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LEDER

Forskellige foreninger med 
fælles fokus
I februar oplevede politikere og beslutningstagere ved vores 
høring på Christiansborg, at foreningerne i PsykiatriNetværket 
fremstod enige og klar til konstruktiv dialog

AF MIA KRISTINA HANSEN, FORMAND FOR SIND

I tastende stund, kort før bladet 
afleveres til tryk i begyndelsen 
af marts, overskygger den dybt 

ulykkelige situation i Ukraine 
alt andet. Ingen kan forudsige, 
hvordan situationen er i april, når 
postbuddene lægger SINDbladet i 
postkasserne i hele Danmark. Jeg 
har derfor valgt her i lederen at 
skrive om SINDs generelle arbejde 
og udfordringer:

Foråret er over os, dagene 
er blevet længere, og man kan 
mærke varmen, når solen er 
fremme. For mange mennesker 
betyder det, at hverdagen bliver 
lidt lettere at klare, og at det er 
nemmere at være håbefuld om 
fremtiden. Det er som om, at lyset 
giver energi, og mange ser frem 
til at kunne rykke udenfor, gå i 
skoven, på stranden eller bare 
sidde på bænk i nærområdet. 

Men vi skal huske, at sådan er 
det ikke for alle mennesker. Vi skal 
huske, at der er nogen, som har en 
lidelse, der tynger så meget i peri-
oder, at det ikke gør en forskel, om 

det er forår, og at dagene er blevet 
længere. Det kan være svært at 
forstå for andre mennesker, som 
ikke har kendskab til psykiske 
lidelser og alt det, der følger med. 

Derfor er vores arbejde i 
SIND så vigtigt, fordi vi igennem 
vores aktiviteter kan være med 
til at skabe oplevelser og fæl-
lesskaber, hvor mennesket bag 
lidelsen bliver set og får plads. Vi 
ved nemlig, hvor stor betydning 
helt almindelige aktiviteter har, 
og hvor nødvendigt det er, at man 
som menneske laver noget, som 
giver mening for en selv. Tilbud-
dene fra SIND og andre foreninger 
i civilsamfundet gør en stor for-
skel for mange mennesker. Det 
budskab håber vi, når ind på Chri-
stiansborg i forbindelse med for-
handlingerne om 10-årsplanen for 
psykiatrien. 

Samarbejde på 
Christiansborg
I samarbejde med PsykiatriNet-
værket har vi været med til at 

arrangere en høring på Christians-
borg med overskriften: “Vi har en 
plan – lytter I?”

Det svære i sådan et samar-
bejde mellem mange foreninger 
kan være at blive enige, da vi jo 
alle gerne vil fremhæve det, vi 
hver især oplever, kan hjælpe 
og gøre den store forskel for det 
enkelte menneske i psykiatrien. 
Men jeg oplevede ved høringen i 
februar, som du kan læse mere om 
længere inde i bladet, at der var 
en enighed om, at vi ved, at vi kan 
nå langt, hvis vi står sammen. 

Jeg kom selv til at tænke på et 
skilt, jeg havde set over døren hos 
en veninde, hvor der stod: “Det 
er ikke fordi jeg vil bestemme, 
men mine ideer er bare bedre end 
jeres”. Det var et skilt, hun havde 
fået af en anden veninde, og hun 
var selv blevet overrasket over tek-
sten, fordi hun ikke selv havde 
tænkt på, at hun fremstod som 
en, der ville bestemme. Hun følte 
bare, at hun havde sådanne nogle 

gode ideer, som hun var sikker på, 
at de andre kunne få glæde af.

Jeg tror, det er vigtigt, at vi 
hver især husker det, når vi sidder 
sammen ved bordet og skal sam-
arbejde om alle vores gode input 
for fremtidens psykiatri. Du kan 
læse mere om høringen på side 12 
og følge vores politiske indsats via 
Facebook og vores hjemmeside. 

Foto: Pia Konstantin Berg

 ‘Det svære i et 
samarbejde 
mellem mange 
foreninger kan 
være at blive 
enige, da vi jo 
alle gerne vil 
fremhæve det, 
vi hver især 
oplever, kan 
hjælpe og gøre 
den store forskel 
for det enkelte 
menneske i 
psykiatrien

SINDbladet
51. årgang
ISSN 1603-7057

Udgiver
SIND – Landsforeningen for 
psykisk sundhed
Blekinge Boulevard 2,
2630 Taastrup
Tlf.: 3524 0750
landsforeningen@sind.dk
www.sind.dk
Mandag-torsdag kl. 10-14
Fredag kl. 10-13

Redaktør
Henrik Harring Jørgensen

Redaktion
Mia Kristina Hansen 
(ansvarshavende),  
redaktionen@sind.dk

Følgende har også bidraget: 
Tobias Bruun Lauritzen,  
Kristian Ib,  
Victoria Bruun-Henriksen, 
Helene Kemp, Brian Bruun og 
Hans-Jørgen Dalager.

Indhold fra SINDbladet må gerne 
citeres med kildeangivelse, jf. op-
havsretslovens bestemmelser om 
citatret. Bladet påtager sig intet 
ansvar for indsendt materiale.

Fotos: Medmindre andet er angi-
vet er fotos fra Colourbox.com

Udgivelsesplan
SINDbladet udkommer i alle li-
ge måneder (februar, april, juni, 
august, oktober og december).
Indleveringsfrist for alt stof og 
annoncer er den 2. i måneden 
forud for udgivelsesmåneden.

Annoncer
Kontakt Henrik Harring Jørgensen.
hhj@sind.dk
Helside: 16.000.- Kvartside: 3.900.-
SIND-medlemmer får 15 pct. rabat.
Se annoncepolitik på  
www.sind.dk/bladet.

Forsidefoto
Victoria Bruun-Henriksen

SINDs ambassadører

 Foto: Det Sociale Netværk

Poul Nyrup Rasmussen

 Pressefoto: Cirkus Benneweis

Diana Benneweis

 Foto: Morten Germund

Mathilde Falch

Materiale til bladet
Redaktionen forbeholder sig ret 
til at forkorte/redigere i tilsendt 
materiale. Man kan optræde 
anonymt, men redaktionen skal 
kende din identitet.

Vi gør opmærksom på, at vi 
modtager meget mere stof til 
bladet, end vi kan få plads til. Du 
modtager desværre derfor hel-
ler ikke altid et svar. Ikke anvendt 
materiale returneres kun, hvis 
dette er aftalt på forhånd.

Abonnement
Kr. 280 årligt.

Medlemsskab af SIND
Person: kr. 200 årligt inkl. abon-
nement på SINDbladet.
Firmaer, institutioner m.v.: kr. 800

Tryk
KLS Pure Print

Layout: SIND/bia

Oplag
10.000.

Bankforbindelse
Danske Bank, konto: 
9541-0005403944

SINDs pressetalsmand
Formand Mia Kristina Hansen,  
miakh@live.dk eller 3089 5804.

Protektor
Hendes Kongelige Højhed 
Kronprinsesse Mary er protektor 
for SIND.

Foto: Franne Voigt

SIND arbejder for sundhedsfrem-
me gennem trivsel, forebyggelse 
og recovery.

No. 001

KLIMA-NEUTRAL
TRYKSAG

2 SINDbladet | 2 | April 2022



FA
ST

E 
RU

BR
IK

KE
R

I D
ET

TE
 N

UM
M

ER
INDHOLD

88 1414

Foto: Privat

1818

  ⁄ 02 Leder

  ⁄ 02 Kolofon

  ⁄ 04 SIND i medierne

  ⁄ 06 Kort om SIND

  ⁄ 23 Foreningen for 
børn med angst

  ⁄ 24 Medicin- 
rådgivningen

  ⁄ 24 Skizofreni-
foreningen

  ⁄ 25 SIND Rådgivning

  ⁄ 26 Webshop

  ⁄ 27 Lokalnyt

  ⁄ 30 Regions- og 
lokalformænd

  ⁄ 30 SIND Besøgsven 
(Tidligere 
SIND-nettet)

  ⁄ 31 SINDs rådgivninger

Foto: SIND
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  ⁄ 8 SIND styrker og moderniserer 
besøgsvensaktiviteterne

  ⁄ 9 SIND Besøgsven bryder 
ensomheden for mange

  ⁄ 10 Forfatteren Fine Gråbøl vil gøre op 
med psykiatriens kolde sprog 
Fine Gråbøl har vundet Bogforums 
debutantpris for sin roman “Ungeenheden”. 
I romanen har hun hentet inspiration 
fra sin tid på et bosted for unge. Bogen 
er også et opgør med journalens og 
psykiatriens kolde sprog. “Jeg ville give 
et nyt sprog til det indre liv, når man er 
psykisk syg,” fortæller hun til SINDbladet 
inden et foredrag hos SIND København.

  ⁄ 12 Positiv dialog mellem 
psykiatriforeninger og politikere
Bedre forebyggelse, bedre behandling, 
bedre hjælp og bedre samarbejde med 
civilsamfundet. Sådan lød nogle af 
ønskerne ved PsykiatriNetværkets høring 
på Christiansborg om den kommende 
10-års plan for psykiatrien.

  ⁄ 14 “Jeg ville slet ikke kunne 
klare det uden jer”
En pårørendegruppe for børn med 
angst er redningsvest for fem veninder. 
I seks år har de mødtes og skrevet med 
hinanden om, hvordan de tackler børnenes 
psykiske problemer. De mødte hinanden 
gennem Foreningen for børn med angst 
og opfordrer andre pårørende til at finde 
sammen med andre i samme situation.

  ⁄ 16 Guide: Indtag foråret med sanserne
Foråret er fyldt med dufte, smage, farver 
og lyde. Giver du dig god tid til at indtage 
de mange indtryk, så bliver du samtidig 
gladere og mentalt sundere. Du kan 
opsøge oplevelser alene eller sammen 

med andre. SIND vil i løbet af 2022 og 2023 
oprette naturtilbud over hele landet.

  ⁄ 18 Trods nedlukning, isolation og rygskade:  
Line greb chancen for at gøre 
en forskel for andre
Portræt af en frivillig: Sidste sommer skrev 
Line Lee Jensen en mail til SIND, der kom 
til at ændre hendes liv: Nu skaber den 
initiativrige fynbo samvær og oplevelser 
for mennesker, der er psykisk sårbare. 
Også Svendborg Kommune har bemærket 
hendes indsats. Sidste år fik Line årets 
handicappris.

  ⁄ 20 10 mio. kr. skaber glæde,  
oplevelser og fællesskab
Til sommer har SIND anvendt de sidste 
såkaldte oplevelsesmidler, som et bredt 
flertal i Folketinget i 2021 bevilgede som 
en håndstrækning til udsatte danskere. 
Udover gavekort og arrangementer har 
SIND bl.a. støttet koncerter med fokus 
på psykiske udfordringer og ensomhed. 
SINDbladet var med, da tre erfarne 
sangskrivere delte masser af personlige 
historier mellem numrene.

  ⁄ 22 Nu taler vi om det  
– og gør noget ved det
Ses vi i Herning d. 1.-8. september 
til festivalen “Mental Talk”? SINDs 
lokalafdeling i Herning, Ikast og Brande 
står bag en uge med konference, 
temadage og festival som på et folkemøde. 
Håbet er at nedbryde tabuer og hjælpe til 
bedre forståelse blandt både politikere, 
professionelle, psykisk sårbare, pårørende 
og resten af befolkningen.

2020

Foto: Søren Koch Andersen

Har du brug for en at tale med?
Skaber situationen i Ukraine svære tanker for dig eller en, du 
kender? Uanset årsagen er du altid velkommen til at ringe til 
SINDs landsdækkende telefonrådgivning på 7023 2750. Udover 
rådgivningen har SIND mange andre tilbud, hvis du har brug for en 
at tale med. Se mere på vores hjemmeside, menupunktet “Få hjælp”.

Ønsker du kun at læse bladet online?
SINDbladet udkommer både på 
papir og i en digital udgave på SINDs 
hjemmeside.

Som medlem kan du fravælge at 
få sendt den trykte udgave af SIND-

bladet hjem i postkassen, hvis du 
ønsker det.

Skriv til medlem@sind.dk med dit 
navn og din adresse samt det med-
lemsnummer, du kan se bagerst på 
bladet.

Foto: SIND Foto: Tobias Lauritzen
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SIND I MEDIERNE

Gladsaxe Bladet: Flere børn og 
unge i kontakt med psykiatrien i de 
seneste to år 
(16. februar 2022) Efter coronapandemiens udbrud har flere børn og 
unge været i behandling i det psykiatriske sygehusvæsen. Det er særligt 
børn og unge, som ikke før har været i psykiatrien, og aldersgruppen 
15-18-årige, som stigningen handler om. 

“Man skal kigge nationalt på, hvad det er, der gør, at tallene er sti-
gende – for det er i hele landet, at det sker. Selvfølgelig kan hver enkelt 
kommune gå ind og undersøge sig selv. Men det handler om at løse 
problemerne sammen – kommunerne, regionerne og de instanser, som 
er omkring det enkelte barn – at skabe sammenhæng,” sagde SIND-for-
mand Mia Kristina Hansen til Gladsaxe Bladet.

/tab

TV 2 News: Ventetid på at komme til 
psykiater mere end fordoblet
(14. februar 2022) SIND-formand Mia Kristina Hansen kritiserede i TV2 News, at ventetiden 
for at komme til psykiater på fem år er blevet mere end fordoblet. 

Hun efterlyste udover en ambitiøs, men realistisk 10-årsplan for psykiatrien også flere 
ressourcer til indsatsen, så mennesker, der får det dårligt, kan få den rette og den nødven-
dige hjælp, inden situationen bliver livstruende for dem.

/hhj

Herning Folkeblad: Nystartet kor i 
Ikast-Brande hjælper mod psykiske 
udfordringer 
(9. februar 2022) I samarbejde med SIND Herning-Ikast-Brande har Den 
Jyske Sangskole startet et kor i Ikast-Brande, hvor deltagere synger og 
får et fællesskab, som kan hjælpe mod bl.a. stress og depression. 

“At synge sammen kan ganske enkelt have positive effekter på psykiske 
lidelser som stress, angst og depression. Koret skaber et fundament for at danne 
et trygt og varmt fællesskab for psykisk sårbare mennesker,” sagde projektleder 
på projekt “Sang for Sindet”, Nina la Cour Raksmani, til Herning Folkeblad. 

Koret begyndte i Herning i 2020 som et pilotprojekt med afsæt i, at 
flere undersøgelser viser, at fællessang kan øge livsglæden, styrke selv-
værdet, skabe indre ro og opbygge en følelse af at høre til.

/tab

TV 2 Nordjylland: Flere kan blive 
undersøgt
(7. marts) “Det er godt, at der bliver gjort noget, så de kan blive 
udredt.” Sådan kommenterede formanden for SIND Aalborg, 
Bente Fjordside, nyheden om, at Region Nordjylland har ind-
gået aftale med et privathospital. Aftalen betyder, at flere unge 
kan blive udredt. Antallet af henvendelser stiger – sidste år kom 
yderligere 600 nordjyske børn og unge i behandling.

Bente Fjordside efterlyste samtidig mere fokus på fore-
byggelse og på undersøgelser af, hvorfor flere får brug for 
behandling. 

/hhj

Dagbladet Køge: For få tilbud
(19. februar) Samarbejdet mellem kommuner og regioner fungerer ikke 
optimalt. Det fastslog SIND-formand Mia Kristina Hansen på forsiden af 
Dagbladet Køge. Flere andre medier omtalte historien. 

Hun kommenterede manglen på hjælp til børn og unge, der rammes 
af psykiske lidelser. Der er for få tilbud og for lang ventetid, mente hun:

“Kommunerne er ikke gearede til at kunne levere, så de bliver fla-
skehals, og det betyder, at forældre ofte selv ender med at købe privat 
hjælp, påpegede Mia Kristina Hansen.

/hhj

Bornholms Kommune: 
Eksamensbeviser uddelt
(15. februar) Smilene var store, da otte bornholmere modtog 
deres uddannelsesbeviser. De har gennemgået den lokale peer-
uddannelse, der kombineret med deres personlige erfaringer 
med psykisk sygdom sætter dem i stand til at hjælpe andre. 

Uddannelsen er et resultat af et samarbejde mellem SIND 
Bornholm og Center for Psykiatri og Handicap. Undervisnings-
forløbet varer tre måneder med en ugentlig undervisningsdag. 
Det var tredje gang, et hold havde afsluttet uddannelsen.

/hhj

"Vi må gøre op med
synet på sindslidelse
som en ren
hjernesygdom, og i
stedet forstå
sindslidelse som en
lidelse i sindet
forbundet med
grundvilkår ved
eksistensen: 
frihed, skyld, 
glæde, fortvivlelse." 

Sindslidelse er en lidelse i sindet 
Erik Platz
ISBN: 978-87-7237-753-7 
280 sider, vejl. pris: 259,95 kr.
Forlaget Mellemgaard

Annonce
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Jyllands-Posten: Mathilde Falch-
koncerter bryder med psykiske tabuer
(13. februar 2022) Sanger og ambassadør for SIND, Mathilde Falch, afholdt 
frem til marts koncerter landet over. Til koncerterne talte Mathilde Falch 
også om sine erfaringer som tidligere psykisk sårbar. De tolv koncerter 
var gratis og arrangeret for personer med psykisk sygdom og pårørende i 
samarbejde med SIND.

