.000 frivillige i KFUM’s
Sociale Arbejdes institutioner, sociale
tilbud, bestyrelser og genbrugsbutikker
er en del af landsorganisationens DNA,
og det er de brugerfrivillige også.
Men inden jeg retter fokus på de
brugerfrivillige, så lad mig dvæle lidt ved
begrebet ”frivillig”.
I KFUM’s Sociale Arbejde er ligeværdigheden og respekten for det enkelte
menneske en del af vores værdigrundlag.
Og derfor bliver de frivillige i mange af
vores sociale tilbud også i daglig tale
kaldt medarbejdere. For der er i princippet ikke forskel på at være lønnet
medarbejder eller frivillig – bortset
naturligvis fra lønnen. Alles indsats er
lige vigtig og uundværlig – og derfor giver

12
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det god mening, at alle, der giver en hånd
med i disse sociale tilbud, omtales som
medarbejdere.
Det handler også om inklusion i det
samme fælleskab.
Som en ekstra vinkel på frivilligheden
kommer ordet ”brugerfrivillig”. Ordet
dækker over, at en person med særlige
udfordringer i livet, der vælger at besøge

I KFUM’s Sociale
Arbejde er lige
værdigheden og
respekten for det
enkelte menneske
en del af vores
værdigrundlag.

fx en af vores sociale caféer for at bruge
stedets tilbud, senere påtager sig frivillige opgaver og derfor kan betragtes som
”brugerfrivillig”. I modsætning til de
”almindelige frivillige”, der tilbyder deres
hjælp, fordi de har overskud og faglig
ekspertise, de gerne vil dele ud af.
Vi får i KFUM’s Sociale Arbejde hele
tiden nye brugerfrivillige, men vi bruger
bare ikke ordet ”brugerfrivillig”, fordi
det bryder med ligeværdigheden og er
stigmatiserende.
Ikke bruger, men gæst
I mange af vores sociale tilbud anvender
vi heller ikke ordet ”bruger”, men taler
i stedet om en gæst, hvilket er mere
neutralt. For lige som der ikke er forskel
på lønnede medarbejdere og frivillige,
så er der heller ikke forskel på frivillige
og brugerfrivillige. Vi taler heller ikke
om ressourcestærke og ressourcesvage
frivillige. Ligeværdigheden og respekten
er altafgørende.

TEMA Forandringer for fremtiden

Og det har forhåbentlig den betydning,
at den enkelte bruger/gæst med tiden
oplever et større selvværd og oplever sig
værende en del af et fællesskab.
Faktum er selvfølgelig, at der er frivillige, som magter en særdeles stor indsats,
og frivillige, der
kun kan overkomme en lille opgave.
Sådan er det, og det er vi nødt til at forholde os til, når der bliver lavet vagtplaner og udstukket opgaver. Heri ligger der
også en respekt for den enkelte.
Men hvis vi i dagligdagen italesætter,
at der er forskel på de frivillige, så skyller
vi ligeværdigheden ud med badevandet.
Kun én slags frivillige
På det ene plan har det altså afgørende
betydning, at vi ikke skelner mellem flere
typer frivillige.
På et andet plan har det stor betydning, at vi heller ikke skelner mellem
lønnede medarbejdere og frivillige.
Alle er medarbejdere, der arbejder

sammen om at få et hus med en masse
aktiviteter til at fungere.
Vi har ofte besøg af samfundstjenere, der
henvises gennem Kriminalforsorgen, og
som i en periode arbejder på vores sociale
caféer. Her kan man vel heller ikke forestille sig, at vi skulle kalde disse for samfundstjenere, forsorgsmedarbejdere eller
lignende. Nej, vel? De ønsker oftest, at det
er en sag mellem dem og lederen, at de er
i gang med at afsone en samfundsstraf.
De er da medarbejdere, lige som de
lønnede og de frivillige medarbejdere.
Som en af vores café-ledere siger, så er
det vigtige, at man er med i fællesskabet
og giver en hånd med, og ikke hvorfor
eller i hvor høj grad. Der er ikke et mål
med at være her. Det at være her er målet
i sig selv.

arbejde på de sociale caféer og væresteder
for voksne.
Her kan personer med særlige udfordringer i livet, som fx ensomhed, psykiske
problemer eller et misbrug, opleve sig
respekteret og værdsat som det menneske, de er. Og så kan de blive en del af
det arbejdsfællesskab, der er omkring
stedet. Hvis de selv vil. Det udvikler dem
som mennesker og giver fornyet livsmod
og selvtillid, når vi sætter vores lid til
dem. Ligegyldigt om de hjælper med at
skrælle kartofler, tømme skraldespand,
bage boller, rydde op eller handle ind hos
købmanden. ■

En hjælp for begge parter
Når alt dette er sagt, så har vi i KFUM’s
Sociale Arbejde rigtig gode erfaringer
med at inddrage ”brugerfrivillige” i vores
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Nyt fra cafeerne

Det er okay
at grine

Hvordan bevarer man det gode humør som
pårørende til en depressionsramt?
Af Pia Hammerich, projektleder i Café Blom

D

et og mange andre spørgsmål
besvarede stand-up komikeren,
Ane Høgsberg, da hun optrådte
i Café Blom med uddrag af ”Det store
Depressionsshow”.
Ane gik lige til benet, da hun med stor
humor og indlevelse fortalte om alle de
tanker og dilemmaer, man kan opleve,
når man er pårørende til et menneske,
der er ramt af depression.
Og ét af hovedbudskaberne var, at man
ikke er alene.
Det er derfor vigtigt, at man rækker ud
og taler åbent om det.
Arrangementet blev afholdt i forbindelse med Café Bloms fredagscafé for
unge, som er støttet af TrygFonden.
Ane Høgsberg er et af de seneste skud
på Dansk Comedys træ, og hun formår
at lave stand-up om meget svære emner
uden at gå over stregen.
Arrangementet var en succes, og alle
gæsterne, pårørende såvel som depressionsramte, fik både noget at tænke over og
noget at grine af.
Projektet er støttet af Snapslanten,
TrygFonden, Jascha Fonden, Københavns
Kommune, Og Socialstyrelsen. ■
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Foto af Lars Norman Hestbæk

Nyt fra cafeerne

Nyt fra
Café ODA Odense
Af Pia Holm Waaben Nørgaard, projektleder i Café ODA Odense

V

i har været heldige at få to nye
frivillige i caféen: Michael og Alexander. Jan og Mille holder orlov,
så for tiden kan du træffe Anni, Irene,
Tove, Michael og Alexander som frivillige
i caféen. Der er som regel to frivillige på
vagt i caféen, når vi har åbent.
Svend er også frivillig, og ind imellem
møder du også ham i caféen. Han arbejder lidt "i det skjulte", men med meget
vigtige ting som: opsætning af lamper,
samling af møbler og den slags ting, der
har stor betydning for vores rammer.
Vi kan med de nye frivillige byde velkommen to gange om ugen i caféen fra den
1.oktober.

