Arrangementer
og aktiviteter
Januar-juni 2022

Psykiatrisk Enhed for Information │ Brugerstyring │ Recovery

Telefon: 70 25 02 60
psykinfo@regionsjaelland.dk
www.regionsjaelland.dk/psykinfo
Facebook.com/psykinfosjaelland

2

TITEL
		
		

PsykInfo
Arrangementer og aktiviteter
Januar-juni 2022

OPLAG

17.000

UDGIVET

December 2021

REDAKTION
		
		
		
KONTAKT

PsykInfo – Psykiatrisk Enhed for 		
Information, Brugerstyring og Recovery
Anne Mette Billekop og
Katrine Hemmingsen
psykinfo@regionsjaelland.dk

FOTOS

Colourbox

LAYOUT

Karin Skovrød

TRYK

Glumsø Grafisk

Indholdsfortegnelse
Indledning ................................................... side 4
PsykInfo arrangementer ............................. side 5
PsykInfo arrangementer på biblioteker ...... side 6
PsykInfo livetalks ..................................... side 11
Kalenderoverblik ...................................... side 16
Rådgivning, hjælp og viden ....................... side 18
Foreningsaktiviteter- og arrangementer.... side 23

3

Bliv klogere på
psykisk sygdom,
psykiatri og
recovery
PsykInfo er psykiatrisk enhed for
information, brugerstyring og recovery
og fungerer som rådgivnings- og
udviklingsenhed i Psykiatrien Region
Sjælland. PsykInfo tilbyder rådgivning,
arrangementer og vidensformidling
samt står bag projekter og indsatser, der
styrker brugerinddragelse, recovery og
afstigmatisering indenfor og udenfor
psykiatrien.
I denne folder kan du orientere dig om
de arrangementer, PsykInfo har planlagt
i foråret 2022. Herudover finder du på
folderens blå sider også information om
aktiviteter og arrangementer planlagt af de
frivillige patient- og pårørendeforeninger,
som PsykInfo samarbejder med.
På folderens røde sider finder du information
om Psykiatrien Region Sjællands tilbud om
rådgivning, støtte og viden, når du har brug
for hjælp eller spørgsmål om psykisk sygdom.
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Introduktion til
forårets PsykInfo
arrangementer
I foråret 2022 præsenterer PsykInfo to slags
arrangementer:
PsykInfo arrangementer på biblioteker
Et PsykInfo arrangement afholdt på et bibliotek
er en aften med henholdsvis et fagligt og et
personligt oplæg om en specifik psykisk sygdom med mulighed for dialog og spørgsmål fra
publikum. Fokus er på symptomer, behandling
og recovery. Arrangementerne afholdes på biblioteker i forskellige byer i Region Sjælland. Det
er gratis at deltage, men det kræver tilmelding
på forhånd.
Tilmelding sker på www.regionsjaelland.dk/
psykinfoarrangementer.
PsykInfo Livetalks
En PsykInfo Livetalk afholdes udelukkende
online, hvor alle er velkomne til at se med på
skærmen hjemmefra via PsykInfos Facebookside. Her livestreames direkte fra en livetalk
mellem en vært, en fagperson og en EN AF OS
ambassadør, der har egen erfaring med psykisk
sygdom.
Det kræver ikke tilmelding at se med – man
klikker blot ind på PsykInfos Facebookside på
det aktuelle tidspunkt, hvor vi sender live.
Find PsykInfo på Facebook: www.facebook.
com/psykinfosjaelland.
På PsykInfos hjemmeside og Facebookside kan
du løbende få opdateret information om de
planlagte arrangementer.
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ARRANGEMENTER PÅ BIBLIOTEKER

PsykInfo
arrangementer
på biblioteker
Hvordan kommer man
sig over OCD?
Til dette arrangement kan du både høre en
personlig beretning fra en, der har egen erfaring
med OCD og et fagligt oplæg om symptomer,
behandling og hvordan man kan komme sig.
OCD (Obsessive Compulsive Disorder) er en
angstlidelse, hvor man lider af tilbagevendende
tvangstanker og tvangshandlinger.
Tvangstanker- og handlinger kan for eksempel
handle om frygt for sygdomssmitte eller
kemikalier. Både tvangstanker- og handlinger er
uønskede, men opleves samtidig som bydende
nødvendige for den, der har dem, fordi de
hænger sammen med en angst for, hvad der vil
ske, hvis ikke man udøver dem.
TID: Tirsdag den 1. februar kl. 19-21.30
STED: Slagelse Bibliotek,
Stenstuegade 3, 4200 Slagelse
ARRANGØRER: Slagelse Biblioteker og
Borgerservice og PsykInfo
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ARRANGEMENTER PÅ BIBLIOTEKER