“Fællesskaber bringer en slags glæde, som man ikke kan føle på andre 
måder, og det bliver frataget mange, der er psykisk sårbare. I alminde-
lige fællesskaber er der måske ikke plads til deres sygdom, og de kan 
ikke lægge sygdommen fra sig. Det bliver en snebold, der ruller, fordi 
de manglende glæder gør det hele værre,” sagde Mathilde Falch til 
Jyllands-Posten. 

Mathilde Falch har tidligere været indlagt grundet psykisk sygdom og 
har i sin karriere og som ambassadør for SIND arbejdet for at gøre op med 
tabuer om psykisk sygdom.

/tab

Jydske Vestkysten: Ny formand 
for Handicapråd med rødder i 
SIND 
(2. februar 2022) Mangeårig SIND-frivillig og formand SIND 
Tønder, Anne Hvidberg Jørgensen, bliver ny formand for 
Handicaprådet i Tønder Kommune.

“Jeg har været med i 12 år, og jeg synes, at det er vigtigt, 
at formanden kommer fra én af handicaporganisationerne 
og ikke fra politisk side,” sagde Anne Hvidberg Jørgensen til 
Jydske Vestkysten. 

Handicaprådet fungerer som sparingspartner og bistår 
kommunalbestyrelsen i spørgsmål om handicappedes forhold. 

Anne Hvidberg Jørgensen afløser Jens Petersen som 
formand. 

/tab

SIND I MEDIERNE

BT: For mange patienter sendes hjem 
uden behandling
(20. februar) Fejler man noget fysisk, bliver diagnosen ofte stillet for sent, hvis man 
også lider af psykisk sygdom. Det oplever Charlotte Ørnberg, og mange er enige 
med hende. 

33-årige Charlotte Ørnberg gik utallige gange til lægen og klagede over 
smerter i ryggen. Hun oplevede, at lægen i stedet hæftede sig ved hendes psy-
kiske diagnoser, borderline, ADHD og PTSD. Først efter flere år blev hun diagno-
sticeret med den fysiske muskelsygdom dystoni og kom i gang med behandling. 

Hos SIND genkender man problemet med, at fysiske symptomer ofte bliver 
diagnosticeret og behandlet for sent. 

“Jeg tror ikke, sundhedsvæsenet har ressourcerne til at tage sig af de pro-
blemstillinger. Vi oplever generelt, at de bliver ’vendt i døren’. Det vil sige, at 
de får at vide, at de skal gå et andet sted hen. Der er ikke nogen, der vil tage 
ansvaret for dem,” sagde SIND-formand Mia Kristina Hansen.

/hhj

TV 2 Nyhederne: Ros til ROSE
(20. februar) TV 2 omtalte kort før premieren filmen ROSE, som du kan læse 
meget mere om på vores hjemmeside og i SINDbladet februar. De seneste uger 
har en lang række SIND-lokalafdelinger også arrangeret fælles besøg i biografer, 
hvor filmen er vist.

I TV 2 Nyhedernes indslag om filmen efterlyste SIND-formand Mia Kristina 
Hansen mere åbenhed om psykisk sygdom. 

“Jeg håber, at filmen kan være med til at nedbryde tabuer,” sagde Mia Kristina 
og beskrev ROSE som en smuk historie om, hvordan det også kan være at være 
menneske.

/hhj

Herning Folkeblad: Mathilde Falch 
optrådte i psykiatrien
(5. marts) SIND-ambassadør Mathilde Falch optrådte i marts for 
patienter, medarbejdere og pårørende på psykiatrisk afdeling ved 
sygehuset i Herning. Koncerten var arrangeret af regionspsykiatrien 
og af SIND-Herning-Ikast-Brande.

“Jeg vil gerne være med til at tænde et håb hos psykisk sårbare. 
Jeg var selv et sted, hvor jeg ikke troede på, at jeg kunne blive rask, 
men det kan man godt,” sagde hun bl.a. 

Koncerten, der blev suppleret med en optræden for et større pub-
likum på byens bibliotek om aftenen, gjorde også opmærksom på 
begivenheden “Mental Talk”. Den 1. til 8. september har SIND-lokalaf-
delingen og en bred vifte af samarbejdspartnere arrangeret masser 
af aktiviteter i Herning med fokus på psykisk sårbarhed. Bl.a. en kon-
ference og folkemødelignende arrangementer. Se mere andetsteds i 
bladet og på www.mentaltalk.dk.

/hhj

Støt SIND – Vil du være med til at nuancere 
 andres viden om sindslidelser og nedbryde tabuer?
På www.sind.dk/webshop kan du bestille informationsmaterialer 
– næsten alle er gratis – til uddeling. Du kan også booke 
foredragsholdere på www.sind.dk/foredrag. Hvis du er aktiv 
på SINDs sider på de sociale medier, bidrager du også til, at 

flere bliver opmærksomme på landsforeningens aktiviteter og 
mærkesager. På hjemmesiden kan du se link til SINDs sider på 
Facebook, Instagram, Twitter og LinkedIn.

Foto: SINDFoto: SIND
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SIND

BIG BIO støttede SIND
I BIG BIO – Nordhavn i København var biografgæsterne tirsdag d. 1 marts  
samlet til et velgørenhedsarrangement for at støtte SIND.  
Aftenen blev indledt af SIND-ambassadør Mathilde Falch,  
som spillede et par numre og talte, om hvorfor åbenhed om  
psykiske udfordringer er vigtig.  
Bagefter viste biografen filmen ROSE, som også handler om psykisk sygdom

AF TOBIAS BRUUN LAURITZEN. FOTO: VICTORIA BRUUN-HENRIKSEN 

Det er ikke hver 
dag, en biograf 
afholder en velgø-

renhedsvisning. Men i den 
højloftede biografsal i BIG 
BIO i København fandt 
publikum en tirsdag aften 
i marts sig tilrette i bio-
grafsæderne med soda-
vand og popcorn. Bio-

grafgæsterne havde alle 
købt billet til filmen ROSE, 
som handler om psykisk 
sygdom. Overskuddet fra 
forestillingen gik direkte 
til SIND.

Før filmen spil-
lede SIND-ambassadør 
Mathilde Falch en kort 
koncert og talte om egne 

oplevelse med psykisk 
sygdom.

“Normalt må man ikke 
larme i en biograf, men 
det vil jeg alligevel gøre 
i aften,” smilede hun og 
satte guitarremmen på 
plads over skulderen.

Tal om det 
Da Mathilde Falch som 
ung blev syg, oplevede 
hun et system med få res-
sourcer, som ikke kunne 
hjælpe i tide. 

”Jeg blev indlagt som 
17-årig med spiseforstyr-
relsen anoreksi. Dengang 
sagde lægen, at mine 
organer ville sætte ud, og 
at jeg ikke ville overleve. 
Det blev min vej ind i psy-
kiatrien, at jeg blev ind-
lagt med en somatisk til-
stand, selvom det ikke 
var mit egentlige pro-
blem. Jeg har været rask i 
14 år, men oplever ugent-
ligt pårørende og men-
nesker med psykisk sår-
barhed, som har brug for 
hjælp. Derfor er det så 
vigtigt med et arrange-
ment som i aften,” sagde 
Mathilde Falch og strøg 
fingrene over guitar-
strengene og spillede det 
første nummer.

Åbenhed
I starten sad publikum 
stille i de komfortable bio-
grafsæder. Men efter-
hånden gyngede flere 
med til musikken, og der 
opstod en stemning af at 
sidde til koncert og ikke i 
en biografsal.

“Der bliver altid stille i 
lokalet, når man taler om 
psykisk sygdom. Men ret 
hurtigt begynder alle at 
løsne op, fordi vi kan se, at 
smerten ved at kende en 
eller selv have det psykisk 
svært er fælles for mange. 
Derfor er åbenhed så 
vigtig,” sagde hun efter 

det første nummer og 
uddybede:

“I den offentlige debat 
er fokus tit på det sårbare, 
det skrøbelige. Men jeg 
kan love jer for, at når man 
kommer ud på den anden 
side, bliver man til en “bad 
motherfucker,” smilede 
hun, og en latter opstod 
i salen. 

Vigtigt formål 
Da rulleteksterne løb over 
lærredet efter filmen, 
og gæsterne stimlede 
sammen ved udgangen, 
talte SINDbladet med 
Peter og Lene, som begge 
havde valgt at støtte 
arrangementet.

“Det er et godt arran-
gement, et vigtigt formål. 
Det er vigtigt at få fokus 
på psykisk sygdom og 
manglen på ressourcer. 
Mathilde Falchs ord gik 
lige i hjertet. Vi er alle 
sammen berørt af menne-
sker med psykisk sygdom. 
Filmen viser, at det ikke 
kun er en enkelt person, 
der lider under det. Det er 
en hel familie, det er tungt 
at bære. Filmen var fin til 
at vise, at livet går op og 
ned, og hvor meget det 
kræver af de pårørende. 
Det er tankevækkende, 
at filmen også viser, at du 
ikke behøver at være født 
med psykisk sygdom. Der 
kan ske noget i dit liv, som 
slår dig ud af kurs,” sagde 
Lene og Peter. 

Mathilde Falch spillede en kort koncert og talte om egne udfordringer med 
psykisk sygdom, inden filmen ROSE blev vist i BIG BIO i Nordhavn

“Alle mennesker, jeg møder, som har taget kampe med psyken, er blevet mere 
rummelige. Jeg er så glad for at være her i aften, hvor vi hylder det at være 
menneske på godt og ondt,” sagde Mathilde Falch til velgørenhedsvisning af 
filmen ROSE i BIG BIO i Nordhavn
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Nye SIND-kurser i kalenderen
Er du SIND-frivillig, og har du lyst til at styrke dine kompetencer og 
dit netværk i landsforeningen? På SINDs hjemmeside kan du nu læse 
mere om mulighederne for at deltage i kurser, målrettet de opgaver, 
du varetager. 

Programmet omfatter bl.a. tilbud til nye bestyrelsesmedlemmer, 
telefonrådgivere og bisiddere samt patient- og ankenævnsmed-

lemmer. Du har også mulighed for at deltage i en række redskabs-
kurser, fx om brug af sociale medier og om synlighed i den lokale 
presse. 

Se mere på www.sind.dk/kurser, hvor 2022-programmet netop er 
blevet delt.

Populære sommeroplevelser hurtigt udsolgt
Hver sommer nyder mange SIND-medlemmer samværet og oplevel-
serne på SIND Sommerhøjskole og på Idrætsfestival for Sindet, som 
landsforeningen støtter. I år er interessen for de to begivenheder 
ekstra stor. Begge måtte meget hurtigt oprette ventelister. Hvis der 
opstår situationer med mange ledige pladser, vil vi fortælle om det i 
SINDs nyhedsbrev, som du kan tilmelde dig på hjemmesiden. Idræts-
festivalen fordeler efter tilmeldingsfristen den 4. april pladserne blandt 
de mange interesserede.  
Se mere på www.idrætsfestival.dk

Spørgeskema: Vil du give et håb videre?
På www.sind.dk/recovery kan du dele erfaringer – gerne anonymt – om at komme sig efter psykisk sygdom

Er du kommet på den anden  
side af store  
udfordringer  
grundet psykisk  
sygdom –  
enten personligt  
eller som pårørende?  
Så kan din historie måske  
være god at læse for andre,  
der lige nu står  
midt i store problemer.

Mange er hver uge i berøring med  
SIND, når livet gør ondt. Men der er også

 
 

 
 

mange positive historier, som vi gerne vil 
dele på vores hjemmeside og i vores blad. 
Hvis du har erfaringer, der kan hjælpe 
andre, er du meget velkommen til at bruge 
nogle minutter på www. sind.dk/recovery.

Dit svar er anonymt, og vi offentliggør 
heller ikke navne på andre, hvis du skriver 
dem ind i din tekst. Vi kan ikke love, at alle 
historier vil blive brugt i SINDs medier, men 
dit bidrag vil under alle omstændigheder 
inspirere os til, hvilke emner vi tager op. På 
forhånd tak, hvis du deler et håb med andre 
via SIND.

Ses vi på Folkemødet?
På Folkemødet 
på Bornholm 
kan du 17. og 
18. juni møde 
SIND i Være-
stedet, Vester-
gade 1-3. Pro-
grammet 
omfatter bl.a. 
debat med psy-
kiatriordførere 
fredag kl. 15.00. Senere på fredagen, kl. 17.30, afholder SIND 
traditionen tro en åbningsreception, hvor alle er velkomne. 
Lørdagen er afsat til flere forskellige debatter. På Folkemødets 
hjemmeside og på www.sind.dk/fm kan du senere på foråret 
læse mere om arrangementerne hos SIND. 

Støt SIND når du tanker bilen
Vidste du, at hvis du er 
kunde hos energiselskabet 
OK, så kan du automatisk 
støtte SIND, når du tanker 
og samtidig bruger OKs 
app på din smartphone? 

SIND er en af de for-
skellige foreninger, man 
som kunde kan vælge 
at støtte. For hver liter 
brændstof, man tanker, 
modtager landsfor-
eningen 5 øre. 

På www.ok.dk 
kan du læse mere om 
mulighederne.

OK driver næsten 700 tankanlæg i hele 
Danmark

Foto: SINDFoto: SIND

Foto: Dansk Arbejder IdrætsforbundFoto: Dansk Arbejder Idrætsforbund

Pressefoto: OKPressefoto: OK

Tegning i sand: Lisbeth Berg
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BESØGSVEN

SIND styrker og moderniserer 
besøgsvensaktiviteterne
SIND Besøgsven er det nye navn for aktiviteten med besøgsvenner i SIND. 
Ambitionen bag det nye navn er at tilbyde flere en besøgsven 

AF HENRIK HARRING JØRGENSEN 

SINDs besøgsvenner er eftertragtede. Fak-
tisk så eftertragtede, at der er vente-
liste på at få tilbudt en besøgsven. Det 

vil SIND gerne ændre, og derfor moderni-
serer SIND nu tilbuddet, så det bliver lettere for 
SINDs lokalafdelinger at starte et tilbud. Aktivi-
teten findes i dag i en række kommuner, men 
ikke i alle. Samtidig skifter tilbuddet navn fra 
SIND-Nettet til SIND Besøgsven. 

”Mange har brug for en besøgsven. Der, 
hvor vi allerede har aktiviteter, har vi ofte ven-

telister. I de øvrige kommuner har vi manglet 
tilbuddet. Vi håber, at flere frivillige og flere 
borgere fremover får mulighed for at finde 
sammen via SIND Besøgsven,” siger organisa-
tionskonsulent Mathilde Findalen Bickersteth, 
SINDs sekretariat, der arbejder med tilbuddet.  

Vi har brug for dig
Tilbuddet om en besøgsven ligger ude i en 
række af SINDs lokalafdelinger, hvor en koor-
dinator søger for, at en borger får en fri-

villig besøgsven, der deler borgerens inte-
resser. Fælles interesser er nemlig nøglen til, 
at besøgsvennen og borgeren kan gøre noget 
aktivt sammen. 

SIND har derfor brug for både frivillige 
besøgsvenner og koordinatorer. Der er også 
brug for nye lokalafdelinger, der har lyst til at 
starte tilbuddet op. Er du interesseret, så læs 
mere på www.sind.dk – se under Frivillig-
universet. Du kan også kontakte Mathilde på 
9282 3690 eller mfb@sind.dk. 

Ønsker du en besøgsven?
• I mødes ca. 2 timer ugent-

ligt eller hver 14. dag. I finder 
sammen ud af, hvad I skal 
bruge tiden på – det kan fx 
være en snak og en kop kaffe 
i hjemmet, byture, naturople-
velser eller andre aktiviteter.

• Det er gratis, og der er ingen 
offentlig registrering. 

• Foreløbig findes SIND 
Besøgsven i 21 kommuner, og 
målet er at nå ud i endnu flere. 
Den lokale koordinator, som 
du finder kontaktinforma-
tion på bagerst i bladet eller 

på hjemmesiden, vil efter et 
møde med dig prøve at finde 
en besøgsven, som passer 
godt til dig. 

• Sjælland: Albertslund, Bal-
lerup, Herlev, Ishøj, Slagelse, 
Frederiksberg, Frederiksberg, 
København, Rudersdal og 
Vestegnen. 

• Jylland og Fyn: Svendborg, 
Skanderborg, Silkeborg, Vejle, 
Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, 
Frederikshavn, Brønderslev, 
Aalborg og Samsø. 

Foto: Søren Koch AndersenFoto: Søren Koch Andersen

Foto: Søren Koch AndersenFoto: Søren Koch Andersen
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SIND Besøgsven bryder 
ensomheden for mange

I flere kommuner mangler SIND frivillige,  
der vil være besøgsvenner

AF HENRIK HARRING JØRGENSEN

Gennem mere end syv år har Julie Bock 
Andersen hjulpet borgere ud af ensom-
heden. Som SIND-besøgsvenskoor-

dinator i fem kommuner på Sjælland er det 
hende, der lytter til ønskerne, når en borger 
henvender sig. Og det er hende, som prøver at 
finde en frivillig, der gerne vil være besøgsven. 
Meget ofte lykkes det at matche to mennesker, 
som udvikler et venskab gennem mange år. 