NYE ÅBNINGSTIDER i caféen:
Tirsdage kl.17.00 - 20.00
Torsdage kl.14.00 - 18.00
Vi håber, at de udvidede åbningstider vil
gøre det nemmere at besøge caféen for
flere af jer.
Ind imellem holder vi forskellige arrangementer i caféen.
For eksempel var der en fredag, hvor
en større gruppe var samlet til musikaften, startende med lækker mad. Anni og
Tove havde sørget godt for os med mad og
hjemmebag, og Michael stod for underholdningen, da han lod bluespoeten Luiz
Jana gæste os.

Tak til Anni, Tove og Michael for det gode
arrangement - og tak til alle deltagerne
for en meget hyggelig aften. ■

Af Pia Hammerich, projektleder i Café Blom

Café Blom 6 år
En stor tak til alle gæster og frivillige som var med til at gøre
Café Bloms fødselsdagsfest den 23. september til en rigtig dejlig
dag.
En særlig tak skal lyde til Kvickly, Nørrebrogade og Lagkagehuset, Nørrebros Runddel, som gavmildt donerede kager og
lagkage til alle 50 gæster.
Tak!
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DEPRESSIONSFORENINGEN
OVERSIGT OVER TILBUD OG AKTIVITETER

INFORMATION & OPLYSNING
FOREDRAGSGRUPPEN

DEPRESSIONSFORENINGEN.DK

DepressionsForeningen har en
gruppe foredragsholdere, der alle
har haft depression eller bipolar
lidelse inde på livet.

Find viden om depression og bipolar lidelse,
og læs om DepressionsForeningens nyeste
aktiviteter og tilbud.

Skriv til foredragsgruppen@depressionsforeningen.dk hvis du ønsker at
booke en foredragsholder.

FORTÆLLERGRUPPEN ’ER DU GAL – LIVSHISTORIER UDEN FILTER’
Vi benytter os af livshistoriefortællingen, og
vores historier er korte fortællinger om livet med
psykisk sårbarhed, og alt hvad det indebærer af
smerte, store udfordringer, vendepunkter og
glæder i tilværelsen.
Skriv til sekretariat@depressionsforeningen.dk
hvis du gerne vil booke en gruppe fortællere.

RÅDGIVNING & STØTTE
DEPRESSIONSLINIEN

SOCIALRÅDGIVERLINIEN

DepressionsLinien er et tilbud til patienter og pårørende, der ønsker at tale med
et medmenneske, der forstår.

Denne telefonlinie er for patienter og
pårørende, der ønsker at kende deres
rettigheder og muligheder.

Ved telefonen sidder frivillige, der har
erfaring med at have en depression eller
bipolar lidelse, og/eller med at være
pårørende.

SocialrådgiverLinien er bemandet af
frivillige socialrådgivere.

TLF. 33 12 47 74

TLF. 33 12 47 74

SOCIALRÅDGIVERLINIEN HAR ÅBENT ONSDAG KL. 17-18.30.

DEPRESSIONSLINIEN HAR ÅBENT SØNDAG TIL FREDAG
KL. 19-21 - UNDTAGEN PÅ HELLIGDAGE.

WWW.MINHVERDAG.NU
En ny selvhjælpsside, hvis centrale funktion er erfaringsudveksling om den
daglige sygdomshåndtering for mennesker ramt af angst, OCD, depression
og/eller bipolar affektiv lidelse.
LÆS MERE PÅ SIDE 9 & 10
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DEPRESSIONSFORENINGEN
OVERSIGT OVER TILBUD OG AKTIVITETER

NETVÆRK & STØTTE
LOKALGRUPPER
De fleste lokalgrupper er selvhjælpsgrupper, der er for
dig, der har brug for at mødes med andre i samme
situation.
De er for dig med enten depression eller bipolar
lidelse, eller for dine pårørende.
SE OVERSIGTEN OVER LOKALGRUPPER PÅ SIDE 30-31
SE DEPRESSIONSFORENINGENS NYE SELVHJÆLPSGRUPPER PÅ SIDE
26

DEPRESSIONSFORENINGENS SOMMERHØJSKOLE
Du kan glæde dig til hyggeligt samvær, ro og kreativ udfoldelse i fællesskab med andre, der har stress, depression eller
bipolar lidelse tæt inde på livet. Du får mulighed for at bruge
både hænder, krop og sjæl i en blanding af kropslige aktiviteter, kreative værksteder og spændende foredrag.
VI HAR ÅBENT FOR TILMELDING TIL SOMMERHØJSKOLEN, SE MERE PÅ SIDE 28

SATSNINGSBY

WWW.DEPNET.DK

DepressionsForeningens satsningsbyer står
for at lave events og deltage i arrangementer
rundt om i landet. Vi har lige nu satsningsbyer i Aalborg, Odense, Aarhus og København.

Her findes information om
depression, og mulighed for at
chatte med andre depressionsramte.