Et liv med demens
Hvordan finder du og dine pårørende
frem til det bedste liv under nye og svære
omstændigheder efter en nær er blevet ramt
af demens? Arrangementet har fokus på,
hvordan man kan håndtere den ændrede
livssituation. Du kan også høre om tidlige tegn
på demens, de forskellige former for demens,
udredningsarbejdet og det efterfølgende forløb.
TID: Mandag den 28. februar kl. 19-21.30
STED: LollandBibliotekerne, Søvej 8, 4900
Nakskov
ARRANGØRER: LollandBibliotekerne og
PsykInfo

Et bedre liv som ung
med borderline
Alle mennesker har nogle personlighedstræk,
som kendetegner os. Det er vores måde
at føle, tænke og reagere på. Unge med
personlighedsforstyrrelsen borderline
kæmper ofte med det, der kaldes en ustabil
selvopfattelse, og det kan være meget svært at
give slip på følelser, som hurtigt og voldsomt
kan vokse sig store. Derfor er det ikke
ualmindeligt, at de lettere end andre kan havne
i konflikter, fordi deres reaktioner er store, og
andre er uforberedte på dem – og måske heller
ikke forstår dem. Heldigvis kan der arbejdes
med det, så livet bliver lettere. Det sætter
arrangementet fokus på.
TID: Mandag den 14. marts kl. 19-21.30
STED: Holbæk Bibliotek, 				
Nygade 9-13, 4300 Holbæk
ARRANGØRER: Holbæk Bibliotek og PsykInfo
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ARRANGEMENTER PÅ BIBLIOTEKER

Depression – skal ikke vare evigt
Til dette arrangement møder du en EN AF
OS ambassadør, der selv har gennemlevet
depression, og en fagperson, der giver
inspiration til, hvordan man kan komme sig fra
eller leve med depression.
Depression er en af de mest udbredte psykiske
sygdomme i Danmark. Omkring hver femte
dansker oplever i større eller mindre grad
symptomer på depression i løbet af livet.
Depression kan behandles og oftest med et godt
resultat. Psykoterapi og medicin er velkendte
behandlingsformer, og helt nære faktorer som
søvn, bevægelse, sund kost samt at gøre små
ting, der gør én godt, er samlet set elementer,
der kan hjælpe én til at komme sig. Viden om
sygdommen til den depressionsramte og de
pårørende er også vigtige elementer. Alt dette er
der på fokus på denne aften.
TID: Onsdag den 6. april kl. 19-21.30
STED: Vordingborg Bibliotekerne,
Sydhavnsvej 6, 4760 Vordingborg
ARRANGØRER: Vordingborg Bibliotekerne og
PsykInfo
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ARRANGEMENTER PÅ BIBLIOTEKER

Viden om skizofreni – og
veje til recovery
Skizofreni er en psykisk sygdom, der er
omgærdet af tabu og myter. Men der er lige så
mange forskellige sygdomsforløb, som der er
mennesker med skizofreni. Fælles for alle med
skizofreni er dog, at sygdommen kan behandles
– og jo før, man kommer i behandling, jo bedre
er chancerne for at komme sig.
Deltag og hør en personlig fortælling om at
opleve psykose og at leve med skizofreni, vigtige
vendepunkter og arbejdet med at komme sig.
Derudover vil der være et fagligt oplæg, som
dykker ned i symptomer, de mange facetter i
behandlingen og veje til at komme sig.
TID: Tirsdag den 17. maj kl. 19-21.30
STED: Næstved Bibliotek og Borgerservice,
Kvægtorvet 4-6, 4700 Næstved
ARRANGØRER: Næstved Bibliotek og
Borgerservice og PsykInfo
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ARRANGEMENTER PÅ BIBLIOTEKER