“Når man oplever, at borgeren får det bedre, 
bliver man glad. Vi har besøgsvenner, som fx 
tager på cykelture i naturen og opsøger fore-
drag, teater eller koncerter. Det er oplevelser, 
som kun opstår, fordi vedkommende har en 
besøgsven,” siger hun. 

Skiftende medarbejdere
Nogle af borgerne har ganske få mennesker i 
deres liv, som de er i regelmæssig kontakt med. 
Ofte er det især støttekontaktpersonen fra 
kommunen, de møder. I flere kommuner kan 
borgerne opleve, at de regelmæssigt møder 
nye medarbejdere – fx i forbindelse med 
jobskifte. 

“De fleste besøgsvenner fortsætter mindst 
et år sammen, mange meget længere. Så man 
lærer hinanden godt at kende,” fremhæver 
Jule Bock Andersen og tilføjer, at en frivillig 
besøgsven kan noget andet end en medar-
bejder fra kommunen:

“Borgerne fremhæver overfor os, at besøgs-
vennen ikke kommer med en handlingsplan. 

Besøgsvennen skaber en mulighed for et hyg-
geligt frirum fra hverdagen, som man selv kan 
være med til at præge med egne ideer, hvilket 
mange er rigtig glade for.”

Inspiration
Tilbagemeldingerne fra borgerne til SINDs 
koordinatorer er positive. Det samme gælder 
de frivillige, som er besøgsvenner.

“Mange nævner, at udover hygge og fælles 
interesser så føler de frivillige også ofte, at 
det kan være berigende og inspirerende at 
lære et andet menneske at kende. Man får nye 
nuancer på livet,” siger Julie Bock Andersen.

Vil du i gang som besøgsven?
Det kræver kun få timer om 
måneden at være besøgsven, 
men din indsats har stor 
betydning.

Som besøgsven er din opgave
• at støtte et andet menneske
• at afhjælpe ensomhed ved et 

besøg
• at lave forskellige aktiviteter 

sammen
• at modtage undervisning og 

supervision
I mødes ca. 2 timer ugent-

ligt eller hver 14. dag. I finder 
sammen ud af, hvad I skal bruge 

tiden på – det kan fx være en 
snak og en kop kaffe i hjemmet, 
byture, naturoplevelser eller 
andre aktiviteter.

Som besøgsven 
er du
• Et varmt menneske med 

begge ben på jorden
• Stabil, moden og ansvarlig
• Udstyret med overskud og 

godt humør

• Rummelig, nærværende og 
interesseret i at lære et andet 
menneske at kende

Som besøgsven 
får du
• Et udfordrende frivilligt 

arbejde
• Gode samtaler og hyggelige 

udflugter med et menneske, 
som sætter pris på dit selskab

• Inspiration og vidensdeling 
med andre frivillige

• Et respektfuldt fællesskab
• Personlig udvikling gennem 

vejledning og supervision af 
professionelle

• Transportgodtgørelse
Interesseret? Kontakt os på 

9282 3690, landsforeningen@
sind.dk eller klik ind på 
hjemmesiden. 

Foto: Lisbeth BergFoto: Lisbeth Berg
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Forfatteren Fine Gråbøl vil 
gøre op med psykiatriens 
kolde sprog 
Fine Gråbøl har vundet Bogforums debutantpris for sin roman “Ungeenheden”. I romanen 
har hun hentet inspiration fra sin tid på et bosted for unge. Bogen er også et opgør med 
journalens og psykiatriens kolde sprog. “Jeg ville give et nyt sprog til det indre liv, når man 
er psykisk syg,” fortæller hun til SINDbladet inden et foredrag hos SIND København

AF TOBIAS BRUUN LAURITZEN. FOTO: VICTORIA BRUUN-HENRIKSEN 

Kaffemaskinen hvæser, kort efter sender 
ekspedienten en kop over bardisken til 
forfatter Fine Gråbøl. Vi er i Café Karen i 

Karens Minde Kulturhus i Sydhavnen, Køben-
havn, hvor Fine Gråbøl ofte sidder og skriver. 

SINDbladet mødes med Fine Gråbøl for at 
tale om hendes debutroman “Ungeenheden”, 
om hendes egen historie og om hendes syn 
på psykiatrien. Romanen har fået meget 
opmærksomhed, og hun har fået Bogforums 
debutantpris.

Det gamle røde murstenshus, vi sidder i, gik 
under navnet “Åndssvageasylet Karens Minde“ 
fra 1880 til 1987. Huset var dengang hjem for 
børn og unge med udviklingshandicap. I sam-
tiden blev de opfattet som idioter og ånds-
svage. Selvom synet på mennesker med han-
dicap og psykisk sygdom er blevet mere 
humant, er rammen passende til en snak om 
Fine Gråbøls roman. “Ungeenheden” foregår 
nemlig på et bosted for unge, der er psykisk 
sårbare. 

Tætte relationer
På bostedet bliver de unge hjulpet til at kunne 
begå sig i samfundet og til at stoppe med at 
gøre skade på sig selv. Bostedet er deres hjem, 
hvor de danner tætte relationer mellem hin-
anden og til de ansatte. 

Selvom romanen er fiktion, trækker fortæl-
lingen på erfaringer fra Fine Gråbøls eget liv. 
Som 17-årig fik hun depression og angst. Hun 
droppede ud af gymnasiet og havde svært ved 
at leve. Efter en samtale på tyve minutter diag-

nosticerede en psykiater hende som bipolar 
og udskrev stemningsstabiliserende medicin. 
Herfra gik det ned ad bakke i nogle år. Fine 
Gråbøl fik det dårligere, blev overmedicineret 
og indlagt på en børne- og ungdomspsyki-
atrisk afdeling, indtil hun blev 18 år. Hun var 
stadig selvskadende og selvmordstruet og blev 
indlagt i voksenpsykiatrien, hvor hun fik 20 
elektrochokbehandlinger. I perioden blev Fine 
Gråbøl også diagnosticeret med borderline og 
boede på et bosted i halvandet år efter Servi-
celovens paragraf 107. Nøjagtig som karakte-
rerne i hendes roman gør det.

Patienten er omringet af journalsprog 
“Som patient i psykiatrien er du omgivet af 
sprog. Sundhedsvæsenet skriver stakkevis af 
dokumenter om patientens velbefindende. Alt, 
patienten foretager sig, noteres og analyseres,” 
forklarer Fine Gråbøl. I romanen har hun for-
søgt at skabe et nyt sprog, et mere nedtonet 
og poetisk sprog om at være psykisk syg. 

“Der er brug for et andet sprog om det 
indre liv. Det kolde utilgængelige sprog, som 
står i journaler, er ikke dækkende for det, som 
foregår i en, når man er alvorligt syg.”

Hun cirkler kaffekoppen mellem hænderne, 
ser alvorligt ud i rummet og uddyber: 

“En vikar på hospitalet sagde til mig, da 
jeg var allermest selvskadende og udad-
reagerende: “Jeg kender sådan nogle border-
linetyper som dig, du tester bare grænser.” 
Pludselig så jeg mig selv sådan, som en bor-
derlineperson. Det sad længe i mig, jeg tænkte 
nej, sådan er jeg ikke!” 

Genbesøgte egne journaler 
Før udgivelsen af “Ungeenheden” besluttede 
Fine Gråbøl at læse sine journaler fra børne- og 
ungepsykiatrien og fra voksenpsykiatrien. 

“I voksenpsykiatrien beskrives jeg kun som 
PT, altså patient. Jeg blev til en forkortelse. I 
børne- og ungdomspsykiatrien beskrives jeg 
som Josefine. Skriften er velskrevet i hele sæt-

“Jeg skrev mit første digt som otte-årig. 
Bøgerne har altid hjulpet mig. De var et sted 
at forsvinde,” siger Fine Gråbøl

Længere udgave af 
artiklen på SINDs 

hjemmeside

Søg på artiklens 
overskrift

Foto: Victoria Bruun-HenriksenFoto: Victoria Bruun-Henriksen
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ninger. Man forstår, hvad der sker med mig, jeg 
bliver menneskeliggjort.”

Håber bogen kan hjælpe andre
Da cafeen bliver fyldt med gæster, rykker vi ind 
på Sydhavns Biblioteket, som ligger i forlæn-
gelse af caféen. En gylden lyssøjle trænger ind 
ad de store vinduespartier og skinner på lege-
området i børne- og ungeafdelingen. 

“Her kommer jeg tit med min datter,” siger 
hun og lader blikket glide hen over de mange 
bogreoler, mens hun fortæller, at litteraturen 
allerede som barn fyldte meget for hende. 

“Jeg skrev mit første digt som otte-årig. 
Bøgerne har altid hjulpet mig. De var et sted 
at forsvinde. Da jeg var indlagt, kunne jeg ikke 
læse meget, men når jeg endelig læste, hjalp 
det helt utroligt. Det er bl.a. derfor, jeg har 
skrevet “Ungeenheden”. Fordi det ville have 
hjulpet mig at sidde på bostedet som 17-årig 
og læse den bog. Det er smukt og hårdt på 
samme tid at opdage sig selv i litteratur om 
psykiatrien.” 

Kom til samtaler om psykisk sygdom
Frem til juni afholder SIND København flere arrangementer med forfattere

AF TOBIAS BRUUN LAURITZEN. FOTO: VICTORIA BRUUN-HENRIKSEN 

Det rødtonede projektørlys og publi-
kums opmærksomme øjne er rettet 
mod scenen, hvor Fine Gråbøl læser op 

fra sin roman “Ungeenheden”. I rummet for-
nemmes en særlig stemning, som om noget 
bliver løsnet gennem samtalen om psykisk 
sygdom og litteratur. 

Før Fine Gråbøl ankom, sad publikum ved 
de små caféborde og spiste, mens snakken 
summede i caféen. 

Interviewer og forfatter Kasper Nørgaard 
Thomsen, som selv har haft psykisk sygdom 
inde på livet, spørger Fine Gråbøl ind til roma-

nens handling. Efterfølgende læser Fine Gråbøl 
op. Publikum følger godt med. Efter oplæsning 
og interview på scenen begynder en dialog 
mellem Fine Gråbøl og publikum. 

Formand for SIND København Johannes 
Berthelsen fik sammen med forfatter Kasper 
Nørgaard Thomsen ideen til at arrangere en 
række forfatteraftener om psykisk sygdom. 

“Litteraturen er en vigtig vinkel til at åbne 
op for at tale om sygdom. Men også til at tale 
om livet. Vi vil gerne høre om den menneske-
lige eksistens i stedet for diagnosen,” sagde 
han.

På vores hjemmeside kan du læse mere om 
SIND København møder med forfattere: 
• 26. april: Kaspar Bonnén
• 24. maj: Naja Marie Aidt
• 14. juni: Caroline Livingstone

Møderne foregår på Borgbjergvej 26 i Syd-
havnen. Der serveres mad kl. 19.00 og efterføl-
gende er der samtale og oplæsning kl. 20.00. 
Gratis adgang. Spisning kræver tilmelding på 
kbh@kbh-sind.dk. 

FAKTA

Roman Ungeenheden 
• Skrevet af Fine Gråbøl, 29 

år, Gads forlag 2021 
• Vinder af Bogforums 

debutantpris 2021 
• www.gad.dk/

ungeenheden

Foto: Victoria Bruun-HenriksenFoto: Victoria Bruun-Henriksen

Kasper Nørgaard Thomsen i dialog med Fine Gråbøl ved et af SIND Københavns forfatterarrangementer. Der er nye arrangementer i kalenderen i april, maj og juni
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Positiv dialog mellem 
psykiatriforeninger og politikere
Bedre forebyggelse, bedre behandling, bedre hjælp og bedre samarbejde med 
civilsamfundet. Sådan lød nogle af ønskerne ved PsykiatriNetværkets høring 
på Christiansborg om den kommende 10-års plan for psykiatrien

AF HENRIK HARRING JØRGENSEN. FOTOS: SIND

”Sjældent har jeg hørt så mange organisati-
oner på psykiatriområdet tale med samme 
stemme, og sjældent har jeg oplevet en så 
udtalt vilje til at gå forrest.”

Sådan lød en af kommentarerne på de 
sociale medier, efter at PsykiatriNetværket, 
som SIND er en del af, d. 22. februar afholdt 
høring på Christiansborg om den kommende 

ti-årsplan for psykiatrien. Ordene kom fra en 
kontorchef i Socialstyrelsen. Udover ham fulgte 
en lang række eksperter, embedsmænd, psyki-
atriordførere og andre politikere med i møde-
lokalet eller online. Både organisationerne i 
netværket, bl.a. SIND, og flere tilhørere bidrog 
til debatten, der bød på masser af inspiration 
til politikerne. 

Bedre liv
Høringen blev indledt af SIND-formand Mia 
Kristina Hansen, som var idekvinden bag arran-
gementet, og Poul Nyrup Rasmussen, Det 
Sociale Netværk. Begge understregede, at der 
er brug for flere ressourcer til psykiatrien for 
at rette op på de akutte problemer. De efter-
lyste samtidig en psykiatri med mere fokus på 
forebyggelse og mere fokus på det enkelte 
menneske.

“Vi er her i dag for at vise, at vi er mange 
mennesker, der vil noget for psykiatrien, og at 
vi kan meget sammen,” sagde Mia bl.a.

“De, som er ramt af en sindslidelse, skal 
opleve, at de får et længere liv og et bedre liv,” 
sagde Poul Nyrup Rasmussen.

Psykiatriråd
Poul og Mia påpegede samstemmende, at 
den kommende ti-års plan for psykiatrien som 
noget helt afgørende bør baseres på konkrete 
og prioriterede mål, som der løbende måles på 
og følges op på. 

Høringen viste også, at opbakningen er 
bred bag ideen om at etablere et psykia-
triråd, der løbende gør status over udvik-
lingen. I psykiatrirådet bør psykiatriens orga-
nisationer også være repræsenteret. Ønsket er, 
at civilsamfundet får en langt mere fremtræ-
dende rolle i både ti-årsplanen for psykiatrien 
og i opfølgningen på planen.

Det gode liv
Mange bidrog gennem dagen til den alsi-
dige debat. På programmet var bl.a. repræ-
sentanter fra Fountain House, Bedre Psykiatri 
og LAP, Landsforeningen af tidligere og nuvæ-
rende psykiatribrugere. Også Peer-partner-
skabet, som er et samarbejde mellem SIND og 
Det Sociale Netværk, inspirerede deltagerne i 
høringen med erfaringer og ideer. 

Mange bidrog til debatten ved høringen. Her formanden for LEV, Anni Sørensen

“Vi er her i dag for at vise, at vi er mange mennesker, der vil noget for psykiatrien, og at vi kan 
meget sammen,” sagde SIND-formand Mia Kristina Hansen
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POLITIK

HF+
Uddannelse med trygge og genkendelige rammer

HF+ er et nyt udbud på Frederiksberg VUC & STX, 
der har fokus på ekstra støtte og struktur undervejs i 
uddannelsesforløbet.  

HF+ er en særlig tilrettelagt HF-enkeltfagsuddannelse over 
tre år, der giver mulighed for et reduceret skema og mere 
studiestøtte, genkendelighed og struktur, end den ordinære 
HF eller andre gymnasiale uddannelser. 

Fordele ved HF+
• Skemaet på HF+ er reduceret til omkring 25 ugentlige undervisningstimer

• Man får en genkendelig hverdag med en stamklasse og fast klasselokale

• Man får et fast lærerteam og en tilknyttet studievejleder 

• HF+ giver adgang til de samme uddannelser som den ordinære HF

• Man vælger selv, om man vil afslutte med eller uden udvidet fagpakke

28 73 30 13 kl. 9-15 eve@frbvuc.dk frbvuc.dk/hf/hf+ Falstersvej 3-5, 2000 Frb.

Vil du vide mere om HF+?

”Vi har skruet ned for tempoet og op for trygheden”

Klavs Serup fra Peer-Partnerskabet, som er et samarbejde mellem  
Det Sociale Netværk og SIND

Skizofreniforeningens formand Hans-Jørgen Dalager kritiserede, 
at for mange, der er ramt af sygdom, plages med alt for mange 
arbejdsprøvninger i stedet for at få en førtidspension

Blandt tilhørerne i salen var bl.a. formanden 
for Skizofreniforeningen, der er en del af SIND, 
Hans-Jørgen Dalager. Han efterlyste i debatten 
også fokus på at løfte indretning af og aktivi-
teter i de lukkede psykiatriske afdelinger, som 
ofte fremstår trøstesløse. Hans-Jørgen Dal-
ager påtalte desuden, at alt for mange menne-
sker, der er ramt af sygdom, udsættes for alt for 

mange arbejdsprøvninger i stedet for at få en 
førtidspension.

Stærkt fællesskab
Mia Kristina Hansen afrundede høringen 
med at fastslå, at det stærke fællesskab, som 
dagen havde vist, kan bane vejen for gode løs-
ninger. Civilsamfundet kan og vil bidrage til 
forbedringer. 

”Psykiatriplanen skal sikre en bedre indsats, 
hvor det enkelte menneske er i centrum, og 
hvor der bliver lyttet,” sagde hun.