LÆS OM DE SENESTE AKTIVITETER I SATSNINGSBYEN ODENSE S.21-23

LÆS OM DE NYE ÆNDRINGER PÅ S.10

CAFÉ BLOM
Er for dig, der har eller har haft angst, depression, bipolar lidelse eller OCD,
eller er pårørende.
Caféen er et fristed, hvor du vil opleve forståelse for det at leve med en
psykisk lidelse.
SE DE SENESTE ARRANGEMENTER I CAFÉ BLOM PÅ SIDE 14 & 15

CAFE
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Du har ret til en

bisidder

Skal du til møde i det offentlige, for eksempel i
jobcentret, socialforvaltningen eller på et hospital, har
du ret til at have en bisidder med. Det siger loven.

Af Søren Carøe, næstformand i Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet

P

sykisk sårbare har det
svært på arbejdsmarkedet. Ikke mindst
dialogen med jobcentrene
kan være vanskelig at håndtere, hvis man har psykiske
problemer. Derfor kan det
være en god idé at have
en bisidder med, når man
er til møde i det offentlige.
Det har man også ret til. Det
fremgår af § 8 i Forvaltningsloven: ”Den, der er part i en sag,
kan på ethvert tidspunkt af sagens
behandling lade sig repræsentere eller
bistå af andre”.
Loven fortæller imidlertid ikke, hvad
det vil sige at være bisidder. Spektret er
bredt og strækker sig lige fra en advokat,
en revisor, en privatpraktiserende socialrådgiver til et behjertet menneske, for
eksempel en slægtning eller en god ven,
der bistår med personlig støtte. En bisidder har ingen beføjelser på borgerens
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vegne. Det har man derimod, hvis man af
borgeren er blevet bedt om at repræsentere ham eller hende. En partsrepræsentant og en bisidder har derfor forskellige
roller, og ansvaret er også forskelligt.
Vi ved faktisk kun lidt om frivillige bisiddere: Hvem er de, hvad kan de, hvorfor

er de bisiddere? Vi ved kun, at der bliver
brugt bisiddere mange forskellige steder i
det offentlige. For et par år siden besluttede vi derfor i Rådet for Psykisk Sårbare
på Arbejdsmarkedet at undersøge, hvilke
erfaringer psykisk sårbare og jobcentre
har med frivillige bisiddere. Det syntes

”

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering var en god idé og bevilgede os
penge fra satspuljen til at gennemføre
undersøgelsen.
Den blev færdig tidligere i år, og her
kommer nogle hovedbudskaber:

Der er mange måder at være
bisidder på
Vi har identificeret syv bisidderroller og
otte, hvis rollen som partsrepræsentant
medregnes. De syv roller er medlytter,
notattager, støtteperson, formidler, mægler, rådgiver og sparringspartner.
De fleste i undersøgelsen lægger mest
vægt på rollen som støtteperson. Det er
dog ikke helt klart, hvad det vil sige at
være støtteperson. Nogle mener, at en
støtteperson blot skal være til stede uden
at sige noget ved mødet. Hvis bisidderen
skal ytre sig, skal det være til sidst, hvor
han eller hun kan sammenfatte, hvad
der er aftalt. Andre har en mere offensiv
tilgang og mener, at bisiddere støtter ved
at deltage aktivt i mødet mellem borger
og myndighed.
Et eksempel er en mand, der er ledig,
og som aldersmæssigt er godt oppe i
50’erne. Han er til møde i jobcentret
og har sin mor med som bisidder. Hun
nærmer sig 90 år og mener, at den bedste
måde at støtte sin søn på er at føre ordet
fra start til slut.
Den samtale forløb ikke godt. Andre
eksempler viser dog, at også nære
pårørende fint forstår, hvordan de med
fordel for alle parter kan deltage som bisiddere. Ole Pass, der er socialdirektør i
Rødovre Kommune og medlem af Rådet
for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet, siger:
- Det er ofte småting, der afgør, om det
direkte møde mellem borger og kommune bliver godt eller skidt. Og det er her,
den frivillige bisidder kan gøre en stor
forskel og skaffe borgeren et godt resultat. Bisidderen hjælper borgeren ved at
lytte, stille spørgsmål og fremføre de
argumenter, der hjælper den pågældende
bedst. Den gode bisidder kan udrette
mirakler, og den dårlige kan gøre mødet
til en kampplads.

Dygtige bisiddere
ved, hvordan de
på det personlige
plan kan hjælpe
borgerne

Der er behov for frivillige bisiddere
Handicaporganisationer, foreninger og
frivilligcentre gør et betydeligt og værdifuldt arbejde for at udvikle og kvalitetssikre bisidderfunktionen. De har også
travlt med at tiltrække og træne kompetente bisiddere.
Hvorfor er der brug for bisiddere?
Svaret er, at det er der, fordi verden ikke
er ideel. I den ideelle verden er lovgivningen gennemskuelig, forståelig og praktiseres på samme måde uanset kommune
eller jobcenter. I den virkelige verden er
store dele af lovgivningen kompliceret og
fuld af fortolkningsmuligheder. Jo større
kompleksitet, desto højere krav stilles til
kompetencer og viden for at forstå afgørelserne. Det er grunden til, at borgere
har et retskrav på at have en bisidder
med, når de er til møde i det offentlige.
Samarbejde bør opprioriteres
Det vil være til stor gavn, hvis jobcentre
og andre offentlige myndigheder kan
finde sammen med handicaporganisationer, foreninger og frivilligcentre om at
videreudvikle bestående bisiddertilbud
og gøre det nemmere for borgere at finde
ud af, hvor de kan få hjælp af en bisidder.
Der er for eksempel behov for kurser
for jobkonsulenter og sagsbehandlere,
så de ved, hvordan de skal forholde sig,
når en borger har en bisidder med. Det er
nemlig uklart for en del. Nogle tror, at de
uden videre kan bestemme, om en bisidder må deltage i et møde, og om vedkommende må sige noget.