Op og ned med bipolar
Denne aften fortæller en ambassadør fra EN
AF OS sin personlige historie om sit liv med
bipolar lidelse, og en fagperson fortæller om
symptomer, behandling og om at leve med
bipolar lidelse.
Bipolar lidelse er en psykisk sygdom, hvor
man kan svinge imellem forskellige grader af
depression, mani og perioder uden symptomer.
Under depression kan krop og sind føles
lammet, og følelsen af håbløshed kan være
overvældende. Under mani er sindsstemningen
løftet, man kan være opstemt, have øget
selvfølelse og ofte urealistiske idéer. Med
manien kan også følge vrede og irritation.
Bipolar sygdom kan være svær at leve med –
også for pårørende – men kan behandles med
medicin, terapi og en personlig indsats for at
finde redskaber til at mestre og balancere sit liv.
TID: Onsdag den 15. juni kl. 19-21.30
STED: Roskilde Bibliotek i Salen, Dronning
Margrethes Vej 14, 4000 Roskilde
ARRANGØRER: Roskilde Bibliotek og PsykInfo
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LIVETALKS

PsykInfo Livetalks

Pårørende til et menneske
med psykisk sygdom
Se med i denne livetalk mellem en pårørende
til et menneske med psykisk sygdom og en
fagperson med stor erfaring med pårørende og
få indblik i, hvordan du kan støtte og finde håb
for din kære og dig selv.
De fleste af os er på et tidspunkt i vores liv
pårørende, når en af vores nærmeste oplever
at mistrives eller oplever psykisk sygdom.
En pårørende er et menneske, som patienten
har en nær relation til. Det kan fx være et
familiemedlem eller en ven. Psykisk sygdom kan
være forbundet med afmagt og frustrationer
for alle, der er involverede. Vi sætter fokus på,
hvordan man kan være i det og komme godt
igennem.
TID: Tirsdag den 25. januar kl. 19-20
STED: Livetalk på PsykInfos Facebookside:
www.facebook.com/psykinfosjaelland
ARRANGØR: PsykInfo
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LIVETALKS

Veje væk fra selvskadende adfærd
Særligt unge mennesker – uanset køn – skader
sig selv. 32 pct. af unge i alderen 18-25 år har
skadet sig selv på et tidspunkt i deres liv. Uanset
hvilke grunde man har til selvskade, har man
brug for hjælp til at komme videre. Problemet
er, at rigtig mange ikke søger hjælp. Derfor
kan støtte fra familie og omgangskreds være
en hjælp til både at søge hjælp og at komme
sig. En person, der tidligere har selvskadet, og
en behandler, sætter i denne livetalk fokus på,
hvordan man bedst går sammen for at afhjælpe
selvskadende adfærd.
TID: Mandag den 7. februar kl. 19-20
STED: Livetalk på PsykInfos Facebookside:
www.facebook.com/psykinfosjaelland
ARRANGØR: PsykInfo
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LIVETALKS

Når autisme bliver opdaget sent
I denne livetalk taler deltagerne om nogle af
de ting, der kan være forbundet med at have
levet en del af livet med autisme uden at vide
det. Hvorfor kan der gå mange år før autisme
opdages og hvordan kan det opleves at leve
med autisme? Hvilke muligheder er der for
at blive udredt og ændrer en diagnose noget?
Hvordan kan man skabe en god og meningsfuld
hverdag – og hvordan kan de pårørende være en
støtte? Disse og mange flere spørgsmål dykker
livetalken ned i denne aften.
TID: Mandag den 7. marts kl. 19-20
STED: Livetalk på PsykInfos Facebookside:
www.facebook.com/psykinfosjaelland
ARRANGØR: PsykInfo
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LIVETALKS