Du kan se optagelser fra hele høringen på 
Det Sociale Netværks side på Facebook: www.
facebook.com/detsocialenetvaerk 

Annonce
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PÅRØRENDEGRUPPER

“Jeg ville slet ikke kunne klare det 
uden jer”
En pårørendegruppe for børn med angst er redningsvest for fem veninder. I seks 
år har de mødtes og skrevet med hinanden om, hvordan de tackler børnenes 
psykiske problemer. De mødte hinanden gennem Foreningen for børn med angst og 
opfordrer andre pårørende til at finde sammen med andre i samme situation

AF TOBIAS LAURITZEN

Du står på akutmodtagelsen med dit 
barn i hånden, som ikke længere vil 
livet og har skåret i sin arm. Du er til 

psykologsamtale med dit barn, som hvisker 
svarene på psykologens spørgsmål til dig. Sam-
tidig bliver du fyret fra dit arbejde, fordi du er 
hjemme, når dit barn ikke kan komme i institu-
tion eller skole.

Vi er i en lejlighed på Vesterbro. Eksem-
plerne på barske oplevelser kommer fra mødre 
i en pårørendegruppe til børn med psykisk 
sygdom. I de sidste seks år har gruppens med-
lemmer delt sorger og glæder til møder om, 
hvordan det er at have børn, som har det psy-
kisk svært. Det kan fx være angst, depression, 
skizofreni eller aspergers syndrom.

“Vi lærte hurtigt hinanden at kende. Vi er 
i samme båd, lige berørte af den svære situa-

tion, som vores børn og familier står i. Det er 
nok derfor, der ikke er nogen tabuer mellem 
os,” siger Trine, mens hun smiler varmt til de 
andre om bordet. Selvom de fem veninder 
netop har talt om et hårdt besøg på den psyki-
atriske akutmodtagelse, er der en lettet stem-
ning i rummet. 

Det er som at sidde til en hyggelig sam-
menkomst mellem venner. På bordet står skåle 
med snacks, frisk kaffe og en buket blomster, i 
vindueskarmen brænder stearinlys, og udenfor 
er sneen begyndt at dale.

Fællesskab uden tabuer
Det er svært at finde hjælp, når ens barn bliver 
psykisk syg. Derfor har det været helt afgø-
rende for de fem veninder at få råd og inspira-
tion fra hinanden.

“Jeg håber virkelig, at flere grupper som 
vores vil opstå. Når mit barn har det rigtig 
svært, og det hele koger over derhjemme, kan 
jeg skrive til gruppen og spørge til råds. Med 
det samme har jeg fire eksperter til hjælp, som 
har stået i næsten samme situation,” siger Trine.

Det er sjældent småproblemer, der spørges 
til råds om i gruppen. Det kan fx være, når et 
barn truer med selvmord, ikke vil i skole eller 
skærer i sig selv, at gruppen træder til med 
hjælpende råd eller opmuntrende beskeder.

Tille tilføjer:
“Udfordringerne er jo hverdag for os, Hvis 

jeg ikke havde haft jer, ved jeg slet ikke, hvor 
vi ville være i dag. Når ens eget barn siger, det 
ikke vil leve mere, og alt er svært, er det uund-
værligt at få hjælp og opmuntring fra jer. Det 

I seks år har kvinderne i mødregruppen støttet hinanden. Fra venstre: Tille, Aya, Dorthe, Trine og Helle

Foto: Tobias LauritzenFoto: Tobias Lauritzen
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PÅRØRENDEGRUPPER

har en helt anden tyngde, når det kommer fra 
jer, fordi I taler fra egen erfaring.”

Manglende forståelse fra omverdenen
Det er fælles for gruppens medlemmer, at de 
havde svært ved at tale med fx familie, venner, 
kolleger og det offentlige om de psykiske pro-
blemer, som deres børn har.

“Det var tungt at gå med problemerne 
alene. Gruppen kom som en redning. Samtalen 
med kommunen er tit styret af frygt. Hele tiden 
balancerer man på en knivsæg: man vil ikke 
nedtone problemerne, men heller ikke få det til 
at lyde så slemt, at de tror, man ikke er en god 
mor, og måske fjerner ens barn,” siger Trine. 

Selvom der er en aura af alvor i stuen, er 
det også opmuntrende og glade blikke, som 
udveksles. Helle og Dorthe nikker anerken-
dende til Trine og uddyber:

“Så er der snakken med ens omgangskreds. 
Den er tit misforstået. Samtalen med kolleger 
og familie går tit på: ’Jamen, har I prøvet det 
og det og det.’ Hele tiden handlingsorienteret. 
Når man står midt i helvede, er det befriende 
at møde jer, som går igennem det samme, og 
som ved, at man er en skidegod mor, der gør 
alt, hvad man kan, selvom ens barn har det 
svært.”

Da kaffen er drukket, åbner dagens vært 
Trine for en flaske rosévin. Da gruppen først 
begyndte at mødes, skete det i SIND Ungdoms 
lokaler i København. I dag mødes de på skift 
hos hinanden. 

Selvom mødernes udgangspunkt er den 
fælles smerte, de oplever som pårørende, er 
mødet blevet et frirum, hvor der også er plads 
til smil, sjov og hyggelige middage.

Fællesskaber hjælper
I gruppen deler medlemmerne også de posi-
tive oplevelser. Fx når ens barn selv har været 
i slikbutikken, selv er stået ud af sengen om 
morgenen, selv har besøgt en ven, eller selv er 
gået hjem fra bussen. Måske kan det lyde som 
banaliteter, men det kan være store sejre.

“Det er svært, når man vil dele en succes 
med sin kollega og så lyder historien: ’Mit barn 
gik selv hjem fra bussen den anden dag.’ De 
fleste tænker, det er ikke stort, men så er det 
virkelig dejligt med den her gruppe, for på 
et splitsekund ved alle, det dér er stort,” siger 
Dorthe. 

I løbet af årene har gruppen fået kendskab 
til hinandens børn. Derfor ved de, hvad der 
er fremskridt og tilbageskridt for hvert enkelt 
barn, forklarer Tille og Aya. 

“Det er ikke altid, vi har overskud til at 
mødes. Man har travlt, når ens barn har angst. 
Men så kan det redde ens dag, at vi også kom-
munikerer på online. Når jeg sidder med min 
søn, og livet ikke er værd at leve, så kan jeg 
skrive til pigerne, og så redder de en.”

Du skal ikke sammenligne 
dig med normalen
“I starten sammenlignede jeg min familie 
andre familier. Mit barns klassekammerater 
legede fx på gaden og gik til fester sammen. 
Det gjorde ondt at se, at mit barn ikke var en 
del af det sociale. Det tog mit fokus. Det var 
en lang proces at komme videre fra den slags 
tanker. Men man må ikke fokusere på det sorg-
fulde. Alt det som er ude af ens hænder. I 
stedet har jeg lært at lægge mærke til alt det, 
vi kan,” forklarer Trine.

Det er ikke til at se på de fem kvinder, at 
de til daglig vier livet til at støtte deres børn, 
som døjer med så voldsomme psykiske udfor-
dringer, at fx selvmord og tvangsindlæggelse 
ikke er fjerne virkeligheder. 

“Men det har taget tid at komme til det 
punkt, hvor vi også kan grine af det hele,” siger 
Helle.

“Man skal være hårdhudet. Det er det, der 
redder ens barn. Hvis man bryder sammen 
hver gang, ens barn vil begå selvmord, så 
holder familien op med at eksistere. I morges 
kiggede jeg ind til min datter og tænkte, OK, 
hun trækker vejret. Så fortsætter dagen.”

• Hvis du som pårørende har brug for råd-
givning, er du velkommen til at ringe til 
SINDs landsdækkende telefonrådgiv-
ning på 7023 2750. Hvert tredje opkald 
kommer fra en pårørende. 

• På www.sind.dk kan du under menu-
punktet “få hjælp” læse om andre 
SIND-tilbud.

• Hvis du er pårørende til et barn med 
angst, kan du blive medlem af For-
eningen for børn med angsts forældre-
forum. Her er 3.100 medlemmer. Du 
finder gruppen på foreningens side på 
Facebook.

FAKTA

Støt os økonomisk
Det økonomiske fundament for SIND er – foruden kontingenter 
fra medlemmerne, tips-/lotto- og puljemidler – arv, gaver og 
sponsorater.

Vælger du at give en eller flere pengegaver til SIND, fx via 
www.sind.dk, så kan du trække beløbet fra i skat.

I 2022 kan du højest få fradrag for 17.200 kr. årligt. (17.000 kr. 
i 2021). Ægtefæller kan hver især fratrække det nævnte beløb.

Skaf en gave
SIND er godkendt efter ligningslovens § 8 A. Det betyder, at 
gaver til SIND er fradragsberettiget for giveren.

Der stilles en række krav for at opnå/bevare godkendelse 
efter ligningsloven. Bl.a. skal antallet af gavegivere overstige 
100 i gennemsnit om året – og det samlede gavebeløb pr. gave 
skal være på mindst 200 kr.

Vi opfordrer medlemmer, regions- og lokalafdelinger samt 
andre med tilknytning til SIND til at gøre en særlig indsats for at 
skaffe gavegivere, så vi kan bevare godkendelsen.

Betænk SIND  
i dit testamente
Ønsker du at betænke SIND i dit testamente, så se www.sind.dk/
testamente eller kontakt SINDs sekretariat.

Kontakt sekretariatet
Hvis du påtænker at give os et gavebeløb, eller eventuelt at 
betænke SIND i dit testamente, så kontakt sekretariatet for 
yderligere informationer.

SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
Tlf.: 3524 0750
landsforeningen@sind.dk
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Guide: Indtag foråret med sanserne
Foråret er fyldt med dufte, smage, farver og lyde. Giver du dig god tid til at indtage de mange 
indtryk, så bliver du samtidig gladere og mentalt sundere. Du kan opsøge oplevelser alene eller 
sammen med andre. SIND vil i løbet af 2022 og 2023 oprette naturtilbud over hele landet 

AF HELENE KEMP

Japanerne gør det. Sætter 
tid af i kalenderen til at gå 
udenfor og sanse naturen. 

Helst to timer om ugen. Med god 
grund, for undersøgelser viser, 
at når vi giver os tid til at indtage 
naturen med sanserne, så sænker 
det vores blodtryk, mindsker 
stress, øger vores energi og styrker 
vores immunforsvar. 

Se træet springe ud 
Foråret er den perfekte årstid til 
at rette sanserne ud mod naturen. 
Den letteste måde at fornemme, 
hvordan naturen i foråret ændrer 
sig fra dag til dag, er ved at gå den 
samme tur med nogle få dages 
mellemrum gennem hele for-

året. Du behøver ikke tage ud i 
den store natur. En gåtur i parken 
eller i et villakvarter er fint. Måske 
er der nogle træer, som du synes 
er særligt flotte. Vælg et eller to 
og brug de næste måneder til at 
følge deres udvikling. Det bedste 
tidspunkt at begynde er inden, 
der kommer blade på træerne. 
Uden blade er det nemlig let-
tere at se, hvordan stammen går 
over i trækronen, og hvordan de 
store grene deler sig i mindre og 
mindre grene. Læg også mærke 
til, om barken på stammen er glat 
eller riflet og mærk med hånden, 
hvordan barken føles. Hvis dit træ 
står i en park eller i din have, kan 
du lægge dig under træet, så du 

rigtig kan se den nøgne krone. På 
en skyfri dag kan du se, hvordan 
forårets blå himmel står i kontrast 
til de mørke grene. 

Selvom træerne ikke er 
sprunget ud, står knopperne 
klar. Stop op og kig på knop-
perne hver gang du går forbi dit 
træ. Læg mærke til, hvordan bla-
dene folder sig ud, og hvordan de 
skifter farve undervejs. Mærk for-
sigtigt på bladene, så du kan for-
nemme, hvordan de første blade 
er helt tynde og lidt gennemsig-
tige, inden de bliver kraftigere 
og mørkere. Læg dig så tit du 
kan under kronen og følg med i, 
hvordan den gradvist bliver tæt-

tere, og se hvad det gør for dit 
udsyn til himlen. 

Lyt til fuglene 
Fuglenes sang kendetegner for-
året. Hver art har sin egen helt 
karakteristiske sang. Men med 
mindre du kan skelne de forskel-
lige arters sang fra hinanden, lyder 
fuglenes sang som en samlet lyd. 
Sådan lød foråret for mig, indtil 
jeg for nogle få år siden lærte de 
mest almindelige arters sang. 
Så snart jeg kunne blot nogle få 
fuglestemmer, fik jeg en meget 
mere nuanceret lydoplevelse. En 
absolut anbefalelsesværdig ople-
velse. Jeg kom i gang ved at lytte 
til stemmerne på internettet. Jeg 

Ny udsprungne bøgeblade kan spises Ny udsprungne bøgeblade kan spises 
direkte fra træet. Læg mærke til, direkte fra træet. Læg mærke til, 
hvordan bladene ændrer sig fra at være hvordan bladene ændrer sig fra at være 
tynde neon-grønne til at være kraftige tynde neon-grønne til at være kraftige 
mørkegrønne i løbet af foråretmørkegrønne i løbet af foråret

Foto: Søren Koch AndersenFoto: Søren Koch Andersen Foto: ColourboxFoto: Colourbox

Hvis du går den Hvis du går den 
samme tur hver dag samme tur hver dag 
gennem hele foråret, gennem hele foråret, 
kan du for alvor se, kan du for alvor se, 
hvordan naturen hvordan naturen 
forandrer sig fra dag forandrer sig fra dag 
til dagtil dag

GUIDE TIL NATUROPLEVELSER

Foto: ColourboxFoto: Colourbox
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havde fået at vide, at det var smart 
at starte med disse arter: Musvit, 
bogfinke og grønirsk. Tre arter, der 
bosætter sig tæt på mennesker, 
og hvis sang er let at genkende. 

Jeg vil anbefale, at du tager 
én fulgestemme ad gangen i den 
rækkefølge, jeg har skrevet. Brug 
en uges tid på hver stemme, så du 
får lyden ind under huden. Og så 
vil jeg anbefale, at du går i gang, 
inden der kommer blade på træ-
erne, for så kan du være heldig 
også at se de fugle, som du hører. 

Lugt til blomsterne,  
bladene og jorden
Du har sikkert prøvet at tage en 
dyb, dyb indånding en forårsaften 
og fyldt lungerne med de skøn-
neste dufte. Ligesom med lydene 
kan du få en endnu mere nuan-
ceret oplevelse, hvis du giver dig 
tid til at skelne duftene fra hin-
anden. Når du går din forårstur, 
så lugt til alle de blomster, du 
kommer i nærheden af. Du vil 
opdage, at nogle slet ikke lugter, 
mens andre har en kortvarig og 
meget kraftig duft. For eksempel 
findes der to varianter af kamille, 

de ser helt ens ud, men kun den 
ene dufter, mens den anden slet 
ingen lugt har. Nogle planter 
dufter kraftigst, hvis du nuldrer 
bladene. Prøv for eksempel at 
lugte til de helt nye lysegrønne 
skud på en grangren, prøv så at 
nuldre dem lidt, og duft til dem 
igen. 

Jorden dufter også forskelligt 
alt efter, hvor fugtig den er. Det 
gælder også græsset. Så når du 
alligevel ligger på græsset for at 
kigge op på træernes krone, kan 
du prøve at rulle om på maven, 
stikke snuden i græsset, og tage 
en dyb indånding. 

Smag på foråret 
I disse år udkommer der flere 
kogebøger med retter lavet af 
planter, der er fundet i naturen. 
Har du aldrig prøvet at spise 
planter fra naturen, så har du her 
tre planter, som det er super nemt 
at starte med:

Nyudsprungne bøgeblade 
kan du spise direkte fra træet. 
Du kan også bruge dem i salater, 
hvor deres lidt syrlige smag giver 

en god kontrast til for eksempel 
vandmelon og fetaost. 

Te af brændenældeskud er 
også en let og skøn oplevelse, 
som du kan nyde på turen. Tag 
en termokande med kogende 
vand med i rygsækken, en tepose 
og et par hansker. Når du ser en 
brændenælde, så læg mærke til 
de lidt lysere blade i toppen af 
planten. Det er de nye skud, som 
du iført dine hansker kan nippe af 
og putte direkte i teposen. Hæld 
det varme vand i et en kop, læg 
teposen i, og lad det trække i fem 
minutter, og VUPTI har du en kop 
dampende frisk urtete.

I slutningen af maj og begyn-
delsen af juni er haver og parker 
fyldt med syrener. De smager lige 
så skønt, som de dufter. Næste 
gang du går fordi en blomste-
rende syren, så tag en enkelt af 
blomsterne, nip bunden af, og sug 
den søde smag ud af blomsten. 
Du kan også plukke en blomster-
klase og tage med hjem. Her kan 
du bruge blomsterne som pynt på 
en kage eller som en sød note i en 
grøn salat. 

Syrener taler til flere af Syrener taler til flere af 
vores sanser. De har en vores sanser. De har en 

kraftig parfumeret lugt, de kraftig parfumeret lugt, de 
smager sødt, og så findes smager sødt, og så findes 

de i mange farver de i mange farver 

SINDs nye naturtilbud

SIND vil i løbet af 2022 og 2023 oprette naturtilbud over hele 
landet. Vi er i fuld gang med planlægningen, men kan endnu 
ikke oplyse præcis hvor i landet, vi har tilbud. Er du interesseret, 

så følg med på sind.dk. Midlerne til at oprette de nye tilbud kommer 
fra Det Obelske Familiefond, Miljøministeriet og Socialstyrelsen. 

