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Lære at lave mad i
sommerferien
Mangler man aktiviteter
for børnene i sommerferien,
er det måske en idé at sende
dem på en uges madskole.
I dag er der oprettet 52 madskoler, som kører hen over
sommeren, hvor man melder
sig til for en uge ad gangen.
Den officielle aldersgrænse
er 8-12 år, men kan variere
fra sted til sted. På en madskole er der ud over madlavning undervisning i
sund kost, råvarer og motion.
Der findes også etniske madskoler. Bag konceptet står
blandt andre Landbrug&
Fødevarer, Rema 1000 og
4H. Læs mere på madskoler.dk.

huske. Derefter ser man billederne i tilfældig rækkefølge
sammen med lignende motiver og skal så klikke på de
billeder, man mener at have
set før. 95 procent af dem,
som har gennemført husketesten, kunne genkende mellem 25 og 30 ud af 30 billeder.
Man har dog ikke demens,
blot fordi man har svært ved
at bestå testen. De fleste problemer med hukommelsen
skyldes stress, depression eller andre sygdomme. Du kan
finde testen her: Videnscenterfordemens.dk/husketest.

95-årige er
overlevere
I bogen ”Århundredets
børn” fortæller Marianne
Schroll, Danmarks første professor i geriatri om, hvordan
befolkningens sundhedstilstand har udviklet sig i det
20. århundrede. Hun har
blandt andet været engageret
i de såkaldte Glostrup-undersøgelser, der begyndte i 1964,
og i bogen bringer hun de
13 sundhedsinterview, hun
selv lavede med de ældste i
undersøgelsen i 2009, da de
alle var rundet 95 år. De 13
har det tilfælles, at ingen af
dem fik alvorlige sygdomme,
før de var over 85. De fleste
af dem har røget, men holdt
op igen, fordi det blev for
dyrt eller ikke længere smagte godt. De har alle højt
kolesterolniveau efter
nutidens standarder, men
de har rørt sig meget, cyklet
og holdt en idealvægt.
Desuden har de alle haft en
overvejende positiv indstilling til livet.

Bog om familier
uden far
Flere
kvinder
vælger at
stifte familie uden
en mand
ved hjælp
af fertilitetsbehandling. Nu har journalist Pia Olsen, der selv er singelmor,
skrevet en opdragelsesbog til
ligesindede kvinder. Hun har
tidligere skrevet bogen ”Mor
uden far” og følger nu op
med ”Alene om opdragelsen”, hvor hun har samlet otte selvvalgte singlemødre,
der fortæller om både fordel
e og ulemper ved at være aleneopdrager. De fortæller om,
hvordan det har påvirket deres karriere og deres sociale
netværk som enlige mødre,
og hvordan hverdagen har
forandret sig, samt hvordan
man tackler spørgsmål som
”Hvor er min far?”.
”Alene om opdragelsen. Familier
uden far”. Pia Olsen. Frydenlund.
153 sider. 249 kroner

Hvor godt
husker du?
Er du bare glemsom eller ved
at blive dement? Nationalt
Videnscenter for Demens
har udviklet en husketest,
som man kan gennemføre på
sin computer eller smartphone. Testen går ud på, at
man får vist 30 forskellige billeder, som man skal prøve at

Stop for ulovlig
medicin

En verdensomspændende
aktion mod ulovligt salg af
medicin på nettet har blandt
andet resulteret i, at 10.000
hjemmesider er lukket. Det
ulovlige medicinsalg sker ofte på tværs af landegrænser
og kan involvere organiserede kriminelle netværk. Aktionens fokus har været på de
tre hovedkomponenter, som
indgår i ulovlig handel med
medicin på nettet: Hjemmesiden, betalingsmuligheden og
vareforsendelsen. Over 8,3
millioner enheder potentielt
set livsfarlig medicin blev tilbageholdt, oplyser Sundhedsstyrelsen. På verdensplan resulterede aktionen i,
at 237 personer blev anholdt,
og at over 540.000 forsendelser blev kontrolleret

Kvinder blogger
om mad
Interessen for mad manifesterer sig på mange måder,
og en af de nyere tendenser
er, at mange blogger om mad.
Der er dog ingen i Danmark,
som ligefrem lever af deres
madblogs, som i stedet er en
fritidsinteresse. Det viser en
undersøgelse, foodculture.dk
har lavet blandt 123 bloggere.
Undersøgelsen viser, at det
typisk er kvinder mellem 26
og 37 år, der blogger om mad.
Selvom bloggerne ikke kan
leve af deres interesse, afføder det for en dels vedkommende indtægter i form af
blandt andet foredrag. Derudover får nogle af bloggerne
gratis råvarer fra fødevareproducenter.

ABC for de
yngste
Forfatteren
Knud Romer har
skrevet 29
vers ud fra alfabetet, og bogen ”ABC” er
illustreret af John Kørner,
der genskaber 29 helstøbte
værker, hvor Knud Romers
tekst på en og samme tid
samler værket (selve bogen)
og gentænker det på hver
eneste side, hvor en del af
maleriet får ny form og forståelse i samspil med verset.
Udgangspunktet er 29 forskellige dyr.
”ABC” udkommer på Lindhardt og
Ringhof den 3. juni
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REJS I AFTERÅRSFERIEN MED HELE FAMILIEN
OG BO I HJERTET AF REYKJAVIK
Selvforkælelse, wellness & unforglemmelig natur på smukke Island.
Vi har valgt nogle af vores mest populære udflugter til rejsen!