En hverdag med PTSD
Til denne livetalk får du en personlig vinkel
på, hvordan hverdagen med PTSD kan tackles,
suppleret med en faglig vinkel, der giver viden
om symptomer og behandling.
Post traumatisk belastningsreaktion (PTSD)
er en psykisk sygdom, der kan ramme
mennesker, som har været udsat for voldsomme
belastninger. Hverdagen med PTSD kan være
udfordrende, fordi man ufrivilligt genoplever de
traumatiserende hændelser og de voldsomme
tanker og følelser, der følger med. Man kan få
en tendens til at undgå situationer, der vækker
minder om traumerne, ligesom angst og vrede
kan fylde mere end før sygdommen. Men det
kan tackles, så det ikke bliver styrende i livet.
Livetalken sætter fokus på hvordan.
TID: Tirsdag den 22. marts kl. 19-20
STED: Livetalk på PsykInfos Facebookside:
www.facebook.com/psykinfosjaelland
ARRANGØR: PsykInfo

Mit barn har ADHD
Der kan ofte være udfordringer forbundet med
at være forældre til et barn med ADHD - både i
forhold til barnets adfærd og ens bekymringer
som forælder. Men man kan få en bedre hverdag
med færre konflikter. Hvordan man kan det,
og hvordan samarbejdet mellem Børne- og
ungdomspsykiatrien, kommunen og forældrene
foregår, kan du blive klogere på til livetalken,
hvor en forælder og en fagperson taler sammen
om emnet.
TID: Onsdag den 4. maj kl. 19-20
STED: Livetalk på PsykInfos Facebookside:
www.facebook.com/psykinfosjaelland
ARRANGØR: PsykInfo
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LIVETALKS

Angst hos børn og unge
Angst og bekymring er grundlæggende følelser,
som alle kender, men følelserne kan blive så
stærke, at hverdagen forstyrres. Denne livetalk
har fokus på angst, og på hvordan man kan
hjælpe børn og unge med at overvinde og
håndtere angst og bekymring. Voksne omkring
barnet kan let komme til at stå i en situation,
hvor de bliver i tvivl om, hvor meget de kan
presse barnet. Derfor er det centralt at indgå
et samarbejde med og omkring barnet, støtte
det i at øve sig og få nye erfaringer og dermed
langsomt overvinde og håndtere angsten.
Livetalken handler om, hvordan det kan gøres,
for det gode ved angst er, at man kan gøre noget
ved det – også når det ser allersværest ud.
Til denne livetalk får du både en faglig og en
personlig vinkel på emnet, når paneldeltagerne
deler viden og erfaringer.
TID: Torsdag den 2. juni kl. 19-20
STED: Livetalk på PsykInfos Facebookside:
www.facebook.com/psykinfosjaelland
ARRANGØR: PsykInfo
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Overblik

PsykInfo arrangementer
JANUAR

MARTS

Tirsdag d. 25. januar

Mandag d. 7. marts

Pårørende til et
menneske med
psykisk sygdom

Når autisme bliver
opdaget sent

Livetalk, PsykInfos
Facebookside

Livetalk, PsykInfos
Facebookside
Mandag d. 14. marts

FEBRUAR
Tirsdag d. 1. februar

Hvordan kommer man
sig over OCD?

Et bedre liv som ung
med borderline
Holbæk
Tirsdag d. 22. marts

Slagelse

En hverdag med PTSD

Mandag d. 7. februar

Livetalk, PsykInfos
Facebookside

Veje væk fra
selvskadende adfærd
Livetalk, PsykInfos
Facebookside
Mandag d. 28. februar

Et liv med demens
Nakskov
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og livetalks forår 2022
APRIL

JUNI

Onsdag d. 6. april

Torsdag d. 2. juni

Depression – skal ikke
vare evigt

Angst hos børn og
unge

Vordingborg

Livetalk, PsykInfos
Facebookside

MAJ
Onsdag d. 4. maj

Mit barn har ADHD
Livetalk, PsykInfos
Facebookside

Onsdag d. 15. juni

Op og ned med
bipolar
Roskilde

Tirsdag d. 17. maj

Viden om skizofreni
og veje til recovery
Næstved

Sådan
tilmelder du dig
Det er gratis at deltage, men
arrangementerne på
bibliotekerne kræver tilmelding.
Det gør du online på:
www.regionsjaelland.dk/
psykinfoarrangementer
Livetalks på PsykInfos
Facebookside kræver
ikke tilmelding
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RÅDGIVNING, HJÆLP OG VIDEN