Hvis du lytter til fuglenes Hvis du lytter til fuglenes 
sang, kan du også følge sang, kan du også følge 

forårets nuancer. Hver forårets nuancer. Hver 
art har sin egen helt art har sin egen helt 
karakteristiske sang. karakteristiske sang. 

Prøv fx at følge lydene Prøv fx at følge lydene 
af musvit, bogfinke og af musvit, bogfinke og 

grønirskgrønirsk

Foto: ColourboxFoto: Colourbox Foto: ColourboxFoto: Colourbox
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MØD EN FRIVILLIG

Trods nedlukning, isolation 
og rygskade:  
Line greb chancen for at gøre 
en forskel for andre
Portræt af en frivillig: Sidste sommer skrev Line Lee Jensen en mail til SIND, der kom til at ændre 
hendes liv: Nu skaber den initiativrige fynbo samvær og oplevelser for mennesker, der er psykisk 
sårbare. Også Svendborg Kommune har bemærket hendes indsats.  
Sidste år fik Line årets handicappris

AF KRISTIAN IB

I maj 2021 var der er ikke den store mulighed 
for socialt samvær og faste hverdagsaktivi-
teter for 26-årige Line Lee Jensen, der havde 

psykiske udfordringer og var ramt af en ryg-
skade. Hun var derfor en del af både jobcenter-
systemet og psykiatrien, men fordi hendes ryg 
besværliggjorde fysisk arbejde, ville jobcentret 

ikke sætte hende i praktik. Derfor var der plud-
selig mange ledige timer i døgnet.

“Under nedlukningen i 2021 havde jeg alt 
for meget tid til at lave ingenting, og det var 
hårdt at sidde herhjemme,” fortæller Line Lee 
Jensen.

De tomme huller i kalenderen skulle dog 
snart blive fyldt ud.

I en lokalavis fra Svendborg læste hun en 
annonce om, at SIND ville starte et projekt i 
Svendborg, og at de manglede frivillige. Line, 
der før sin sygdom havde været rigtig god til 
at samle folk, tænkte, at hun var klar på at give 
det en chance. 

“Så jeg skrev til SIND, at jeg havde masser af 
tid, fortalte lidt om, hvem jeg var, og nævnte, 

Svendborg Kommune tildelte Handicapprisen 2021 til Line Lee Jensen for hendes helt særlige indsats

MØD EN FRIVILLIG

Foto: PrivatFoto: Privat
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FAKTA

Initiativgruppen i Svendborg

Vil du være med? I Svendborg er en ny 
initiativgruppe med frivillige i gang 
med at starte og udvikle nye tilbud for 

mennesker med psykisk sårbarhed og deres 
pårørende i Svendborg. Formålet er at mod-
virke den ensomhed og isolation, som præger 
manges hverdag.

Se mere på www.sind.dk/initiativ-
gruppen-i-svendborg eller på sociale 
medier: www.facebook.com/SINDSvendborg 
eller @sind_svendborg på Instagram. Du kan 
også kontakte SIND på svendborg@sind.dk 
eller 5023 3619.

Krumtappen i SINDs arbejde er vores  
mange hundrede frivillige

Der er mange muligheder for at fungere som 
frivillig i SIND. I landsforeningen, 
regions- og lokalafdelingerne er det 
valgte frivillige tillidsfolk, der varetager 
arbejdet i bestyrelser, arbejdsgrupper, 
udvalg med mere. Mange af disse 
frivillige deltager også i det politiske 
arbejde i offentlige råd og nævn. 

SIND deltager fx aktivt i arbejdet i DH, Danske 
Handicaporganisationer.

Det er også vores frivillige, der 
– under professionel vejledning 

– står for arbejdet i vores 
rådgivninger, i SIND-nettet, 
bisidderfunktion og i vores 

net af foredragsholdere.

BLIV FRIVILLIG

at jeg gerne ville være med til at skabe rammer 
og oplevelser for mennesker, der var psykisk 
sårbare,” siger Line.

SIND vendte hurtigt tilbage, og meldingen 
var klar: “Det er lige sådan en som dig, vi har 
brug for.”

Tager sine egne valg
“Jeg elsker simpelthen at samle folk, og jeg 
elsker at tale med mennesker, men det er 
ikke sådan, jeg altid har været,” siger Line Lee 
Jensen, der flyttede fra Sjælland til det natur-
skønne Svendborg i 2017.

I barndomsårene oplevede hun, at der ikke 
altid blev lyttet, når man talte om problemer, 
og at det kunne være svært at få sin egen 
mening om tingene frem. I dag er situationen 
en helt anden – hun er med i masser af dialog.

“Når jeg følte eller oplevede noget svært, 
blev det skubbet hen eller undertrykt. Nu er 
jeg blevet bedre til at stå fast og tage mine 
egne valg,” siger Line.

Som adoptivbarn fra Korea har hun haft 
en følelse af ikke at passe ind. Derfor ved hun 
også, hvor vigtige fælleskaber kan være for at 
ændre på den oplevelse. En gang om måneden 
mødes hun med en gruppe med andre fra 
Korea, her går de for eksempel i biografen eller 
ud at spise sammen. Det har også givet hende 
mulighed for at have nogen at spejle sig i. Et 
sted at høre til.

I den SIND-initiativgruppe, Line har startet 
i Svendborg, kan og skal der også være plads 
til alle.

Handicapprisen og frivillighed
“Når nogen spørger mig, hvorfor jeg er frivillig, 
svarer jeg, at det er fordi, jeg gerne vil være 
den person, som jeg selv havde brug for, da jeg 
var yngre. Derfor vil jeg også gerne sidde de 
fem minutter ekstra, for jeg er oprigtigt enga-
geret i dem, som jeg er sammen med,” siger 
Line.

Derfor er det også afgørende for Line, at de 
i SINDs initiativgruppe i Svendborg lytter til og 
lægger vægt på, hvad brugerne og deltagerne 
har brug for, og hvilke ønsker de har.

Lines initiativrigdom og vilje til at gøre en 
forskel blev hædret af et enigt handicapråd fra 
Svendborg Kommune. Her var hun modtager 
af Handicapprisen 2021. Prisen fik hun netop 
for sit frivillige arbejde som tovholder på SIND 
Fyns Initiativgruppe i Svendborg.

For Line har skabt et rum, hvor man kan 
komme, som man er, og møde andre, der ikke 
bliver skræmt eller tager afstand, hvis man 
fortæller om at have ondt i sjælen. Samtidig 
får hun også selv meget ud af det frivillige 
arbejde.

“Det har slået benene væk under mig at 
opleve, hvor meget det også giver mig at være 
frivillig,” siger Line Lee Jensen.

Fyn

“Når nogen spørger mig, hvorfor jeg er 
frivillig, svarer jeg, at det er fordi, jeg gerne 
vil være den person, som jeg selv havde brug 
for, da jeg var yngre,” siger Line Lee Jensen, 
der er SIND-frivillig i Svendborg

Foto: PrivatFoto: Privat
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10 mio. kr. skaber glæde,  
oplevelser og fællesskab
Til sommer har SIND anvendt de sidste såkaldte oplevelsesmidler, som et bredt flertal i Folketinget 
i 2021 bevilgede som en håndstrækning til udsatte danskere. Udover gavekort og arrangementer 
har SIND bl.a. støttet koncerter med fokus på psykiske udfordringer og ensomhed. SINDbladet 
var med, da tre erfarne sangskrivere delte masser af personlige historier mellem numrene

AF HENRIK HARRING JØRGENSEN

Mange tusinde har gennem årene lyttet 
med på Spotify eller ved koncerter, 
når Malene Mortensen, Thejs Nyland 

Sørensen og Sofia Hedia slipper musikken løs. 
Men meget få har hørt om nogle af de svære 
følelser, udfordringer og erfaringer, der har 
inspireret til flere af numrene. På vinterens 
næstsidste dag delte de tre helt særlige ople-
velser med publikum ved en fortællekoncert i 
København. 

Koncerten, som SIND-ambassadør Mathilde 
Falch havde taget initiativ til, var en ud af syv 
med temaet “Stærk og Sårbar” med 21 forskel-
lige solister. Dertil kommer flere tilsvarende 
fortællekoncerter med samme emne, som 

SIND har finansieret, med Mathilde Falch og 
duoen ME AND MARIA. 

De særlige musiske oplevelser er blevet 
en realitet, fordi SIND sidste år fik en større 
bevilling fra et bredt flertal i Folketinget. Pen-
gene var øremærket til oplevelser for udsatte 
danskere. Udover at finansiere koncerter og 
masser af arrangementer har SIND uddelt 
gavekort til kulturoplevelser eller sommerhus-
ferie til flere hundrede danskere. De såkaldte 
oplevelsesmidler har derfor gjort det muligt at 
skabe lyspunkter i mørket for rigtig mange.

Forskud på foråret
På scenen i Karensminde Kulturhus i Køben-
havn d. 27. februar var de tre sangskrivere 

musisk vidt forskellige: Ordrige popballader 
blev afløst af rå blues i højt tempo efterfulgt at 
blidt bølgende bossanova og kompetent jazz. 
Men trods rytmiske forskelle have teksterne 
det samme udgangspunkt, nemlig favntaget 
med livet, når det ikke er let. 

Sofia Hedia satte især ord på udfordrin-
gerne som pårørende. 

“I nogle relationer kan man miste sig selv 
undervejs,” sagde hun bl.a. som optakt til en 
sang. Sofia Hedia beskrev, at det både er kræ-
vende, når man skal være der for en, der er 
syg, og når man samtidig skal have overskud 
til at være nærværende overfor andre, selvom 
udfordringerne dræner tid og overskud. I en 
bevægende sang, dedikeret til hendes datter, 

På scenen indledte Sofia Hedia den første af eftermiddagens tre koncerter i København 

Foto: SINDFoto: SIND
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Inge Lise Kromann Sørensens Fond for Sindslidende

Fondens formål er at udlodde rejselegater til ferieophold i ind- 
og udland for mindrebemidlede psykisk syge i Danmark, der 
har en sindslidelse som fx skizofreni og/eller bipolare sindsli-

delser. Legatet er til personer som ikke selv har mulighed for at finan-
siere rejse- og ferieophold for sig selv og eventuel ledsager, samt at 
udlodde uddannelseslegater til uddannelsesformål i ind- og udland 
for mindrebemidlede psykisk syge i Danmark der har en sindslidelse 
som fx skizofreni og/eller bipolare sindslidelser, som ikke selv har 
mulighed for at finansiere sådanne uddannelsesformål. 

Legatet kan alene søges i perioden 15. februar 2022 til 15. marts 
2022. Ansøgninger modtaget uden for dette tidsrum, vil ikke blive 
taget i betragtning. 

Legatets størrelse er på max. kr. 10.000,00. Legatet er skattefrit. 
Legatet er alene skattefrit i det omfang det bruges til ovennævnte 

formål. 
Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af ansøgeren og 

formålet med ansøgningen, samt hvilket beløb, der søges. Dokumen-

tation for sindslidelse skal vedlægges ansøgningen. Endvidere skal 
aktuelt indkomstgrundlag dokumenteres, ligesom en kopi af seneste 
årsopgørelse bedes vedlagt. Ansøgere med skattepligtig indkomst 
over kr. 200.000,00, vil ikke komme i betragtning. Legatet kan kun 
søges af private personer. Bankkonto nr. bedes oplyst til eventuel over-
førsel af udloddet beløb. 

Eftersom Fonden har begrænsede midler til udlodning, vil ansø-
gere ikke komme i betragtning, såfremt dokumentation for sindsli-
delse og økonomiske forhold ikke medsendes ansøgningen, ligesom 
ansøgere der tidligere har modtaget legat fra Fonden ikke kan komme 
i betragtning til yderligere legatudbetalinger. 

Ansøgning med bilag skal sendes til Inge Lise Kromann Sørensens 
Fond for Sindslidende v/advokat Niels Eriksen, Tverskov & Partnere P/S, 
Lindevej 65, 5250 Odense SV, eller pr. mail til tverskov@tverskov.com. 

Såfremt ansøgeren ikke har hørt noget inden d. 15. april 2022, er 
ansøgeren ikke kommet i betragtning.

Annonce

lød teksten fx: “Er du ved at gå i stykker er det 
min skyld. Du har brug for en klippe, jeg er et 
stenbrud.”

Sangen “Stenbrud” kan du fx høre på 
Spotify.

Plejer at larme
“Blue Rose Down” er navnet, når Thejs Nyland 
Sørensen optræder. Energien, lydniveauet og 
tempoet var som altid i top, da han tog plads 
bag guitar, stortromme og mikrofon. For-
skellen var de eftertænksomme pauser med 
lange sætninger mellem numrene, som var en 
ny oplevelse for ham på scenen. 

“Det er svært at lave en sætliste, når jeg 
plejer at larme meget på scenen,” smilede han, 
men slog samtidig mere alvorlige toner an. 
Thejs delte bl.a. indtryk fra en generation og et 

miljø, hvor nogen dulmer svære følelser med 
misbrug eller ved at bebrejde andre. 

“Hvis du eller en anden, du kender, drikker 
for meget, så opsøg hjælp,” opfordrede han og 
tilføjede, at det kan være hårdt at se problemer 
i øjnene, men at det er vigtigt, at man også selv 
gør noget for at ændre situationen.

Tab og ensomhed
Sangerinden Malene Mortensen er særdeles 
rutineret. Hun debuterede i 2003 på et album 
med internationalt meget kendte og aner-
kendte jazz-musikere. Karrieren har gennem 
årene bragt hende rundt i hele verden, og hun 
har også været på skærmen i flere meget store 
tv-programmer. Trods de mange erfaringer var 
den lille koncert på den lille scene en usæd-
vanlig oplevelse, fordi der også blev talt om 
psykisk sårbarhed.

“Det føles lidt angstprovokerende at være 
her. Men de andre var meget åbne. Så det 
vil jeg også være. Jeg mistede min mor som 
11-årig, og det var lige som om, noget i mit 
indre gik kemisk i stykker,” indledte hun det 
første nummer. 

Malene Mortensen beskrev bl.a. hvor vig-
tigt dialog og terapi er, hvis man har det svært. 
Hun delte mange erfaringer om at komme 
godt videre med livet. 

“Jeg blev forladt, da min mor døde. Det 
skabte en frygt for at miste igen. Men man skal 
ikke spare på sin kærlighed, fordi det kan gøre 
ondt med et nyt brud,” sagde hun bl.a. med en 
varme i stemmen, der bredte sig til publikum 
i salen.

Hvis du selv vil opleve en fortællekoncert 
med SIND eller andre arrangementer, så klik 
ind på www.sind.dk/aktivitetskalender.

Sindslidendes Fond uddeler de sidste oplevelsesmidler
• Indtil midten af juni kan du i aktivitetskalenderen på SINDs hjem-

meside se arrangementer og koncerter, der er finansieret af ople-
velsesmidlerne. Siden sidste sommer er ca. 140 aktiviteter og 30 
koncerter blevet afviklet. 

• Sidst på foråret uddeler Sindslidendes Fond resten af de penge, 
SIND har fået bevilget, som gavekort. På samme måde som sidste 
år bliver der mulighed for at ansøge via SINDs hjemmeside.

• Hvis du ønsker information om ansøgningsfristen, så hold øje med 
hjemmesiden eller tilmeld dig SINDs nyhedsbrev.
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Nu taler vi om det  
– og gør noget ved det
Ses vi i Herning den 1. til 8. september til festivalen “Mental Talk”? 
SINDs lokalafdeling i Herning, Ikast og Brande står bag en uge med 
konference, temadage og festival som på et folkemøde. Håbet er at 
nedbryde tabuer og hjælpe til bedre forståelse blandt både politikere, 
professionelle, psykisk sårbare, pårørende og resten af befolkningen

AF BRIAN BRUN, SIND HERNING-IKAST-BRANDE

Der skal mere fokus på psykisk sygdom 
og mental sundhed. Ikke mindst i en 
tid, hvor politikerne taler om en plan 

for de næste ti år.
Så med stor støtte fra Herning Kommune, 

Region Midtjylland og de store foreninger på 
feltet har SINDs lokalbestyrelse i Herning-Ikast-
Brande fået skabt projektet “Mental Talk”. En 
uge, som under sloganet “Nu taler vi om det” 
samler de fleste af landets gode kræfter på 
psykiatriområdet til samtaler og fællesskab.

“Vi er så stolte over den store opbakning, 
vi har fået. For hele ideen med det her er, at 
vi skal have mere synlighed omkring mental 
sundhed. Og det ser det ud til, at vi kan få,” 
siger en stolt SIND-lokalformand, Klaus Mejner 
Nielsen.

Ensomhedskonference
Blandt dem, der støtter op, er Folkebevæ-
gelsen mod Ensomhed, som har valgt at lægge 
årets Ensomhedskonference, så den kan åbne 
Mental Talk. På konferencen kommer der bl.a. 
faglige oplæg fra ind- og udland samt forskel-
lige seminarer med eksempler på forebyg-
gelse og bekæmpelse af ensomhed fra mange 
forskellige aktører, oplæg og diskussioner og 
naturligvis plads til at netværke.