Det vil også være tiltrængt at præcisere
de forskellige bisidderroller, så man
opnår en fælles forståelse af, hvad det vil
sige at være støtteperson, mægler, rådgiver, sparringspartner og formidler. Det
vil gøre det nemmere at forstå forskellen
mellem en bisidder og en partsrepræsentant.
En nøglefunktion
Relationen mellem borger, bisidder og
myndighed kan være kompliceret. God
bisidderpraksis er en måde at skabe et tillidsfuldt samspil mellem flere forskellige
parter på. Målet er en konstruktiv dialog
til glæde for alle.
Dygtige bisiddere ved, hvordan de på
det personlige plan kan hjælpe borgerne
og samtidig være til gavn for den jobkonsulent eller sagsbehandler, der sidder på
den anden side af bordet. Så frivillige
bisiddere er godt på vej til at blive en
nøglefunktion i det moderne velfærdssamfund.
Rapporten ”Frivillige bisiddere til
psykisk sårbare - roller, opgaver, kompetencer” kan hentes på www.rflam.org/
Rapporter. ■

Rådet for Psykisk Sårbare på
Arbejdsmarkedet
Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet er stiftet på privat initiativ i 2009 af en kreds af personer
med dybtgående viden om beskæftigelses- og handicappolitik, social- og
sundhedspolitik, behandlings- og
socialpsykiatri samt virksomhedsledelse og kommunikation.
Formålet er at udvikle og formidle
viden og praktiske erfaringer, involvere og skabe debat, påvirke beslutningstagere samt tage initiativer,
der fremmer ligestilling, ligeværdig
behandling og rehabilitering af mennesker med psykosociale handicap
på arbejdsmarkedet.
Læs mere på www.rflam.org og
Facebook.
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Genbrugsguld i
Gribskov Kommune
Af Lis Silkeborg, Hillerød lokalgruppe

På Højelt Genbrugsplads i Græsted har Gribskov Kommune opsat et telt med ’De gode ting’

D

et kan foreningerne i Gribskov
nyde godt af.
Teltet er til daglig bemandet
af en leder, flexjobbere og mennesker i
nyttejob. De sørger for, at de gode ting,
folk afleverer på genbrugspladsen, ikke
ryger til sortering, men i stedet afleveres
i teltet.
Konceptet er, at foreninger kan hente
ting i teltet og sælge dem. Dette tilbud
benytter vi os af i lokalgruppen i Græsted
samt i de andre lokalgrupper i Nordsjælland.
Vi kan booke os ind i weekender, hvor
alt overskud så går til vores grupper. Det

prøvede vi i juni måned en enkelt lørdag,
hvor vi var 3 lokalgrupper samlet, og hvor
vi fik handlet på livet løs, med stor succes
og til glæde for os og alle de som købte.
En i gruppen havde bagt kager, og
vi lavede spandevis af kaffe, også dette
hjalp med til at give overskud i kassen. De
penge der kom ind den dag, blev brugt til
mad på vores weekendtur i Feriecenter
Gilleleje, hvor vi var omkring 30 afsted.
Grundet den store succes, fik vi booket
teltet en weekend i oktober i samarbejde
med SIND Gribskov og Syg i Gribskov.
Den weekend var det om lørdagen Hjemløsedag, og vi valgte at donere pengene til

et ungeprojekt i Projekt Udenfor denne
dag. Det blev til hele 5.000,- kr. den dag.
Herudover blev der i ugerne op til samlet
soveposer og vintertøj, som henholdsvis
blev doneret til Projekt Udenfor og Nødhjælp Fra hjem til Hjem her i kommunen.
Det var et fantastisk samarbejde
foreningerne imellem, og vi havde en forrygende weekend, hvor alle der handlede
gik derfra med et smil på læben og sjove
oplevelser. Denne dag bestod traktementet af grillpølser, masser af kaffe, te og
sodavand, doneret af lokale butikker.
Mit julegaveønske: En genbrugsbutik her i kommunen i samarbejde med
de 2 andre foreninger. Det arbejder vi
videre på i samarbejde med kommunen,
vi ønsker nemlig også lokaler til fælles
samvær.
Vil du også købe genbrugsguld?
Så meld dig ind i vores facebookgrupper:
’Genbrugsguld-støt lokalgruppen i Gribskov’ og ’Genbrugsguld-støt lokalgrupperne i Nordsjælland’.
Alle kan søge om at blive medlem af
disse grupper, hvor der bliver budt på
livet løs.
Vi kan også sende mindre ting mod
betaling af porto. ■
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Nyt fra

Odense
Af Svend Olsen, Lisbeth Handest,
Thomas Abildgaard og Karen Margrete Nielsen

S

iden sidst har vi i Odense haft
et arrangement d. 1. okt. særligt
målrettet unge i Café ODAs lyse
lokaler. Julie Bjørling, unge-ambassadør
for Èn af os, fortalte en del af sin barske
historie med svære depressioner. I pauserne spillede Christian Brock sine egne
kompositioner. Der var en meget varm og
tryg stemning, så ingen var bange for at
stille spørgsmål.
Den 8. okt. var det Sindets Dag i Odense. Som altid deltog vi i planlægningen og

var medarrangør af det store program.
Det er et fast samarbejde med Drivhusfonden, Sind og Pio Psyk-Info Odense om
Sindets Dag. Derudover deltog vi med en
stand på Rådhuspladsen i Odense. Foruden standene med mulighed for en kop
kaffe med kage på pladsen, var der fuldt
program i rådhusets festsal.
For første gang afholdt Frivilligcenteret i Odense et ’Folkemøde’ med
efterfølgende reception, i anledning af
centerets 25-års jubilæum. Vi deltog med
både foredrag og en stand. Foredraget
stod Thomas for. Han lagde vægt på at
fortælle, hvordan han bærer sig ad med at
leve med familie og arbejde, og samtidig
være fodbolddommer og frivillig i vores
forening, på trods af sin bipolare sygdom.
I bund og grund var hans pointe, at det
handlede om sund fornuft sat i system.
I 2016 håber vi, at vi endelig vil kunne
sætte fokus på unge med affektiv sygdom.
Vi har i øjeblikket tre velfungerende
lokalgrupper: for pårørende, depressionsramte og bipolare, og de fortsætter
selvfølgelig i det nye år.
I marts afholder vi en workshop (se
opslagstavlen), derudover planlægger vi
mindst et arrangement mere, der som
sædvanlig er åbent for enhver, men gratis
for vores medlemmer. ■