Rådgivning, hjælp og viden
Få rådgivning hos PsykInfo
Er du berørt af psykisk sygdom, kan du
få rådgivning hos PsykInfo. Her sidder
sundhedsfaglige medarbejdere klar til at hjælpe
dig med svar på dine spørgsmål.
Rådgivningen er for alle, dvs. at du kan få råd
og hjælp, uanset om du selv er berørt af psykisk
sygdom, er pårørende eller fagperson.
Ring til PsykInfos rådgivning: 70 25 02 60

TOP – Tidlig Opsporing af Psykose
Hvis du er bekymret for, om du selv, eller en du
kender, har psykose, så kontakt TOP.
TOP sidder ved telefonen alle hverdage fra kl.
8.30-15.30 på tlf.: 47 32 79 00.
Læs mere om TOP og tegn på psykose:
www.regionsjaelland.dk/top

TOP – 47 32 79 00

Tidlig opsporing af psykose

Hvis du har brug for akut hjælp
Står du i en situation, hvor du har brug for
akut psykiatrisk hjælp, kan du kontakte en
af Psykiatriens tre akutmodtagelser. Alle
psykiatriske akutmodtagelser har åbent hele
døgnet.
Du finder dem her:
www.regionsjaelland.dk/PAM
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RÅDGIVNING, HJÆLP OG VIDEN

Tilbud til pårørende
Som pårørende kan man blive ramt af tvivl om,
hvordan man støtter og hjælper bedst. Samtidig
er det vigtigt, at man passer på sig selv og
bevarer sit overskud. Derfor kan pårørende have
brug for at tale med fagpersoner, som ved, hvad
man kan gøre i konkrete situationer. Udover at
ringe til PsykInfos rådgivning kan du få hjælp
her:

Akutsamtale for pårørende
Mødet med det psykiatriske system kan som
pårørende opleves som kaotisk, og erfaringerne
viser, at mange føler sig alene og frustrerede.
Derfor tilbyder Psykiatrien akutsamtaler til
pårørende i de Psykiatriske Akutmodtagelser i
Slagelse, Vordingborg eller Roskilde.
Du kan læse mere om akutsamtaler for
pårørende her: www.regionsjaelland.dk/
akutsamtaler

Pårørendegrupper i Psykiatrien
Selvom der er mange forskellige psykiske
sygdomme, viser det sig ofte, at pårørende
har nogenlunde de samme oplevelser og
udfordringer med at være tæt på psykisk
sygdom. Derfor tilbyder Psykiatrien i Region
Sjælland pårørendegrupper, hvor der er
mulighed for at bruge hinandens erfaringer.
Du finder regionens pårørendegrupper her:
www.regionsjaelland.dk/pgrp
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RÅDGIVNING, HJÆLP OG VIDEN

Samtaler med en anden pårørende
Voksne pårørende til et menneske, der er
eller har været i behandling i Psykiatrien
Region Sjælland, kan få samtaler med en
pårørendepeer-medarbejder.
En pårørendepeer-medarbejder har selv
erfaring med at være pårørende og ved, hvordan
det føles at være tæt på et menneske med
psykisk sygdom.
Ring direkte til en pårørendepeermedarbejder:
Ring på 58 53 79 99
Telefonen er åben tirsdag og torsdag kl. 16-20
Book en samtale med en pårørendepeermedarbejder:
Ønsker du at møde personligt frem til en
samtale i åbningstiden eller at blive ringet op af
en pårørendepeer-medarbejder, skal du booke
en tid på forhånd. Dette kan du gøre ved at ringe
til PsykInfo.
Kontakt PsykInfo for booking på 70 25 02 60
Læs mere på www.regionsjaelland.dk/
paaroerendepeer
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RÅDGIVNING, HJÆLP OG VIDEN

Recovery Højskole
På Recovery Højskolen får borgere med psykisk
sygdom viden om og inspiration til at finde egne
veje i processen med at komme sig. Recovery
Højskolen er et samarbejde mellem PsykInfo og
regionens kommuner.
Læs mere om Recovery Højskolen her:
www.regionsjaelland.dk/recoveryhøjskole