Projektleder på “Mental Talk”, Rasmus 
Sommer, er meget glad for netop 
Ensomhedskonferencen:

“Vi er selvfølgelig rigtig glade for, at Folke-
bevægelsen Mod Ensomhed vil samarbejde 
med Mental Talk. Det er et stort netværk med 
en vigtig sag. Et sådant samarbejde udvikler 

sig hurtigt, og vi er kontakt med flere af Fol-
kebevægelsen Mod Ensomheds medlemsor-
ganisationer om individuelle aftaler om sam-
arbejde,” siger Rasmus Sommer, som oplever, 
at “Mental Talk” bliver godt modtaget fra flere 
sider.

“Vi har allerede en lang række samarbejds-
partnere, som gerne vil deltage i Mental Talk 
for at fremme samtalen om mental sundhed 
og sygdom. Fx Blå Kors Danmark, Region Midt-
jylland og Ældre Sagen – bare for at nævne 
et par stykker. Vi er utrolig glade for, at vi 
kan være med til at sætte rammen for, at en 
lang række organisationer og foreninger kan 
komme og tale om dette emne, ikke blot med 
hinanden, men med os alle sammen.”

Dialog i centrum af Herning
En væsentlig del af “Mental Talk” bliver, at rigtig 
mange organisationer, foreninger og grene af 
psykiatrien vil vise sig frem for offentligheden i 
centrum af Herning.

“Der bliver masser af liv i gaden, og vi kan 
forhåbentlig få nedbrudt mange tabuer for 
mange mennesker. Vi håber at kunne tiltrække 
gæster fra det meste af landet. Og så er det jo 
bare så vigtigt, at vi kan være med til at give 
foreningerne, de frivillige, de professionelle og 
politikerne muligheden for at snakke sammen 
og lade sig inspirere af hinanden. Det har 
været målet med “Mental Talk” lige fra vi gik i 
gang for nogle år siden med de første ideer,” 
fortæller Klaus Mejner Nielsen.

MENTAL TALK DEN 1. TIL 8. SEPTEMBER

Lokalformand Klaus Mejner Nielsen (i midten) og de andre involverede glæder sig til 
arrangementet

www.mentaltalk.dk
• Afholdes i Herning den 1. til 8. september.
• Programmet bliver løbende udviklet og 

omfatter fx konference i Herning Messe-
center, events og aktiviteter i bymidten i 
Herning. Se mere på hjemmesiden.

• SIND Herning-Ikast-Brande har taget ini-
tiativ til “Mental Talk”, der allerede har 
samlet mange samarbejdspartnere.

Foto: SINDFoto: SIND
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www.sind.dk/ffbma

Svært at være pårørende i arbejdstiden
At være pårørende til et barn med angst kan også medføre konstant dårlig samvittighed 
og frygt for at blive fyret fra sit arbejde. Mange forældre ender med selv at blive sygemeldt 
med stress. Foreningen for børn med angst er med i projekt “pårørende på job”, der 
bl.a. tilbyder ledelse og medarbejdere værktøjer til dialog om udfordringerne

AF MIA KRISTINA HANSEN, FORMAND FOR SIND OG FOR FORENINGEN FOR BØRN MED ANGST

Hvad gør man, når ens barn 
har så mange bekymringer 
og udvikler angst i sådan 

en grad, at hele ens familie- og 
arbejdsliv bliver påvirket? Det er 
et stort spørgsmål, og vi oplever, 
at der ikke er et entydigt svar, 
fordi det er forskelligt fra forældre 
til forældre, hvilken del af fami-
lielivet, som er mest påvirket, og 
dermed belaster og hæmmer den 
enkelte forælder. Men vi ved, at 
når man som forældre oplever, at 
ens barn viser tegn på bekymring 
eller angst, så bliver alle forældre 
ofte udfordret i høj grad – også i 
forhold til deres arbejdsplads. 

Sygemelding
Barnet kan fx få ondt i maven og 
hovedpine, når man står og skal 
ud ad døren om morgenen. Det 
betyder, at du som forælder ofte 
ender med ikke at kunne møde 
til tiden på din arbejdsplads, eller 
at du måske må melde barn syg 
og blive hjemme. Det kan også 
være, at dit barn bliver dårlig i 
løbet af dagen, og at du derfor 
må forlade arbejdspladsen for at 
hente dit barn. I takt med at bar-
nets angstforløb udvikler sig, kan 
problemerne opstå mange gange 
om ugen. Og det kan være svært 
for omgivelserne at forstå, hvad 
der egentlig er i spil hjemme hos 

den enkelte familie, når ens barn 
trækker sig fra et normalt børne- 
og ungdomsliv. 

Frygt for fyring
Det gør hele forløbet endnu mere 
udfordrende, fordi man som for-
ældre kan ende med at gå rundt 
med konstant dårlig samvittighed 
og frygt for at blive fyret fra sit 
arbejde. Mange forældre ender 
med selv at blive sygemeldt med 

stress. Derfor er det vigtigt, at ens 
arbejdsplads får en forståelse af 
familiens problemer.

Foreningen for børn med angst 
og SIND sidder med i et advi-
sory board for projekt “pårørende 
på job”, som er støttet af Velliv 
Foreningen.

Projektet giver bl.a arbejds-
pladserne viden og gode råd 
til at støtte medarbejdere. Pro-
jektet har blandt andet en hjem-

meside, hvor både arbejdsgivere 
og pårørende kan finde gode råd 
og vejledning. Konkrete samtale-
værktøjer kommer også snart på 
hjemmesiden.

Du kan læse mere om 
projektet her: 
• www.ppjob.dk 
• www.facebook.com/ppjob.

dk/ 

Hvordan kan arbejdspladsen håndtere udfordringer for pårørende? På www.ppjob.dk, menupunktet 
værktøjer, kan du læse gode råd og anbefalinger

Modelfoto: ColourboxModelfoto: Colourbox
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MedicinRådgivningen: Nye frivillige efterlyses

MedicinRådgivningen oplever markant vækst i omfanget af henvendelser efter, at 
25.000 foldere er sendt ud til lægepraksisser i hele Danmark. Rådgivningen søger både 
frivillige til telefonrådgivningen, til kontaktpersonordningen og til andre opgaver 

MedicinRådgivningen, der er en lands-
dækkende SIND-aktivitet, mangler fri-
villige. Rådgivningen hjælper bru-

gere og pårørende i forbindelse med ned- og 
udtrapning af fx sove-, beroligende, stærkt 
smertestillende og antipsykotisk medicin, 
antidepressiva samt antiepileptika, som ofte 
bruges mod angst eller abstinenser. Udover 
rådgivning og oplysningsarbejde står Medicin-
Rådgivningen bl.a. også bag støttegrupper og 
andre aktiviteter. 

Behovet for flere frivillige er taget til efter en 
informationskampagne i begyndelsen af 2022. 
En bevilling fra Sundhedsministeriet betød, at 
MedicinRådgivningen kunne udsende 25.000 
foldere til de alment praktiserende læger 
i Danmark og andre relevante modtagere. 
Kampagnen blev suppleret med annoncer i 
udvalgte magasiner.

“Responsen har været overvældende. 
Vi har fået flere henvendelser. Både til råd-

givningen og forespørgsler på foredrag om 
udtrapning. Væsentligt flere er blevet opmærk-
somme på, at der er information at hente,” 
siger Karine Lindgaard, bestyrelsesformand for 
MedicinRådgivningen.

Alsidige opgaver
Rådgivningen mangler frivillige til telefonråd-
givningen, til kontaktpersonordningen og til 
andre opgaver. 

“I mange år har vi været meget fokuse-
rede på, at vores frivillige skal tale i telefon 
med dem, der har brug for rådgivning, men 
man kan være frivillig på mange andre måder. 
Der er mange tandhjul i en organisation som 
vores, også selvom vi ikke er kæmpe store, så 
vi vil også gerne i dialog med potentielle frivil-
lige med andre interesser og kompetencer end 
rådgivning,” siger Karine Lindgaard.

Det betyder, at MedicinRådgivningen også 
leder efter frivillige, fx til at hjælpe til med 

rekruttering, layout, tekster eller andet kom-
munikationsarbejde. Palletten er bred, for det 
handler også om, hvad man kan byde ind med. 

Hvis du vil være med til at gøre en for-
skel for mennesker, der er blevet afhængige af 
medicin, kan du læse mere på www.smr.dk

/red.

Vil du være frivillig?
MedicinRådgivningen, som du kan læse 
mere om på www.smr.dk, søger frivillige, 
der fx kan hjælpe med rådgivning, rekrut-
tering, layout og kommunikationsarbejde. 
Eller måske er der noget helt andet, du kan 
bidrage med? Vi vil også meget gerne høre 
fra dig, hvis du har lyst til at hjælpe som 
rådgiver. 

Skriv til bestyrelsesformand Karine Lind-
gaard på info@smr.dk

Skizofreniforeningen 
Mindeord – Holger Steinrud

Skizofreniforeningens formand 
Hans-Jørgen Dalager skriver 
mindeord om foreningens tid-

ligere formand Holger Steinrud:
Holger Steinrud er  d. 8. februar 

2022 gået bort efter et langt og 
vanskeligt sygdomsforløb.

Holger var højt værdsat for sit 
mangeårige arbejde i Skizofreni-
foreningen – både som bestyrel-
sesmedlem og som formand.

Skizofreniforeningen har mistet 
et markant medlem. Holger nød 
stor tillid blandt medlemmerne 
af Skizofreniforeningen. Han var 
både engageret i SIND og engage-
rede sig også i fællesnordisk sam-
arbejde for forskning og behand-
ling af mennesker med skizofreni.

Tilliden og respekten for hans 
faglige indsigt rakte langt ud 
over hans arbejde i Skizofrenifor-

eningen. Holger var flere gange 
den, der stod for høringer i Folke-
tinget om psykisk sygdom, og hen-
vendte sig ofte direkte til politikere.

Tillidsvækkende og begavet, 
ordholdende og arbejdsom er 
nøgleordene for hans virke.

Holger havde også humor og 
var en humørspreder i festligt lag. 
Jeg har ved flere lejligheder siddet 
og snakket med Holger efter et 
endt møde. Hans enorme viden og 
engagement for arbejdet med folk, 
der havde det svært, var smittende.

Jeg har haft den store glæde 
at arbejde sammen med Holger 
både som medlem af Skizofreni-
foreningen og ved arbejdsgrupper 
om information og informations-
materialer til unge omhandlende 
skizofreni.

Jeg har virkelig værdsat sam-
arbejdet med ham gennem alle 
årene. Holger var udadvendt og 
en god mand, som talte de psykisk 
syge og svages sag. Han vil blive 
savnet både af mig personligt, 
men også i Skizofreniforeningen. 

Mine varmeste tanker går til 
hans hustru Janne, deres børn og 
børnebørnene.

Æret være Holger Steinruds 
minde.

Hans-Jørgen Dalager
Formand for Skizofreniforeningen

Holger Steinrud

Foto: PrivatFoto: Privat
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LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER

Nyt projekt: Flere frivillige til flere opkald

SIND Rådgivning i Aarhus ønsker flere rådgivere, der selv har personlig erfaring som 
pårørende. Efter en donation fra Tryg Fonden kan rådgivningen nu intensivere indsatsen

Midtjyske SIND Rådgivning er en landsdækkende aktivitet i 
SIND og driver bl.a. landsforeningens telefonrådgivning på 
7023 2750. Dertil kommer en bred vifte af andre aktiviteter 

og projekter. Et af de nyeste projekter handler om rekruttering, uddan-
nelse og inddragelse af flere frivillige, der selv har personlig erfaring 
som pårørende. SIND Rådgivning har med en donation på 370.000 
kr. fra Tryg Fonden siden februar kunnet opprioritere og intensivere 
indsatsen.

Flere erfaringer
Baggrunden er dels, at rådgivningen mangler frivillige. Siden den 
første coronanedlukning i 2020 har rådgivningen fået flere opkald og 
har derfor brug for at kunne holde flere telefonlinjer åbne end tidli-
gere. Projektet, der fortsætter indtil januar 2023, betyder, at rådgiv-
ningen nu kan skrue op for rekrutteringsaktiviteterne. 

”Derudover vil vi gerne have flere frivillige med flere forskellige 
erfaringer, som besvarer henvendelserne til rådgivningen,” fortæller 
frivilligkoordinator Filip Ingesman Hansen, der arbejder med projektet.

Mange af rådgivningens nuværende frivillige og ansatte har høj 
faglighed via uddannelse og job. Fx som socialrådgivere eller psyko-
loger. Som supplement til deres kompetencer opsøger SIND Rådgiv-
ning nu dialog med potentielle frivillige, der selv har prøvet at være 
pårørende. Målet med projektet er, at syv ud af ti nye frivillige selv er 
eller har været pårørende.

“Ved at rådgiverne bringer deres personlige baggrund i spil på en 
kvalificeret måde, kan de gøre en forskel og hjælpe de rådsøgende 
i samtalerne. Vi tilbyder fx supervision, sparring, introkurser og net-
værksmøder, hvormed vores frivillige rådgivere bliver godt klædt på til 
opgaverne. Herudover er det at være frivillig med pårørendebaggrund 
også tiltænkt som en beskyttende faktor i forhold til rådgivernes egen 
situation som pårørende og mestringen af dette livsvilkår, siger Filip 
Ingesman Hansen.

Hvis du vil vide mere om projektet, eller hvis du har lyst til at blive 
frivillig hos SIND Rådgivning, så klik ind på www.sindraadgivning.dk.

Nyt tilbud i Midtjylland: 
Undervisningsforløb for voksne pårørende

SIND Rådgivning, der er en landsdækkende SIND-
aktivitet, udvider paletten af tilbud

SIND Rådgivning tilbyder hermed en 
række gratis undervisningsforløb for 
voksne pårørende i hele Region Midt-

jylland. Undervisningsforløbet kan være rele-
vant for dig, som er pårørende til en nært-
stående voksen (over 18 år) med psykisk 
sårbarhed eller en psykiatrisk diagnose. Det 
kan fx være en partner, et voksent barn, en 
nær ven eller en forælder.

Undervisningsforløbets formål er at præ-
sentere pårørende for viden, der kan hjælpe 
med at forstå og håndtere vilkåret som pårø-
rende. Et forløb består af seks til otte under-
visningslektioner, hver gang med udgangs-
punkt i forskellige temaer. Formatet er oplæg 
fra fagpersoner, som herefter drøftes med og 

blandt deltagerne. I undervisningsforløbet 
deltager ca. 15-20 pårørende.

Flere byer
Forløbene afholdes på skift i forskellige byer 
i regionen. I efteråret 2020 er der foreløbig 
planlagt forløb i Holstebro, Skanderborg, Sil-
keborg og Aarhus.

Hvis du er interesseret i at deltage, så kon-
takt Filip Ingesman Hansen: undervisning@
sindspaa.dk eller 5211 2671. I mailen bedes 
du oplyse, i hvilken by, du ønsker at deltage i 
undervisningsforløb, og hvordan du er pårø-
rende. Oplysningerne behandles fortroligt og 
anvendes kun i forbindelse med afholdelse af 
undervisningsforløbet.

Læs mere på www.sindraadgivning.dk/.

SIND
Rådgivning

Modelfoto: ColourboxModelfoto: Colourbox
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WEBSHOP

Støt SIND
Mere end 50 pct. af danskerne er – direkte eller indirekte – berørt af psykisk syg-
dom. Desværre får langt fra alle den hjælp og støtte, som de har brug for – og 
krav på. SIND arbejder på at forbedre forholdene for mennesker med sindslidel-
ser, pårørende og de professionelle i psykiatrien.

HAR DU BRUG FOR EN SIND-BISIDDER?
SIND har uddannet en række frivillige bisiddere, som 
kan hjælpe 
Kontakt SINDs landsdækkende telefonrådgivning på 
7023 2750 eller skriv til bisidder@sind.dk, hvis du har 
brug for en bisidder.

www.sind.dk/webshop

PJECER
Skizofreni*
Samvær med mennesker med psykoseproblemer*
Værd at vide om depression*
Medicinafhængighed – information og rådgivning om 
sove- og nervemedicin
Borderline*
Portræt af en pårørende*
Bipolar lidelse hos voksne

FOLDERE
Vi har brug for din støtte. (Hvervefolder)*
Bliv frivillig i SIND-nettet*
Få en frivillig besøgsven fra SIND-nettet*
Bestil eller bliv foredragsholder*
Tag en bisidder med*
Arvefolder*
Valgfolder (kun download)*
Psykiatrihåndbogen, 770 sider, 5. udgave* 100,-

ANDET
Regnponcho til engangsbrug 10,-
Lykønskningskort og specialkuvert, A7-format 10,-
Lykønskningskort, A6-format 10,-

Taske med SIND-logo og plads til ringbind 25,-
Sort T-shirt med SIND-logo. Str: S-7XL 100,-
Plasticposer med SIND-logo (295 × 390 mm) Gratis
Rollup stander (ikke på lager, men kan leveres).
Ved levering kan tekst m.m. “skræddersys.”
Kontakt SINDs sekretariat for pris
Pins  15,-
Pins, gylden         7,-
Rygpose, sort med rødt logo  22,-
Nøglering m. møntholder  10,-
Hvid kuglepen     7,50
Visitkort om SINDs landsdækkende
telefonrådgivning  Gratis
Bogmærker Gratis
Kaffekop med SIND logo 40,-
Balloner, hvide 10 stk. 12,-
SIND-blokke, A5, 20 sider. 5 stk. 50,-
Antistressbold 15,-
Sort A4-mappe med SIND logo 20,-
SIND bolcher, 500 gr. 100,-

Materialet er gratis, såfremt der ikke er angivet en pris. Materialet kan bestilles på  
www.sind.dk/webshop

Pjecer markeret med * kan også downloades fra www.sind.dk/brochurebibliotek

SINDblade til uddeling 
ved arrangementer. 
Kontakt SINDs 
sekretariat.