DepressionsForeningens
fortællergruppe

’Er du sindssyg’
gæstede Hillerød
lokalgruppe

Af Lis Silkeborg, Hillerød lokalgruppe

Den 21. oktober fik Hillerød Lokalgruppe besøg af DepressionsForeningens
fortællergruppe. Vi så med stor glæde
frem til denne dag, hvor de 5 fortællere
skulle komme.
Mødet med de 5 fortællere har sat sig
dybe spor. Hver af dem kunne åbent,
hudløst og ærligt fortælle deres fortælling. Det var fortællinger der hver og
en vandt genklang hos alle os der var
tilstede, vores liv har ikke været som
deres, men der er ting vi har tilfælles.
Det at spejle sig i andre og ikke føle
sig anderledes og udenfor, giver styrke.
En god fortælling skal røre, der skal
være plads til både tårer og latter, I
fortællere gav os begge dele.
Jeg kan ikke finde ord, at sige tak
føles så uendeligt småt, I fortællere har
givet mig/os noget at reflektere over, allermest hvor vigtigt det er at være åben
omkring vores sårbarhed. ■

Her ses Julie Bjørling, unge-ambassadør
for Èn af os og musiker Christian Brock.
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Weekendophold

for lokalgrupperne i Nordsjælland
Af Brit Dybvad Clausen, Hørsholm Gruppen

P

å 3. år tog Nordsjællands lokalgrupper på et vellykket weekendophold i Feriecenter Kysthusene i
Gilleleje. I år i weekenden d. 4. - 6. september. Deltagerne var lokalgrupperne
fra Gilleleje og Hillerød, og for 2. gang
deltog også gruppen fra Hørsholm.
Finansieringen foregik via midler fra
en fælles kommunal pulje tilhørende
kommunerne imellem de 3 grupper og
søges fra år til år. Som deltager skulle
man alene sørge for egne drikkevarer
og sengelinned, mens frivillige kræfter i
grupperne havde sørget for finansiering
af bespisningen, via Loppemarkeder og
en Facebookgruppe med salg af “Genbrugsguld”.
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I alt var vi ca. 30 deltagere henover
weekenden. Nogle fra start til slut, mens
andre, der boede tæt på, valgte at sove
hjemme og tage lidt til og fra selskabet.
Vi mødtes fredag eftermiddag og tilbragte eftermiddagen med lidt praktisk
arbejde, mens aftenen blev tilbragt med
en dejlig middag i form af en velsmagende gryderet, som blev nydt ved en samlet
udendørs fællesspisning i sensommersolen. Her lærte vi hinanden lidt at kende
på kryds og tværs, da nogen var med for
første gang.
Husene lå kun et stenkast fra havet og
en fantastisk natur. Så vi benyttede weekenden til at få gået nogle gode ture.
Det regnede og blæste en del lørdag og

søndag, men det bød også på opholdsvejr,
hvor man kunne komme ud og få lidt
farve i kinderne.
Der var ingen fast plan for weekenden,
bortset fra lidt samling ved spisetid, så
det var muligt at vælge selskab til og fra
efter behov.
Der blev talt og vendt mangt og meget
hen over weekenden, hvor vi alle nød
samværet med ligesindede, og havde man
det lidt skidt, eller trængte man til ro, bød
weekenden også på mulighed for masser
af ro og hvile.
En stor tak til arrangørerne for en
rigtig dejlig weekend. ■

Workshop i
Odense

O D E N SE

”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. 12. marts 2016 kl. 10-15
Sted
Odense Frivilligcenter, Toldbodgade 5
Pris
Medlemmer og pårørende: gratis
Ikke-medlemmer: 200kr
Fuld forplejning: 100 kr.
Arrangør
DepressionsForeningen, Odense

Generalforsamling
2016 i DepressionsForeningen
Sæt kryds i kalenderen lørdag den 9. april
2016, for der afholder DepressionsForeningen den årlige generalforsamling. Som
altid har vi et spændende foredrag på
menuen, og der bliver rig mulighed for at
hilse på hinanden over en let frokost.
Nærmere info om generalforsamlingen følger senere på
www.depressionsforeningen.dk, hvor tilmelding også kan
ske. Invitation til generalforsamlingen sendes senere som
nyhedsbrev til alle de medlemmer, der har opgivet deres
mail-adresse. Hvis du ikke har adgang til internettet,
kan invitationen også sendes via post, hvis du kontakter
sekretariatet. Forslag til punkter på dagsordenen skal være
bestyrelsen i hænde senest fredag den 25. marts 2016.
Vi glæder os til at se jer !

Tilmelding
Tlf. 2193 6238 eller kmndep@gmail.com
Vil du være bestyrelsesmedlem?
Har du erfaring med strategiudvikling, økonomi og
ledelse af foreninger? Stil op til bestyrelsen ved at
melde dit kandidatur til bestyrelsen eller til sekretariatet. For at være opstillingsberettiget skal du have
været medlem af foreningen i mindst 14 dage forud
for generalforsamlingen.
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#DepressionSucks
– ta' snakken

DepressionsForeningen markerede sammen med mere
end 2.000 frivillige ambassadører European Depression
Day den 1. oktober 2015 med en ny omgang #DepressionSucks. Denne gang med fokus på unge.

Af projektmedarbejder Anne K. Iversen, DepressionsForeningen

I

anledning af European Depression
Day den 1. oktober farvede vi sammen med over 2.000 frivillige
ambassadører de sociale medier orange
med vores online kampagne #Depression
Sucks.
Med sloganet #DepressionSucks – Ta’
snakken opfordrede vi pårørende til at
turde tage den svære snak med de unge
i deres netværk, som er i risiko for at få,
eller som allerede har en depression. Og
der var kæmpe opbakning til kampagnen.
2.000 par sokker blev revet væk, og
den 1. oktober blev de sociale medier farvet orange af sjove, fede og opfindsomme
sokkebilleder. Vi nåede bredt ud på de sociale medier, rundt i det ganske land, og
vi var med på cykeltur, i svømmehallen
og på arbejde. Selv i Grønland og Spanien
var vi repræsenteret.
Udover opbakning fra seje ambassadører landet over, var landets bloggere,
politikere og andre markante personligheder også med, herunder komikeren
Carsten Bang.
Også medierne tog pænt imod kampagnen, og vi var på besøg i Nova Radio
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og P4 i Trekantsområdet, ligesom Metroxpress samlede historien op.
Udover at sætte fokus på unge med
depression samt opfordre pårørende i
de unges netværk til at turde tage den
svære snak, blev kampagnen også
modtaget rigtig flot blandt de unge selv,
heriblandt Louise, der som en del af sin
behandling tog springet og stod frem og
fortalte sin historie for første gang på
Facebook.
Louise fortæller: ”Jeg har aldrig oplevet så stor en opbakning, det var jo ikke
særlig mange, der vidste, at jeg er syg, så