Recoveryskoleprogrammet
STARS - Slagelse
STARS afholder kurser, workshops og oplæg i
hele Slagelse Kommune. Kurser og workshops
bliver løbende udbudt og er gratis for alle
borgere i Slagelse Kommune.
Læs mere om kommende tilbud på www.
aktivforsindet.dk/recoveryskoler og på
Facebook: www.facebook.com/recoverycpus
Tilmelding hos Susanne Brandt på
subra@slagelse.dk
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RÅDGIVNING, HJÆLP OG VIDEN

EN AF OS – væk med
tavshed, tvivl og tabu
Når man har en psykisk sygdom, kan man
opleve en dobbelt belastning, fordi man både
skal kæmpe med sygdommen og med andres
fordomme og forestillinger om den.
Landsindsatsen EN AF OS udfordrer de
fordomme, der findes om psykisk sygdom.
Med viden, aktiviteter og debat er det målet
for EN AF OS at gøre danskerne mere åbne
og imødekommende over for mennesker med
psykisk sygdom – for ingen er deres sygdom, de
er først og fremmest mennesker.
Læs mere om indsatsen på www.en-af-os.dk

Book en ambassadør
I EN AF OS har vi mange ambassadører, som
selv har forskellige erfaringer med psykisk
sygdom. Ambassadørerne kan bookes til
oplæg i mange forskellige sammenhænge
for eksempel på uddannelsesinstitutioner,
for sundhedsfagligt personale eller på
virksomheder.
Du kan booke et oplæg med en ambassadør via
PsykInfo.
Læs mere om EN AF OS i Region Sjælland her:
www.regionsjaelland.dk/enafos
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TILBUD I FORENINGER

Forårets
aktiviteter og
arrangementer
i foreninger
med fokus på
psykisk sygdom
PsykInfo samarbejder med de frivillige
patient- og pårørendeforeninger. Flere af
dem har faste aktiviteter som for eksempel
samtalegrupper og rådgivning, ligesom de ind
i mellem tilbyder enkeltstående arrangementer som for eksempel foredrag. På de følgende
sider kan du orientere dig i de planlagte foreningstilbud i foråret 2022. Vi opfordrer til, at
du løbende holder dig opdateret på de enkelte
foreningers hjemmesider og/eller Facebooksider, idet der kan forekomme ændringer i de
planlagte aktiviteter.
Der findes flere foreninger end dem, du
finder her i folderen – det er bare ikke dem
alle, der har nået at planlægge aktiviteter
inden denne folder blev trykt. Du finder links
til diverse foreninger og øvrige PsykInfo
samarbejdspartnere på vores hjemmeside
www.regionsjaelland.dk/psykinfo
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TILBUD I FORENINGER

LMS – landsforeningen mod
spiseforstyrrelser og selvskade
Rådgivningssamtaler
Få gratis, anonyme rådgivningssamtaler for
berørte og pårørende til mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade.
Telefonrådgivningen har åbent mandag og
torsdag fra kl. 9-19 samt tirsdag og onsdag
kl. 16-19 på 7010 1818. I Næstved er der
desuden mulighed for personlige samtaler
onsdag kl. 16-19 på adressen Farimagsvej 40,
1. sal, 4700 Næstved.
Du kan læse mere om vores tilbud og bestille
tid via www.lmsos.dk
LMS arrangement
Foredrag: Personlige fortællinger om spiseforstyrrelser og selvskade
Hvordan er det at være ramt af en spiseforstyrrelse? Hvordan påvirker det hverdagen,
relationerne og de pårørende? Og hvordan
kommer man igennem en svær tid og ud på
den anden side?
TID: Den 4. maj 2022 kl. 18.00
STED: Farimagsvej 40, 4700 Næstved
TILMELDING: www.lmsos.dk

24

TILBUD I FORENINGER

Depressionsforeningen - Roskilde
Depressionsforeningen – Roskilde tilbyder
samtale/selvhjælpsgruppe for mennesker med
depression og bipolar affektiv lidelse.
Gruppen mødes i foråret på følgende torsdage
fra kl. 19-21:
Den 20. januar
Den 17. februar
Den 24. marts
Den 21. april
Den 19. maj
Den 23. juni
STED: PsykInfo, Københavnsvej 26f, 4000

Roskilde
TILMELDING: Ring eller skriv til Musse Rindal

først, hvis du gerne vil deltage.
Tlf.: 46 36 29 45
MAIL: musserindal@gmail.com
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TILBUD I FORENINGER