Gratis personlig rådgivning og SIND-bisiddere: 7023 2750

Nr. 2 | April 2022 | SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed Nr. 2 | April 2022 | SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed 

SIND Besøgsven | Psykiatriplan | FortællekoncerterSIND Besøgsven | Psykiatriplan | Fortællekoncerter

Guide: Indtag foråret med sanserneGuide: Indtag foråret med sanserne

Forfatteren Fine Gråbøl vil gøre op Forfatteren Fine Gråbøl vil gøre op 
med psykiatriens kolde sprogmed psykiatriens kolde sprog
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 LOKALNYT

Læs mere om kommende arrangementer 
på SINDs hjemmeside

Udover generalforsamlinger afholder SINDs lokalafdelinger mange andre aktiviteter de 
kommende uger. På vores hjemmeside kan du læse mere om fx koncerter, foredrag og 
samtalegrupper. Der kan ske ændringer. Se nærmeste lokalafdeling på www.sind.dk/lokal

SIND Hovedstaden
Blandt regionens 15 lokalafdelinger er bl.a. 
planlagt disse aktiviteter: 

SIND Rudersdal
Café Holte Havn: 
Søndag d. 24. april 2022 fra kl. 14.30-15.00. Der 
vil – som sædvanlig – være masser af kaffe/te/
vand og lagkager. Tilmelding til Merete Elleboe 
på: merete@sind.dk.

SIND Frederikssund-Egedal
En gratis aftentur i biografen:
Tirsdag d. 5. april 2022 kl. 19.00-21.00 er der 
filmvisning i Parkteateret i Frederikssund. Vi 
skal (gen)se den franske komedie “De urør-
lige”. Filmen bygger på en autentisk historie. 
De fremmødte bydes på sodavand og pop-
corn. I receptionen får man uddelt en billet, 
så biografen kan holde øje med, hvor mange 
vi er i salen. Læs mere om arrangementet på 
hjemmesiden. Tilmelding: 4738 3435. Alle er 
velkomne.

Et foredrag med Manu Sareen: 
Torsdag d. 21. april 2022 kl. 19.00-21.00. Vi skal 
til et foredrag med tidligere politiker og mini-
ster Manu Sareen. Det foregår på kulturhuset 
Elværket, v. Kirken 6, Frederikssund. Manu 
Sareen er uddannet socialpædagog og kon-
fliktmægler. I 2021 skrev han bogen: “Hører 
du overhovedet efter?!”. Manu Sareen er født 
i Punjab, Indien. For nogle år tilbage fik han 
stillet diagnosen ADHD. Foredraget er gratis og 
for alle borgere. 

Et interview med Peter Øvig Knudsen: 
Tirsdag d. 2. juni 2022 kl. 19.00-21.00. Kom til 
interview med forfatter Peter Øvig Knudsen. 
Han kommer forbi kulturhuset Elværket, v. 
Kirken 6, Frederikssund for at deltage i en sam-
tale med udgangspunkt i sin depression, ind-
læggelse på Rigshospitalet og deraf følgende 
elektrochok. Det har han skrevet en dokumen-
tarroman om: “Jeg er, hvad jeg husker”. Arran-
geres i et samarbejde med Frederikssund Bib-
liotekerne. Arrangementet er gratis og for alle 
borgere. 

SIND København
Åbent medlemsmøde med aftensmad:
Torsdag d. 7. april 2022 samt torsdag d. 12. maj 
kl. 19.00-22.00 .

Kom til åbent medlemsmøde på Café 
Livingstone på Sortedam Dossering 81 og få 
lækker, gratis mad.

Vi spiser noget lækker mad sammen og der-
efter inviterer vi til diskussion om et emne, som 
har med psykiatrien at gøre. Der vil muligvis 
komme en oplægsholder.

Se mere på hjemmesiden. Begrænset antal 
pladser. Tilmelding senest to dage før på kbh@
sind-kbh.dk.

Forfattermøde med Kaspar Bonnen:
Tirsdag d. 26. april 2022 kl. 19.00-22.00. Kom 
til forfattermøde med Kaspar Bonnen og bliv 
bespist gratis. Kaspar Bonnen er forfatter til 
bøgerne “Bag om min far” fra 2020 og “Ind til 
min mor” fra 2016. Bøgerne skildrer, hvordan 
forholdet til forældrene kan give store psykiske 
udfordringer, hvis man selv er en følsom sjæl. 
Forfattermødet starter kl. 20. Forfatter Kasper 
Nørgaard Thomsen interviewer, og sammen 
vil de belyse forfatterskabet og herunder også 
deres berøring med psykiske lidelser. Bliv 
bespist gratis kl. 19 ved tilmelding senest to 
dage ind. arrangementet med tilmelding til 
kbh@sind-kbh.dk. Du behøver ikke tilmelde 
dig, hvis du ikke ønsker, at deltage i spis-
ning. Transportmuligheder: Bus 9A og S-tog til 
Sjælør Station.

Nørrebro Teater:
Onsdag d. 27. april 2022 kl. 19.00-21.00.

SIND København inviterer dig gratis med til 
forestillingen “Jytte fra marketing er desværre 
gået for i dag”. Morten Münsters bestsellerbog 
er omdannet til et tankevækkende komedie-
show. Forestillingen tager fat i alle de udfor-
dringer, der opstår, når det uperfekte men-
neske forventes at have den perfekte adfærd.

Tilmelding via mail til kbh@sind-kbh.dk. 
Der er et begrænset antal billetter, som for-
deles efter først til mølle-princippet. Du/I får en 
bekræftelse, når du er tilmeldt.

Forfattermøde med Naja Marie Aidt
Tirsdag d. 24. maj 2022 kl. 19.00-22.00. Kom 
til forfattermøde med Naja Marie Aidt og bliv 
bespist gratis. Naja Marie Aidt har et større 

forfatterskab bag sig. Mest kendt er nok 
“Har døden taget noget fra dig, så giv det til-
bage”, om tabet af hendes søn. Hun har mod-
taget Nordisk Råds Litteraturpris og Kritiker-
prisen. Forfatter Kasper Nørgaard Thomsen 
interviewer, og sammen vil de belyse forfatter-
skabet og herunder også deres berøring med 
psykiske lidelser. Forfattermødet starter kl. 20. 
Det er gratis at deltage. Bliv bespist gratis kl. 
19 ved tilmelding senest to dage ind. arran-
gementet med tilmelding til kbh@sind-kbh.
dk. Transportmuligheder: Bus 9A og S-tog til 
Sjælør Station.

Pinsefrokost i Krøgers Have
Søndag d. 5. juni 2022 kl. 13.00-17.00. Kom til 
gratis pinsefrokost på grundlovsdag. Vi holder 
pinsefrokost i Krøgers Have på Pile Allé 18 
på Frederiksberg, pinsedag, der samtidig er 
grundlovsdag. Deltagelse i frokosten er gratis, 
men der betales et depositum på 100 kr., som 
betales tilbage ved deltagelse. Beløbet indbe-
tales til Arnfinn Thorsteinsson på MobilePay 
28354381 eller ved overførsel til reg.nr. 7545, 
kontonr.0001850145. Husk at skrive navn. Til-
melding på kbh@sind-kbh.dk. Begrænset 
antal pladser.

Forfattermøde med Caroline Livingstone
Tirsdag d. 14. juni 2022 kl. 19.00-22.00. Kom til 
forfattermøde med Caroline Livingstone og 
bliv bespist gratis. Caroline Livingstone har 
udgivet bøgerne “Brak” i 2020 og “Nat i april” i 
2016. Den sidste handler om Carolines liv med 
psykisk sygdom og alle de udfordringer, dette 
medfører, både eksistentielt og i forhold til 
det psykiatriske system. Forfatter Kasper Nør-
gaard Thomsen interviewer Caroline Livings-
tone, og sammen vil de belyse forfatterskabet 
og herunder også deres berøring med psy-
kiske lidelser. Forfattermødet starter kl. 20. Det 
er gratis at deltage. Bliv bespist gratis kl. 19 ved 
tilmelding senest to dage ind. arrangementet 
med tilmelding til kbh@sind-kbh.dk. Du 
behøver ikke tilmelde dig, hvis du ikke ønsker, 
at deltage i spisning. Transportmuligheder: Bus 
9A og S-tog til Sjælør Station.

Kursus for pårørende til 
retspsykiatriske patienter:
26. april 2022 kl. 17.00 og derefter fem under-
visningsgange indtil juni.
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Kompetencecenter for Retspsykiatri (KFR) 
afholder et nyt kursus for pårørende til rets-
psykiatriske patienter. På kurset behandles 
spørgsmål og emner, der er efterspurgt af 
mange pårørende. Kurset er gratis og består af 
seks undervisningsgange indtil juni 2022. Se 
kursusfolder og yderligere information i aktivi-
tetskalenderen på SINDs hjemmeside. 

Kurset afholdes hos Region Hovedstadens 
Psykiatri, Kristineberg 3, 2100 København Ø.

Tilmelding til rhpkfr@regionh.dk senest d. 
19. april 2022.

SIND Helsingør
Koncert med ME AND MARIA –  
Karosserifabrikken, Helsingør

Torsdag d. 21. april 2022 kl. 19.00-20.30. 
Koncert med danske ME AND MARIA. Kom 
med til en stemningsfuld intimkoncert med 
den danske pladeaktuelle duo, ME AND MARIA, 
på Karosserifabrikken midt i Helsingør. Oplev 
blide, eftertænksomme melodier og tek-
ster, der kan gøre én helt blød om hjertet. Alle 
er velkomne! Der er gratis entré. Koncerten 
begynder kl 19. Unummererede siddepladser. 
Dørene åbnes en halv time før. 

SIND Nordsjælland
Nyhed: Lokal rådgivning i Hillerød har 
nu igen en fast åbningstid
SIND Nordsjællands lokale rådgivning har 
nu igen fast åbningstid hver torsdag fra kl. 
16 -18. Vi modtager både henvendelser pr. 
telefon og ved personligt fremmøde i SIND-
huset: Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød, raad-
hillerod@sind.dk, 4826 7888, 9393 7588. 
Rådgiverne er frivillige med erfaring både 
som sindslidende og i nogen grad også 
som pårørende. Vi kan derfor tilbyde råd-
givning ud fra egne oplevelser. Vi lægger 
stor vægt på at tilbyde personlige og gerne 
flere samtaler, som vi giver os god tid til. 
Der er også mulighed for at høre mere om 
aktiviteter og samtalegrupper i SIND. Læs 
mere om den lokale rådgivning på www.
sind.dk/nordsjaelland

SIND Sjælland 
Regionen har syv lokalafdelinger med mange 
aktiviteter. Fx står SIND Holbæk-Odsherred-
Kalundborg bag samtalegruppe, rådgivning, 
Walk & Talk, kaffestue og psykologsamtaler 
om gamingafhængighed. SIND Ringsted-Sorø 
afholder arrangementer hver onsdag. Se mere 
på hjemmesiden. 

SIND Gladsaxe-Gentofte-Lyngby
Ferieophold i Tisvildeleje på pensionat 
Kildegaard:
Mandag d. 22. august til fredag d. 26. august 
2022.

Begrænset antal pladser: Fem dejlige som-
merdage på Kildegaard i Tisvildeleje tæt ved 
strand, Tisvilde Hegn og Tibirke Bakker og med 

udflugt til skønne byer og seværdigheder i 
Nordsjælland.

Vi går ture, svømmer i havet, mediterer, 
dyrker måske yoga, har workshops, er kre-
ative i malerværkstedet, samtaler eller 
hygger os bare. Stedet er et dejligt gammelt 
sommerpensionat.

Se mere i aktivitetskalenderen på hjemme-
siden. Ferien er primært for borgere fra Glad-
saxe, Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Interesserede bedes kontakte Ragna Heide 
inden 1. maj: ragnaheide@youmail.dk eller 
5092 2949 (SMS). Du får besked om endelig til-
melding midt i maj.

Pris: 1.500 kr. Forudsætter personligt med-
lemskab af SIND pr. 1. januar 2022. Kontingent 
skal være betalt. Ellers betales yderligere 500 
kr. Betalingsfrist d. 1. juni.

SIND Roskilde-Lejre
Besøg på RAGNAROCK:
Torsdag d. 7. april 2022 kl. 10.45.

Vi besøger RAGNAROCK – museet for pop, 
rock og ungdomskultur. Oplev ungdomskultu-
rens udvikling fra 1950’erne og frem. Hvordan 
ungdommen gennem tid har brugt musikken 
til at råbe op. Efterfølgende er der frokost i 
cafeen. Tilbuddet er gratis og tilbydes også til 
sårbare borgere, der ikke er SIND-medlemmer. 
Så tag en ven med. Se mere på hjemmesiden 
om tilmelding.

Sejltur med frokost og kaffe 
på M/S Sagafjord:
Lørdag d. 30. april 2022 kl. 12.45-15.00.

Oplev den forårsgrønne Roskilde fjord, 
mens vi sejler og nyder en god frokost. 
Besøget er gratis og forbeholdt SIND-med-
lemmer, psykisk sårbare og andre udsatte bor-
gere. Bemærk: Tilmelding er senest d. torsdag 
d. 31. marts til Per Harvøe på perharvoe@
webspeed.dk eller 4636 1339.

Mathilde Falch: ‘Solen brænder’:
Onsdag d. 11. maj 2022 kl. 20.00.

Koncert med udgangspunkt i hendes 
nyeste album. Gimle, Helligkorsvej 2, 4000 
Roskilde. Tilmelding: Senest 29. april til leni-
grund10b@gmail.com, 4241 0034. Der er 
begrænset pladser, så først til mølle.

SIND Syddanmark 
Regionen har ti lokalafdelinger med en bred 
vifte af tilbud og aktiviteter: 

SIND Haderslev
Træning:
Tirsdage kl. 16.30-18.00.

Træning under trygge rammer, hvor der er 
en instruktør til stede. Gratis for medlemmer.

Træning er i salen og på maskiner i kæl-
deren på Sundhedcenteret Haderselv. Yderli-
gere information hos Kirstine: 4051 5450.

SIND Syd-Vest
Kvie sø og søndagsbrunch i 
Pandekagehuset:
Søndag d. 3. april 2022 kl. 10.10-14.30.

SIND Syd-Vest inviterer på søndagsbrunch 
i Pandekagehuset og efterfølgende gåtur 
rundt om Kvie Sø søndag d. 3. april. Vi kører 
fra Esbjerg i private biler, fra huset i Nørrebro-
gade kl. 10.10, ankommer til Pandekagehuset 
kl. 11.00 og spiser søndagsbrunch. Når vi har 
spist, går vi en tur omkring Kvie Sø, en tur på 
ca. 2.3 km. Vi kører hjem kl. ca. 13.30 og drikker 
kaffe i huset i Nørrebrogade. Turen koster 50 
kr. som kan betales i huset eller på MobilePay 
8505EE skriv Kvie Sø i kommentarfeltet. Sidste 
tilmelding d. 31. marts.

Fortællekoncert med  
ME AND MARIA Esbjerg
Lørdag d. 7. MAJ 2022 KL. 20.00-21.30.

GRATIS: Oplev den danske duo ME AND 
MARIA i Musikhuset, Havnegade 18, Esbjerg. 
Alle er velkomne! Der er gratis entré, og kon-
certen begynder kl 20 i caféen. Dørene åbnes 
en time før.

SIND Fyn
Fortællekoncert med ME AND MARIA 
– Odense
Søndag d. 15. maj kl. 15.00

GRATIS: Oplev den danske duo ME AND 
MARIA i Musikhuset Dexter, Vindegade 60, 
Odense. Dørene åbnes en time før. Man kan 
sikre sig en siddeplads via link i begivenheden 
på SINDs side på Facebook.

SIND Midtjylland 
Regionen har 13 lokalafdelinger. Udover 
løbende aktiviteter kan du de kommende uger 
deltage i en række arrangementer.

SIND Aarhus-Samsø
Foredrag med psykologiprofessor 
Svend Brinkmann:
Tirsdag d. 5. april 2022 kl. 18.30-21.30.

I sit nye foredrag tager Svend Brinkmann fat 
i begrebet lykke. Et fænomen som mennesker 
formentlig altid har reflekteret over. 

For hvad er lykken? Er lykke en afgørende 
del af at være menneske? Er det noget, vi bør 
jage? Har vi ret til lykke? Og findes den overho-
vedet – lykken?

Mange har historisk kæmpet for retten til at 
være lykkelig, men i de senere år er ideen om 
lykken imidlertid ved at skifte fra at være en ret 
og til at blive en pligt. 

Arrangementet er gratis for mennesker, der 
er psykisk sårbare mennesker, og for pårørende 
samt for medlemmer af SIND. Du må gerne 
tage en ven eller ledsager med. Arrangementet 
afholdes i Tivoli Friheden, Hermans. 