nu er jeg 10 kg lettere, og nu skammer jeg
mig ikke mere!”
Læs Louises Facebook-update i boksen.
På sekretariatet vil vi gerne sende en
stor tak til alle, der bakkede op om årets
kampagne. I har været med til at gøre
en kæmpe forskel for depressive unge og
deres pårørende. ■
Kampagnen er blevet til med støtte fra Lundbeck, BUPLs kultur og solidaritetsfond samt
Sundhed- og Ældre ministeriet.

Fakta
Forekomsten af depression hos børn og unge er stigende, samtidig med at debutalderen er faldende. Depressioner i ungdomsårene øger risikoen for at udvikle
depressioner senere i livet med 2-3 gange, og forskning viser, at depressioner
som barn og ung oftere medfører alvorlige og længerevarende depressioner i
voksenlivet.
Kilde: Vidensråd for Forebyggelse 2014

Jeg trækker vejret dybt. Det, jeg
skal til at gøre, er grænseoverskridende og dybt angstprovokerende,
men det er netop grunden til, at
jeg gør det. I dagens Danmark er
depression et tabu. Det er svært at
snakke om, det er svært at forstå,
det er svært at opleve, og det er
svært at være tilskuer til. Jeg har
oplevet på egen krop, hvad det vil
sige at blive så syg, at søvn er det
udholdelige.
I mange måneder vidste jeg ikke,
at jeg var syg, så hele mit hoved
var fyldt med selvbebrejdelser, og
et mørkt og negativt tæppe havde
lagt sig over mit liv. I februar blev
jeg indlagt og beskeden var klar:
du lider af angst og depression.
Min verden kollapsede. Jeg har
siden da kæmpet hver eneste dag
og gør det stadig.
Jeg er nået langt - meget langt,
men jeg har stadig lang vej endnu.
Tak til min sygeplejerske og min
psykolog på Riget! Jeg er en af de
heldige, for jeg har en kæreste og
en familie, der har støttet mig hele
vejen igennem. For det er jeg dem
evigt taknemmelig.
I dag bryder jeg tavsheden om min
sygdom sammen med DepressionsForeningen og deres kampagne
om at komme tabuet til livs, når det
handler om unge med depression.
Hold øje med hinanden, stil spørgsmål og søg hjælp. Det eneste, der
er værre end depression, er ikke
at tale om det. #DepressionSucks
#TaSnakken
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Nye
selvhjælps-
grupper

i DepressionsForeningen
Vi har startet mange nye selvhjælpsgrupper op.
Se nedenfor om der er en i dit lokalområde.
Du er altid velkommen i vores selvhjælpsgrupper!

Pårørendegruppe København

Pårørendegruppe Frederikshavn

Bipolar og depression Frederikshavn

Fælleshuset

De frivilliges hus

De frivilliges hus

Christian Paulsens Vej 15

Danmarksgade 12

Danmarksgade 12

2000 Frederiksberg

9900 Frederikshavn

9900 Frederikshavn

Tirsdage i lige uger kl. 19:00 - 21:00

Hver anden mandag kl. 19 . 21

Hver anden mandag kl. 19 - 21

Skriv til Maja hvis du er interesseret:

Skriv/ring først:

Ring/skriv først:

Maja, majawholm@jubii.dk, 2238 1552

Lise Juul Lauritsen, 23232256,

Gert Lauritsen, 23232256

ptdb9900@gmail.com

depression.bipolar9900@gmail.com

Ungegruppe København 18-26 år
Fælleshuset

Aalborg bipolargruppe

Christian Paulsens Vej 15

Sides lokaler

2000 Frederiksberg

Sind Daghøjskole

Mandage i ulige uger kl. 19:00 - 21:00

Doktorens Gyde 3

Skriv til Anna hvis du er interesseret:

9000 Aalborg

Anna, ungegruppe.kbh@gmail.com

Mandage i ulige uger kl. 18:30-20:30
Skriv/ ring først:

Ungegruppe Gentofte

Anders, Jesper og Sofie

Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte

bipolaraalborg@gmail.com

Smakkegårdsvej 71
2820 Gentofte
Skriv til Magnus hvis du er interesseret
Magnus Jørgensen, magjoor@gmail.com.
Gruppen er startet i samarbejde med
Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte
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Bipolargruppen
i Aalborg
Af Sofie, tovholder for Bipolargruppen

E

n af de nye selvhjælpsgrupper i DepressionsForeningen er
Bipolargruppen i Aalborg.De startede op med cafémøder og
senere var de tre personer som kontaktede Depressionsforeningen med henblik på, at få en samtalegruppe op at køre. Den kører
nu og i den forbindelse, har Sofie, som er tovholder i den nye gruppe,
spurgt tre medlemmer, hvordan det at starte i Bipolargruppen har
hjulpet dem. Nedenfor er deres svar.