Bedre Psykiatri - Slagelse
Pårørende samtalegruppe
Er der psykisk sygdom i din familie? Bedre
Psykiatri Slagelse og psykoterapeut Jannet
Egede giver dig mulighed for at tale om de
svære ting ved at være pårørende. Vi drøfter
forskellige emner omkring psykisk sygdom
og får redskaber til at tackle hverdagen.
Deltagelse i gruppen er gratis for medlemmer af
landsforeningen Bedre Psykiatri.
Samtalegruppen mødes på følgende
datoer (alle dage kl. 19-21):
Den 27. januar
Den 17. februar
Den 3. marts
Den 17. marts
Den 7. april
Den 28. april
Den 5. maj
Den 19. maj
Den 2. juni
Den 16. juni
TILMELDING: Skriv

til slagelse@bedrepsykiatri.dk
STED: Bredegade 10, 1.sal, Slagelse, indgang
fra Rosengården P-plads
MERE INFO: www.bedrepsykiatri.dk
og på Facebook: www.facebook.com/
bedrepsykiatrislagelse
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Bedre Psykiatri Slagelse
ARRANGEMENT: Du er ikke alene - hvordan
tager jeg vare på mig selv som pårørende?
Bedre Psykiatri Slagelse og psykoterapeut Jannet
Egede holder oplæg om, hvordan vi tackler
hverdagen i familier med psykisk sygdom.
TID: Torsdag den 27. januar kl. 19-21
TILMELDING: Alle er velkomne. Tilmelding er
nødvendig på slagelse@bedrepsykiatri.dk
Hvis der er behov, kan vi hjælpe med at danne
opfølgende netværksgruppe og gruppe for
pårørende til psykisk syge børn/unge.
Mere info på landsforeningens hjemmeside:
www.bedrepsykiatri.dk og på Facebook: www.
facebook.com/bedrepsykiatrislagelse. Eller hos
Hanne Møller på hanne@hmmail.dk eller mobil
2280 5455.
STED: Rosenhuset, Bredegade 10. 1.sal, 4200
Slagelse, indgang fra Rosengårdens P-plads.
ARRANGEMENT: Stress, angst og depression
Bedre Psykiatri inviterer til en aften med
Michael Roldhave. Et job i telebranchen førte
i 2003 til et stop i tilværelsen, fordi Michael
Roldhave fik stress, angst og depression. Michael
beskriver forløbet, og hvordan kolleger og
familie reagerede i hverdagen og i perioder med
indlæggelser. Michael lever med sin sygdom og
har i dag en servicehund. Hvordan det fungerer,
vil han også fortælle om. Der vil blive mulighed
for spørgsmål, og en kop kaffe/te undervejs.
Deltagelse er gratis.
TID: Onsdag den 23. februar kl. 19-21
STED: Korsør Kulturhus, lokale 224, Skolegade 1,
4220 Korsør
TILMELDING: Tilmelding til Susanne Dyrup
på slagelse@bedrepsykiatri.dk eller via linket
http://bedrepsykiatrislagelse.nemtilmeld.dk
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Bedre Psykiatri - Næstved
Pårørendegrupper
Bedre Psykiatri Næstved holder
pårørendegrupper for alle, der kender én
med psykisk sårbarhed/psykiatrisk diagnose.
Pårørendegrupperne giver dig mulighed for at
mødes med andre i samme situation, og opleve
at du ikke er alene. Pårørendegrupperne ledes
af certificeret kognitiv psykoterapeut Irene
Andersson. Alle grupper mødes kl. 19-21.
Unge (ca. 16-25 år) mødes d. 1. tirsdag hver
måned på følgende datoer:
4. januar
1. februar
1. marts 		
5. april
3. maj		
8. juni
Forældre mødes d. 2. tirsdag hver måned på
følgende datoer:
11. januar
8. februar
8. marts 		
12. april
10. maj		
14. juni
Ægtefæller mødes d. 3. tirsdag hver måned på
følgende datoer:
18. januar
15. februar
15. marts
19. april
17. maj		
21. juni
TILMELDING: Der er tilmelding til grupperne
hos bestyrelsen i Næstved Lokalafdeling, på
mail naestved@bedrepsykiatri.dk eller på tlf.