Begrænset antal billetter, der fordeles efter 
efter først til mølle-princippet. Tilmelding og 
spørgsmål til: traptanja@gmail.com.
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Planlagte SIND-generalforsamlinger
Her kan du se de generalforsamlinger, der var planlagt ved deadline på SINDbladet. Der kan ske 
ændringer. På www.sind.dk/aktivitetskalender kan du se en opdateret oversigt. Bagerst i bladet 
og på www.sind.dk/find-SIND kan du se kontaktinformation for lokalafdelinger og regioner

Region Midtjylland
SIND Holstebro-Struer-Lemvig: Generalforsamlingen flyttes til lørdag 

d. 28. maj 2022. Forslag der ønskes behandlet på generalforsam-
lingen, skal være formanden i hænde senest otte dage før. Se mere på 
hjemmesiden.

SIND Viborg: Der indkaldes til generalforsamling i SIND Viborg lokalfor-
ening torsdag d. 21. april kl. 18.30. 
Fristedet. Fælledvej 9, 8800 Viborg. Bestyrelsen er vært med kaffe og 
lagkage. Nærmere oplysninger hos formand Runa Dorph-Petersen på 
2863 4963.

Region Syddanmark
SIND Syddanmark: Generalforsamling for SIND Syddanmark Regions-

kreds afholdes torsdag d. 28. april 2022 kl. 19.00 i Kolding Kommunes 
Uddannelsescenter, Ågade 27, 6000 Kolding. 

Begrundede forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
skal være regionsformand Anne Hvidberg Jørgensen i hænde senest 
otte dage før generalforsamlingen. Skriv til: annehvidberg@mail.dk.

Region Hovedstaden
SIND Nordsjælland: Repræsentantskabsmøde onsdag d. 6. april kl. 

17-20 i SIND-huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød. 
Mødet er åbent for alle SIND-medlemmer uanset bopæl. Blandt disse 
kan vælges op til tre ekstra bestyrelsesmedlemmer, som fungerer 
sammen med de øvrige medlemmer, der er valgt af de tilknyttede 
SIND-lokalafdelinger. 
Bestyrelsen ønsker nye kræfter, primært til at løfte opgaven med den 
åbne anonyme rådgivning, som er SIND Nordsjællands vigtigste akti-
vitet. Rådgivningen har fungeret i mere end 30 år – noget af tiden som 
en del af SINDs Landsdækkende Telefonrådgivning (DLT). Målet er nu 
at være en lokalrådgivning, der lægger vægt på personlige samtaler i 
SIND-huset. 

Nærmere orientering om arbejdet og tilmelding til repræsentant-
skabsmødet kan ske ved henvendelse til formand Ole Hagman:  ole-
hagman@youmail.dk eller 6025 1078. 

Landsdækkende aktiviteter 
Foreningen for børn med angst: Generalforsamling afholdes tirsdag 
d. 19. april 2022 kl. 18.30 i Frivilligcentret Roskilde, Jernbanegade 21, 
4000 Roskilde.

SIND Skanderborg
Søndagstur til Himmelbjerget:
Søndag d. 29. maj 2022.

Sejltur til Himmelbjerget med frokost på 
Hotel Himmelbjerget. Sejltur fra Ry og retur 
– alternativt biltur. Frokost på Hotel Him-
melbjerget. Arrangementet er gratis. Der er 
mulighed for transport til Ry. Tilmelding via 
Ellen på 2876 7262. 

Gåtur med naturvejleder:
Tirsdag d. 5. april, onsdag d. 20. april og 
onsdag d. 18. maj. Alle dage kl. 13-15. 

Har du lyst til at deltage, så kontakt Ellen 
(28767262) om mødested og område. Der er 
mulighed for transport.

SIND Nord- og Syddjurs
Koncert med Dorthe Gerlach:
Lørdag d. 9. april 2022 kl. 18.00-21.00.

Kom til koncert med Dorthe Gerlach inkl. 
spisning og bobler. Det bliver så hyggeligt med 
god musik og spisning. Der er et begrænset 
antal billetter, og det er igen ud fra “først til 
mølle”-princippet. I kan denne gang få ledsa-
gelse af en pårørende. Tilmeldingsfristen er 

overskredet, men på sms til Winnie på 3160 
2441 kan du spørge, om der stadig er ledige 
billetter.

SIND Silkeborg
Foredrag og debat med Peter Øvig 
Knudsen: “Jeg er hvad jeg husker”: 
Onsdag d. 27. april 2022 kl. 19.00-20.30.

Arrangeret i samarbejde med Silkeborg Bib-
liotek: Peter Øvig Knudsen vil i samtale med 
Maria Louise Elgård Rasmussen fortælle om 
sine stærkt personlige bøger “Jeg er hvad jeg 
husker” (2021) og “Min mor var besat” (2019). 
Silkeborg Medborgerhus, Sal A, Bindslevs Plads 
5, 8600 Silkeborg. Billetter koster 75,- kr. og 
købes via Silkeborg Biblioteks hjemmeside. 

SIND Viborg
Koncert med ME AND MARIA –  
Paletten, Viborg: 
Lørdag d. 21. maj 2022 kl. 19.00-20.30.

Kom med til en stemningsfuld intimkon-
cert med den danske duo, ME AND MARIA, 
på Spillestedet Paletten i hjertet af Viborg. ME 
AND MARIA er pladeaktuelle med deres fjerde 
album, “Strejf af fred.” Oplev blide, eftertænk-

somme melodier og tekster, der kan gøre én 
helt blød om hjertet. Til den helt særlige kon-
cert fortæller de også dybe, ærlige og rørende 
historier fra deres oplevelser i psykiatrien, både 
som musikere og pårørende. Alle er velkomne. 
Der er gratis entré, og koncerten begynder 
kl. 19. Dørene åbnes en halv time før.

SIND Nordjylland
SIND Aalborg
Vend Verden: 
Tirsdag d. 5. april 2022 kl. 19.00-21.00.

Kom til foredrag med professor i filosofi, 
redaktør og debattør Vincent F. Hendricks. Han 
spørger bl.a. ind til, hvorvidt vi er ved at miste 
vores myndighed og autonomi som selvstæ-
digt tænkende mennesker. Foredraget tager 
udgangspunkt i Vincents bog “Vend verden.” 
(2020). Tilmelding er efter først til mølle-prin-
cippet senest d. 1. april til Bente Fjordside: 
bentefjordside@outlook.dk, 2145 8944. Gratis 
for medlemmer af SIND. Andre betaler 100 kr. 
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HOVEDSTADEN

REGIONSFORMAND:
Kim Kjelgaard
3073 7277
hovedstaden@sind.dk

Ballerup-Furesø-Herlev
Randi Angelica Kristensen
2672 3102
bfh@sind.dk

SIND Bornholm
bornholm@sind.dk
Bente Helms
3018 2014
Bentehelms13@gmail.com

SIND Fredensborg-Hørsholm
Kim Wentzel Oxenlund
4095 2320
fredensborghoersholm@
sind.dk

SIND Frederiksberg
frederiksberg@sind.dk

SIND Frederikssund-Egedal
Thomas Ulrik Wester
4731 4030
2814 4031
thulwes@live.dk

SIND Gladsaxe-Gentofte-
Lyngby
Rikke Bøhling
2235 0515
stenbuk66@msn.com

SIND Gribskov
gribskov@sind.dk
Kristina Vogelius Kreiner

SIND Halsnæs
halsnaes@sind.dk
Linda Hansen
2164 8868
linvil@youmail.dk

SIND Helsingør
helsingoer@sind.dk
Hanne Olsson-Dragø
2250 0332
hanneolssondragoe@gmail.
com

SIND Hillerød-Allerød
Alexia-Alicia Ritter
huset@sind.dk 
5151 7197

SIND København
kbh@sind-kbh.dk
Johannes Bertelsen
2168 5462
Johs.bertelsen@gmail.com 

SIND Rudersdal
Merete Elleboe
3060 0530
merete@sind.dk

SIND Rødovre
roedovre@sind.dk
Jan Eriksson
2971 5707
4lovejane@gmail.com

SIND Vestegnen
Helle Nees
5356 4104
hellenees@outlook.com

SJÆLLAND

REGIONSFORMAND:
Per Harvøe
4636 1339
2139 6179
perharvoe@webspeed.dk

SIND Holbæk-Odsherred-
Kalundborg
sind-hok@sind.dk
Birte Bonde Bendixen
2033 2259
birte@bondebendixen.dk

SIND Køge Bugt
Mette Sloth Larsen
metteslothlarsen72@gmail.com

SIND Næstved
Peer Skjold Hansen
4159 1605
peer.skjold@gmail.com

SIND Ringsted-Sorø
ringstedsoroe@sind.dk
Henrik Darling Larsen
2148 0901
henrikdarling@hotmail.com

SIND Roskilde-Lejre
Leni Grundtvig Nielsen
4241 0034
lenigrund10b@gmail.com

SIND Slagelse
Katia Berg Hendriksen
slagelse@sind.dk

SIND Storstrøm
Mogens Nielsen
2257 3785
bimoni@mail.dk

NORDJYLLAND

REGIONSFORMAND:
Niels Christian Aagaard
6061 3581
sindnordformand@gmail.com

SIND Brønderslev
broenderslev@sind.dk
John Ravn Johnsen
2680 1011
teamjohn@live.dk

SIND Frederikshavn
frederikshavn@sind.dk
Rikke Rugholt
rikke2008@hotmail.com 

SIND Hjørring
Erik Christoffersen
2926 2053
erikchristof@has.dk

SIND Morsø
Mette Kirketerp-Møller
Kontakt via SIND-husets 
leder:
Betina Petersen
6071 0626
sindhuset@c.dk

SIND Thy
Grete Amby
2460 3542
thy@sind.dk

SIND Aalborg
aalborg@sind.dk
Bente Fjordside
2145 8944
bentefjordside@outlook.dk

MIDTJYLLAND

REGIONSFORMAND:
Leif Gjørtz Christensen
2096 0339
leifgjoertz@yahoo.dk

SIND Favrskov
favrskov@sind.dk
Søren Boelskifte
2178 2942
sb@boelplan.dk

SIND Herning-Ikast-Brande
Klaus Mejner Nielsen
2173 8519
tammelmask@hotmail.com

SIND Horsens-Hedensted
Henning Busch Højberg
2748 3169
henning.hojberg@gmail.com

SIND Nord- og Syddjurs
Winnie Joan Åkesson
3160 2441
winijo@me.com

SIND Odder
Leif Gjørtz Christensen
2096 0339
leifgjoertz@yahoo.dk

SIND Randers
Trine Juel
8640 5489
2072 3966
Træffetid efter kl. 16
trine.juel@elromail.dk

SIND Ringkøbing-Skjern
ringkoebingskjern@sind.dk

SIND Silkeborg
silkeborg@sind.dk
Susan Steen
8681 0434 / 2329 0434
susanlethsteen@gmail.com

BALLERUP-HERLEV-
ALBERTSLUND-ISHØJ-
VESTEGNEN
Julie Bock Andersen
5360 2200
sindnettet@gmail.com

RUDERSDAL
Merete Ellebo
3060 0530
merete@sind.dk

SLAGELSE
Besoegsven-slagelse@sind.dk
9173 0931

FREDERIKSBERG-
KØBENHAVN
landsforeningen@sind.dk 

AARHUS-SAMSØ
Sofie Andersen
soand@sind.dk
2173 0473

SKANDERBORG
Kirsten Bruun Løgstrup
2270 5007
kirsten.b.l@hotmail.dk

SILKEBORG
Lisa Wendelin Lauridsen
5337 2032
wendelin.lauridsen@me.com

NORD-SYD DJURS
Winnie Joan Åkesson 
3160 2441
winijo@me.com

VEJLE
judith.pedersen5@gmail.com
2045 6703

AALBORG
besoegsven-aalborg@sind.dk

FREDERIKSHAVN-
BRØNDERSLEV
John Ravn Johnsen 
26801011 
teamjohn@LIVE.DK

SVENDBORG
Svendborg
Annemette Engell Hansen
svendborgbesoegsven@sind.dk 

30 SINDbladet | 2 | April 2022



SINDS REGIONS- OG LOKALFORMÆND – SE OGSÅ WWW.SIND.DK/LOKAL

SINDS LOKALE RÅDGIVNINGER

RING 7023 2750
Du kan du ringe gratis til SINDs landsdækkende telefonrådgivning, der også kan formidle kontakt til bisiddere.

SINDS LANDSDÆKKENDE RÅDGIVNING OG BISIDDERE

Find mange flere tilbud på  
www.sind.dk/faa-hjaelp

Information om SINDs lokale rådgivningsaktiviteter ligger nu på vores hjemmeside. Hvis 
du ikke har adgang til en computer, er du velkommen til at ringe til vores landsdækkende 
telefonrådgivning på 7023 2750. På www.sind.dk/faa-hjaelp kan du også læse mere om vores 
andre tilbud om dialog og information. Fx guider menupunktet “SINDs tilbud” dig videre til 
flere end 80 SIND huse, skoler, caféer, netværksgrupper, klub-fællesskaber og meget mere.

SIND Skanderborg
skanderborg@sind.dk
Ellen Odgaard
2876 7262
ellenodgaard@hotmail.com

SIND Skive
Birgitte Larsen
skive@sind.dk

SIND Holstebro-Struer-Lem-
vig
Jeanette Juul Quaade
5051 7224
jjq@vkurs.dk

SIND Viborg
Runa Dorph-Petersen
viborg@sind.dk 

SIND Aarhus-Samsø
Palle Eli Jensen
4280 9412
palle.eli@gmail.com

SYDDANMARK

REGIONSFORMAND:
Anne Hvidberg Jørgensen
2461 2009
annehvidberg@mail.dk

SIND Billund
Tove Thisgaard
tovethisgaard@hotmail.com

SIND Fredericia
fredericia@sind.dk
Bjørn Medom Nielsen
medom@medom.dk
2684 4703

SIND Fyn
Bjarne Christensen
2440 0411
fyn@sind.dk

SIND Haderslev
haderslev@sind.dk
Per Vandsø Svendsen
3134 5749
perskatsvendsen@gmail.com

SIND Kolding
kolding@sind.dk
Lisbeth Bennedsen
3162 4209
lisbeth@bennedsen.dk

SIND Syd-Vest
Niels Christian Petersen
3124 5401
ncp@sind.dk

SIND Sønderborg
Jens Christian Jensen 
Kristensen
2221 2449
Sind_Sonderborg@outlook.dk

SIND Tønder
toender@sind.dk
Anne Hvidberg Jørgensen
2461 2009
annehvidberg@mail.dk

SIND Vejle
vejle@sind.dk
Judith Pedersen
2045 6703
judith.pedersen5@gmail.com

SIND Aabenraa
Kontakt SINDs sekretariat
landsforeningen@sind.dk

Den Landsdækkende 
Telefonrådgivning

Lokale rådgivninger For pårørende

Foreningen for 
børn med angst

Få en SIND-bisidderSIND besøgsvenMedicin-
Rådgivningen

Webshop med 
brochurer

Fakta om sinds-
lidelser og psykiske 

diagnoser

Skizofreniforeningen Peer-støtte

LANDSDÆKKENDE 
AKTIVITETER

FORENINGEN FOR BØRN 
MED ANGST

mail@boernmedangst.dk
Mia Kristina Hansen
3089 5804
miakh@live.dk
www.boernmedangst.dk

SKIZOFRENIFORENINGEN
info@skizofreniforeningen.dk
Hans-Jørgen Ørgaard Dalager
Formand, Skizofreniforeningen
hjdalager@gmail.com
2440 7682

SIND UNGDOM
info@sindungdom.dk
4275 7207
Theodor Gjerding
3137 3275
theodor@sindungdom.dk
www.sindungdom.dk

MEDICINRÅDGIVNINGEN –
STØTTE TIL UDTRAPNING AF 
AFHÆNGIGHEDSSKABENDE 
MEDICIN

info@smr.dk 
7026 2510

SIND RÅDGIVNING
kontakt@sindraadgivning.dk
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Som SIND-medlem støtter du vores arbejde for at skabe 
bedre forhold for personer med psykisk sårbarhed og 
deres pårørende. Helt konkret støtter du fx

• Samtalegrupper og gruppeterapi

• Vores psykologrådgivning

• Vores telefonrådgivninger

• Vores besøgsvenordning

• Vores bisidderordning

• Vores lokalafdelinger

• Vores foredragsholdere

Betalingskort

MobilePay

Netbank

• Hvis du ønsker at betale med kreditkort, 
behøver du bare klikke ind på  
www.sind.dk/medlem og følge 
anvisningerne på siden.

• Hvis du ønsker at betale med MobilePay, så 
er det også muligt på  
www.sind.dk/medlem.

• Hvis du ønsker at betale via indbetalings-
kort eller netbank, kan du også bruge 
hjemmesiden.

Meld dig ind i SIND
Husk kontingentet, hvis du allerede er medlem. 
Du kan betale på www.sind.dk/kontingent
Vil du være medlem af SIND og bakke op om 
SINDs arbejde til gavn for mennesker med psy-
kisk sygdom og deres pårørende? Med et med-
lemskab i SIND for blot 200 kr. om året støtter 

du bl.a. indsatsen for oplysning om psykisk 
sundhed og forebyggelse af psykiske syg-
domme. Oveni får du fremover SINDbladet 
med posten.

Afsender: SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

Magasinpost
ID-nr. 42545
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