”Den nye bipolar selvhjælpsgruppe
er for bipolare i alle aldre, som bor i
Nordjylland. Vi mødes hver 14. dag
- mandag aften. Her møder man ligesindede til en snak om stort og småt,
og jeg oplever stor rummelighed både
i forhold til depressive, hypomaniske
og maniske medlemmer.
Vi starter som regel med en præsentationsrunde og dernæst, hvad
der er sket, siden sidst vi mødtes. Jeg
synes,at folk i gruppen generelt er
gode til at lytte, men også til eventuelt at komme med gode råd, hvis det
ønskes. Vi har allerede drøftet emner
som depression, psykose, blandingstilstand, men også emnet praktik
har været til debat, hvilket er meget
relevant for mange af os. Gruppen
kan danne baggrund for mange nye
venskaber, hvorfor vi også er gået på
café, når mødet var slut.
Det er fedt at møde andre med
bipolar lidelse; det er med til, at man
ikke føler sig så anderledes. ”
Kvinde 27 år

”Jeg havde til at starte med et anstrengt forhold til at skulle deltage i
en samtalegruppe, fordi jeg forventede, at det hele handlede om ynk.
Det tog lang tid at overbevise mig
selv om, at sådan en gruppe kunne
være noget for mig. Men! Da jeg
endelig fik slæbt mig selv afsted,
mødte jeg varme og smil. Jeg mødte
en forståelse og sammenlignelighed.
At jeg ikke var ene om mine tanker.
Jeg har godt nok kun været der én
gang, men tror faktisk at jeg gerne vil
komme igen. ”
Kvinde 28 år

”Jeg overvejede at deltage, lige siden
gruppen startede. Jeg havde en forestilling om, at jeg "lige skulle have det
lidt bedre". Desuden var emnet ’mani’
på dagsordenen et par gange, hvilket
jeg ikke havde overskud til at tale
om. Jeg tror dog på, at jeg kan lære
af, hvordan andre tackler de udfordringer lidelsen giver, så afsted måtte
jeg. Jeg blev mødt af mennesker, som
kendte hinanden, hvilket godt kan
gøre mig meget usikker. Dette skete
ikke her, tværtimod, jeg følte mig
velkommen og er sikker på, at jeg vil
kunne finde god sparring her. Har nu
været med én gang, og forventer ikke
at det bliver den sidste. ”
Kvinde 36 år

Bipolargruppen mødes mandag i ulige uger fra kl. 18:30-20:30
On-Sides lokaler, Sind Daghøjskole, Doktorens Gyde 3,
9000 Aalborg.
Du er meget velkommen!
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Julegave med værdi !

Alt dette sker på
Nordfyns Højskole
i uge 30, 2016.

For femte år i træk er årets julegaveidé et sommerhøjskoleophold med DepressionsForeningen.
I samarbejde med Nordfyns Højskole tilbyder vi en
uge med:
• Aktiviteter, ro og eftertænksomhed
• Foredrag med redskaber til hverdagen
• Mindfullness
• Sang
• Smuk natur og gåture
• Sund og inspirerende mad
• Værksteder ude og inde
Og ikke mindst masser af fællesskab, samvær og gode samtaler!

Læs mere
og meld dig til højskolen
på vores hjemmeside:
www.depressionsforeningen.dk
Tilmelding fra d. 10/12

Til næste

Søvnen

og dens betydning
Af Kasper Tingkær, redaktør og sekretariatschef

D

enne artikel skrives i mørke.
Dagslyset er for længst forsvundet, og den kulsorte aftenhimmel
har lagt sig som en tung dyne hen over
byens tage. Inden i mig er der et forkælet
ønske om bare, at krybe ind i sengen og
ned under dynen. Lukke øjnene og sove.
Gerne helt frem til forårets komme. Jeg
føler mig en anelse tungsindig.
I morgen når jeg vågner, har jeg genfundet energien. Sådan plejer det at være.
Og selv om jeg gerne undgik kulden, så
er jeg så privilegeret, at mit sind lader
melankolien og tungsindet slippe på
daglig basis. Jeg er så heldig, at kunne
finde glæde og begejstring i hverdagen
med min familie, venner og på jobbet i
DepressionsForeningen. I samværet med
kollegaer, med de frivillige eller hvem jeg
nu er i kontakt med.
Jeg har forsøgt at registrere, hvornår
tungsindet har fat, og hvornår det slipper.

Det er ikke fuldstændigt kortlagt eller
afklaret for mig. Men her er, hvad jeg har
registeret. Tungsindet sætter oftere ind
i perioder, hvor familie og venner har
svære problemer eller perioder, hvor arbejdet har fyldt vel rigeligt og hvor svært
overskuelige problemsager, har været i
overtal. Hvor flere nætter i træk har været
taget i brug. Eller perioder, hvor jeg har
motioneret meget lidt og spist mindre
sundt. Ofte er disse perioder sammenfaldende. Jeg har en mistanke om, at manglende søvn spiller en enorm rolle på alle
de andre vaner og uvaner. Og forskningen
peger i sammen retning.
I næste nummer af Balance tager vi
søvnen under behandling. Dage med
meget lidt eller ingen søvn som optakt til
store udbrud af manier, fylder i mange
beretninger fra liv med bipolar lidelse. Og
dage med umætteligt søvnbehov fylder
omvendt i mange beretninger om livet

med depressioner. Søvnen går altså igen
som et centralt element. Til næste gang
vil vi se på, hvad søvnens funktion er, og
hvilken betydning den har.
Styring af søvnen er også en del af
behandlingen for nogle mennesker med
depression og bipolar lidelse. Indsovningsmedicin, søvnregistrering og søvndeprivation bliver brugt i behandlingen.
Og i næste nummer vil vi behandle disse
tiltag og behandlingsmetoder.
Som sædvanligt vil vi også se på,
hvad man selv kan gøre for at styrke ens
søvn og kvaliteten af den. Og hvordan
man lever op til de gode råd. Mon ikke
vi er mange, der kan få glæde af sådan
en viden. Vi hører også meget gerne fra
dig. Hvad er dine erfaringer med søvn og
”søvnhåndtering”. Skriv ind til os og eller
del dine erfaringer på hjemmesiden
www.minhverdag.nu.
God jul og god nat. ■
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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
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

Stevns

Pause grundet manglende interesse.
sekretariat@depressionsforeningen.dk

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

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

Lyngby
Lyngby Frivilligcenter, Rustenborgvej 2A
2800 Lyngby
Onsdag i ulige uger Kl. 18.30 – 22.00
Dorte Høy-Caspersen; 3116 6168
dorte.hc@mail.tele.dk
Line Wadum, line@wadum.com, 25752275.

