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Rullende bio-graf indkøbt for penge 
fra Håb i Psykiatrien. Biografen bliver 
brugt ofte.

Rullende bio-graf indkøbt for penge 
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Når man er indlagt på en psykiatrisk 
afdeling, hvad enten den er lukket eller 
åben, kan dagene gå hen og blive trivielle 
uden særlig meget glæde og håb. Det vil 
foreningen Håb i Psykiatrien lave om på 
ved at dele midler ud, de selv har søgt.
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På Psykiatrisk Center Amager har de flere gange fået 
midler fra foreningen Håb i Psykiatrien til aktiviteter, 
de ellers ikke ville have haft råd til. 

Håb i Psykiatrien på Psykiatrisk Center Amager
Peter Bjørn Franceschi, som er billedkunstner i aktivi-
tetsteamet på Psykiatrisk Center Amager, fortæller at 
første gang, de stiftede bekendtskab med Håb i psykia-
trien var, da Lotte Frost, som står for foreningen Håb i 
Psykiatrien, forrige sommer kom forbi med en opera-
sanger og tilbød at operasangeren kunne komme og 
synge for dem. Det sagde de ja tak til. Siden dengang 
har Psykiatrisk Center Amagers aktivitetsteam søgt 
midler hos Håb i Psykiatrien fem gange, og de har fået 
midlerne hver gang.

Rikke Hoff, som er musikterapeut og frivillig koordina-
tor, fortæller, at hun har købt en elguitar og en gui-
tarforstærker for nogle af pengene. Derudover er der 
blevet købt et kamerastativ, en dvd-afspiller, to højtta-
lere og en widescreen til deres projektor, så nu har de 
en rullende biograf.

Danseworkshop
Der har også været en danse-workshop over to gange. 
»Det har givet mig rigtig meget at komme og danse. 
Jeg glemmer, at jeg er syg, og at jeg er på en psykia-
trisk afdeling. Der er mere fokus på mennesket end på 
sygdom, når jeg kommer til en aktivitet,« siger Gitte, 
som er indlagt på centret. 
Gitte har selv danset i 10 år, og dansen er, ifølge Gitte, 
en rigtig god PN-medicin. Hun kan også se på sine 
medpatienter, at de er glade for at danse.

Rullende biograf spreder glæde
Peer, som også er indlagt på Psykiatrisk Center Ama-
ger, fortæller, at han har haft stor glæde af projektoren. 
»Med Peters hjælp har jeg set mange serier,« siger 
Peer. 
Peter Bjørn Franceschi fandt en masse serier frem, og 
det er dem Peer har set en masse af. 

Håb i Psykiatriens midler gavner

Peter Bjørn Franceschi og Rikke Hoff foran 
Psykiatrisk Center Amager.

Peter Bjørn Franceschi og Rikke Hoff foran Psykiatrisk Center Amager.
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»Når jeg ser film, er jeg i filmen og væk fra afdelingen,« 
fortæller Peer. Peer finder også film til de andre med-
patienter, og de taler også om de film, de har set.

Løbende ansøgninger om midler
I Håb i Psykiatrien kan man løbende søge om penge. 
Der er ingen ansøgningsfrister. Peter Bjørn Franceschi 
fortæller, at han er i gang med en ny ansøgning til Håb 
i Psykiatrien. 
»Pengene skal bruges til at få trykt et farvelægnings-
hæfte bestående af tegninger lavet af patienter på 
afdelingen. Det giver et ekstra perspektiv, at tegninger-
ne er forankrede på stedet og lavet af mennesker, som 
er gået igennem nogle af de samme ting som dem, der 
skal bruge dem,« siger Peter Bjørn Franceschi. 

Håb i Psykiatrien er en forening, hvor man som 
indlagt, pårørende eller medarbejder på en psyki-
atrisk afdeling kan ansøge om penge til forskellige 
aktiviteter til den aktuelle psykiatriske afdeling. 

Se mere om foreningen på deres hjemmeside: 
haabipsykiatrien.dk

Rikke Hoff med den indkøbte el-guitar.
Både forstærker og el-guitar er indkøbt for penge fra 
Håb i Psykiatrien.

Rullende biograf indkøbt for penge fra Håb i Psykiatri-
en. Biografen bliver brugt ofte.