21 95 47 87. Deltagelse er gratis, men vi vil
blive glade, hvis du tegner et medlemskab af
foreningen, hvis du deltager flere gange.
Tjek vores hjemmeside https://bedrepsykiatrilokal.dk/naestved for aflysninger, opdateringer,
ændringer og nye aktiviteter.
STED: Bedre Psykiatri Næstved (PsykInfos
lokaler), Farimagsvej 40, 4700 Næstved
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Bedre Psykiatri Næstved
Caféaftener for pårørende
Til Bedre Psykiatri Næstveds caféaftner, har vi
kaffe/the på kanden, og der tales om stort og
småt, når vi deler erfaringer og danner netværk.
Caféaftenerne ledes af frivillige, der selv har
erfaringer som pårørende. Vi har tidligere
tilbudt socialrådgivning til caféaftenerne, men
vores socialrådgiver har desværre fået andet
arbejde. Følg med på vores hjemmeside https://
bedrepsykiatri-lokal.dk/naestved for info, når vi
har fundet en ny.
Caféaften afholdes kl. 19.00-21.00 den 4. tirsdag
hver måned på følgende datoer:
25. januar
22. februar
22. marts
26. april
24. maj
28. juni
TILMELDING: Deltagelse i caféaften er gratis og
kræver ingen tilmelding.
STED: Bedre Psykiatri Næstved (PsykInfos
lokaler), Farimagsvej 40, 4700 Næstved.
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Bedre Psykiatri - Næstved
Gåture
Bedre Psykiatri Næstved arrangerer gåture for
os, der er pårørende til psykisk sårbare.
De natursmukke gåture er på ca. 5 km i roligt
tempo med tid til gode samtaler. Halvvejs holder
vi en pause med tid til medbragte forfriskninger.
Turene går af stier, hvor det desværre ikke er
muligt at bruge kørestol eller have barnevogn/
klapvogn med, medmindre andet er angivet.
Lørdag d. 22. januar kl. 10 - ca. 12
MØDESTED: P-pladsen ude ved vejen ved Nysø
Gods, Nysøvej 1, 4720 Præstø
Lørdag d. 19. februar kl. 10 - ca. 12
MØDESTED: P-pladsen ved indkørsel til
Haletudsen, Nyvej 11, 4171 Glumsø
Mulighed for kørestol og barnevogn
Lørdag d. 19. marts kl. 10 - ca. 12
MØDESTEd: P-pladsen, Lille Næstved Skole,
Karrebækvej 70, 4700 Næstved
Lørdag d. 23. april kl. 10 - ca. 12
MØDESTED P-pladsen ved Rønnebæk Søskov,
Bystævnet 32, 1 4700 Næstved
Lørdag d. 21. maj kl. 10 - ca. 12
MØDESTED: P-pladsen, Villa Galinavej 14, 4690
Haslev
Lørdag d. 18. juni kl. 10 - ca. 12
MØDESTED: P-pladsen ved Kasernen,
Skyttemarksvej - over for Bataljonsvej 137, 4700
Næstved
TILMELDING: Der er ingen tilmelding eller
betaling, du møder bare op. Men det er
en god ide at tjekke hjemmesiden https://
bedrepsykiatri-lokal.dk/naestved i tilfælde af
aflysning. Hvis du har spørgsmål om turene så
skriv til: naestved@bedrepsykiatri.dk
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Bedre Psykiatri Roskilde/Lejre
Åben samtalegruppe for pårørende
Bedre Psykiatri Roskilde/Lejre tilbyder åben
samtalegruppe, hvor man kan dele sin oplevelse
som pårørende med de andre deltagere og få
redskaber til at håndtere livet som pårørende.
Gruppen er under ledelse af psykoterapeut
Anette Dahl Høm.
TID: Første onsdag i hver måned kl. 19-21.30
TILMELDING: Gruppen er et åbent tilbud uden
tilmelding
STED: Frivilligcenteret Jernbanegade 21A,
4000 Roskilde.
Øvrige aktiviteter såsom foredrag, lukkede
samtalegrupper, mindfuldness, koncerter med
mere annonceres løbende på Facebook: www.
facebook.com/BedrePsykiatriRoskildeLejre
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