Næstved
Futura FrivilligCenter Næstved, Farimagvej 22,
4700 Næstved
Mandag i ulige uger Kl. 19.00 – 21.00
OBS: Skriv/ring før du kommer første gang
Frederik Brejl, 28452811, frederik.nu@gmail.com

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

Hørsholm

Falster

Frivilligcenter Hørsholm, Rungstedvej 1C, 1. sal,
2970 Hørsholm
Tirsdage i lige uger Kl. 18.30 – 21.30
Barbara 40424810, Mikkel 51864402

Huset, Dronningegade 10, 4800 Nykøbing F
Torsdage i lige uger Kl. 19.00 – 21.00
OBS: Skriv/ring før du kommer første gang
Frederik Brejl, 28452811, frederik.nu@gmail.com

Gruppe, Depression, København

Hørsholm-pårørende

Odense

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

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

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

Gentofte

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

Pårørendegruppe København
Fælleshuset, Christian Paulsens Vej 15,
2000 Frederiksberg.
Tirsdage i lige uger kl. 19.00 - 21.00
Skriv til Maja hvis du er interesseret:
Maja, majawholm@jubii.dk, 2238 1552

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

Bipolargruppen, København
Frivilligcenter SR-Bistand, Tagensvej 70, 1. th.,
2200 København N
Kontakt en af kontaktpersonerne før du kommer første gang.
Mandage i lige uger. Kl. 18.45 - ca 21.00
Se kalender på bipol.dk/bal med transportvejledning og kort.
Mynte: 24232971,
Chastine: 6166 1106
Eva: 4063 1022,
bal.kbh.depressionsforeningen@gmail.com
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Ungegruppe Gentofte Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte, Smakkegårdsvej 71, 2820
Gentofte Skriv til Magnus hvis du er interesseret
Magnus Jørgensen, magjoor@gmail.com.
Gruppen er startet i samarbejde med Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte

Roskilde
Psyk-Info, Kornerups Vænge 9 st. tv.
4000 Roskilde
Næstsidste torsdag i måneden Kl. 19.00 – 21.00
Skriv/ring før du kommer.
Musse Rindal, Tlf 4636 2945,
musserindal@gmail.com

Hillerød
Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12C
Hver onsdag Kl. 18.30 – 20.30
Lis Silkeborg, 2976 8645,
Lis_silkeborg@hotmail.com
Mette Richelsen, 30546869,
metterichelsen@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

Odense, bipolar

Odense, pårørende
Frivilligcenter Odense, Toldbodgade 5-7
En gang om måneden i lige uger Kl. 19.00 - 21.00
Anne Lagoni Petersen, 61260783,
annelagoni@hotmail.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, 74522148 / 22838035,
mebehansen@youmail.dk
Birthe Poulsen, 40481462,
birthe.poulsen@hotmail.com

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

Esbjerg

Aalborg – Depressionsramte 18-26 år

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

Kampagnekontoret En Af OS,
C.W. Obels Plads 20, 9000 Aalborg
Mandage i lige uger Kl. 16.30-18.30
Mia og Barbara, selvhjaelpsgruppe@gmail.
com

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

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

Aarhus
Frivilligcentret, Grønnegade 80, Aarhus
Mandag i lige uger kl. 14.00 – 16.00
Mathias Sørensen, 86 95 40 27/ 24890198,
mathissjelle@mail.dk

Aarhus, forældre til voksne bipolare A
De9’s lokaler
Skovagervej 2, Risskov (psykiatrisk hospital)
Månedligt. Ring/mail først Kl. 19.00 – 21.00
Karen og Otto Andersen, 29431380/ 61501380
karot.andersen@gmail.com
Hanne Tranberg, 2129 4448, hannetr@me.com

Aarhus, forældre til voksne bipolare B
De9’s lokaler
Skovagervej 2, Risskov (psykiatrisk hospital)
Månedligt. Ring/mail først Kl. 19.00 – 21.00
Inge Rasmusen, 6133 7973,
inge.B.rasmussen@gmail.com

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

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

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

Aalborg bipolargruppe
Sides lokaler, Sind Daghøjskole,
Doktorens Gyde 3, 9000 Aalborg
Mandage i ulige uger Kl. 18:30-20:30
Anders, Jesper og Sofie
bipolaraalborg@gmail.com.

Frederikshavn bipolar og depression
De frivilliges hus, Danmarksgade 12,
9900 Frederikshavn
Hver anden mandag kl 19 - 21
Ring/skriv først
Gert Lauritsen, 23232256,
depression.bipolar9900@gmail.com

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

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

Horsens
Pause grundet manglende interesse
Kontakt: Steen Kruuse, 7564 8660 / 2255
5040; kontakt@kruuse.nu

Vejle

Borgvold 12 B, 4. sal. 7100 Vejle
Onsdag i lige uger OBS: Kontakt Frederik, før du
kommer første gang. Kl. 19.00-21.30
Frederik, 2845 2811 frederik.nu@gmail.com -

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

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

Hvis du vil oprette en ny lokalgruppe,
så kontakt DepressionsForeningens
sekretariat på tlf 3312 4727 eller mail
sekretariat@depressionsforeningen.dk
Medlemmer er velkomne også i
grupper uden for ens lokalområde.
Tilmelding er ikke nødvendig, men det
er praktisk, hvis du lige tjekker mødet
hos kontaktpersonen.
Vær opmærksom på, at der hele
tiden kan ske ændringer – ring til
gruppens kontaktpersoner, hvis du
er i tvivl.

GUIDEANNONCER

FIND DIN
PSYKOLOG
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
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Giv en julegave, der gavner
SMS SOK til 1245*, og støt
DepressionsLinien med 50 kroner
(Du deltager samtidigt automatisk i konkurrencen om juleknas)

Med din donation
bidrager du til, at mennesker
med depression og bipolar lidelse
kan ringe og få støtte til at komme
igennem den mørke vintertid.
DepressionsLinien holder åbent hver
søndag til fredag mellem kl. 19-21.
Helligdage undtaget.
Du deltager automatisk i
lodtrækningen om 3 julesokker
fyldt med lækre julegodter.
Vinderen trækkes
den 4. januar 2016.

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