Pris fra 7.998.- per/person Børn under 10 år: 3.945.- per/person
INKLUDERET I REJSEN
• Fly Danmark – Island t/r.
• Nordlys Cruise & middag på
• 7 overnatninger på Hotel Hlemmur
restaurant MAR
Square med morgenmad
• Tur til den Blå lagune – inkl. indgang
• Den Gylde Cirkel og Fontana
til den blå lagune
Wellness- inkl indgang til Fontana Spa • Transport Keflavik lufthavn – hotel t/r

Efterårsugen går lørdag til lørdag
og der er afrejse fra København.
Telf. +45 33 22 66 99 | hekla@heklatravel.dk | heklatravel.dk

Forældres angst kan smitte børn
For halvdelen af de voksne, der lider af angst, gælder det, at angsten begyndte i barndommen. Derfor skal man sætte
ind tidligt hos angste børn, mener professor. Forældre skal skåne børn noget mere, siger familievejleder
Af Jannie
Iwankow Søgaard
familieliv@k.dk

Ligger der et monster under
sengen, kommer der en indbrudstyv, eller ser jeg aldrig
mere mor og far?
Angst er en naturlig del af
børns udvikling, men ifølge
internationale undersøgelser
lider mellem 2,5 og 5 procent
af alle børn af angst i en grad,
så det er behandlingskrævende.
Mikael Thastum, klinisk
psykolog og leder af børnebehandlingsprogrammet på
Angstklinikken for børn i
Aarhus, er sammen med Lisbeth Jørgensen og Signe Matthiesen aktuel med bogen
”Børn og angst”, der udkommer på mandag.
”Egentlig kan man ikke tale
om, at angst er unormalt. Det
er snarere intensiteten af
angsten, der kan nå et niveau, hvor man er så plaget,
at man skal have hjælp. Som
professionelle ser vi på, i
hvor høj grad angsten hæmmer barnet i dets hverdag. Vi
undersøger, om barnet har
udviklet en undgåelsesadfærd, hvor det helt undgår
mange ting, som børn på
den alder normalt ikke har
problemer med, og om barnet
ikke præsterer i forhold til
sine evner i skolen, fordi det
for eksempel er angst for
læreren eller kammeraternes
reaktion, hvis det skulle

risikere at svare forkert på
et spørgsmål,” siger Mikael
Thastum og fortæller, at
behandlingsmulighederne er
gode.
”Man kan hjælpe børn med
angst rigtig godt. Internationale undersøgelser viser, at
60 til 70 procent af dem kan
hjælpes med kognitiv adfærdsterapi, og det er en forholdsvis billig intervention.
Det kan være 10 gange 2 timers terapi i en gruppe. Selvfølgelig vil der også være
nogle, der har brug for mere
indgribende hjælp,” siger
han.
Man regner med, at cirka
halvdelen af alle voksne med
en angstlidelse allerede i
barndomsårene led af angst.
Ved at behandle børn og give
dem redskaber til at tackle
angsten kan man i mange tilfælde undgå, at de rammes
som voksne, hvor sygdommen risikerer at have udviklet sig og derfor kræver en
mere omsiggribende behandling.

Kognitiv adfærdsterapi handler om at få lært børnene, at
tanker kun er tanker, og at
det gælder om at tænke de
rigtige af slagsen. Når barnet
for eksempel hører noget
kradse på vinduet, så kan det
vælge at tro, at det er en indbrudstyv og blive bange, men
det kan også skynde sig at
tænke, at det nok bare var en
kat, som man ikke skal være

WW Selvfølgelig

skal man som
forælder være opmærksom, men
man skal ikke danse
om angsten som
et juletræ.

lola Jensen,
familievejleder

bange for. Med andre ord forsøger man at få børnene til at
tænke realistiske tanker i stedet for katastrofetanker.
Mikael Thastum medgiver,
at det kan være enormt belastende at have et barn, der lider af angst, fordi hverdagen
på så mange områder påvirkes. Men som forælder må
man også være bevidst om, at
man kan risikere at gøde barnets angst.
Også børnepsykolog John
Halse mener, at forældre
uden at ville det kan risikere
at smitte deres barn med
angst. Og han forstår godt, at
det kan være svært at stå med
et ængsteligt og grædende
barn, der for eksempel ikke
tør gå hen i skolen selv.
”Det er selvfølgelig ikke
rart at skulle tvinge sit barn
til noget, og man skal også
anerkende følelsen af angst
hos barnet. Men ikke ved at

bekræfte det i, at det er farligt
at gå hen på skolen. I stedet
kan man sige: ’Jeg kan se, at
du er bange for at gå alene i
skole, så jeg kan følge dig i en
periode, men vi skal derhen,
og jeg vil vise dig, at det ikke
er farligt’,” siger han.
John Halse pointerer, at det
snarere er reglen end undtagelsen, at han i sin praksis
oplever forældre til angste
børn fortælle, at de selv havde angst som børn eller i
hvert fald en rem af huden. I
de tilfælde er det af endnu
større betydning, at man som
forælder mander sig op.
”Hvis man som forælder
har nogle ting, man ikke bryder sig om, så har man til opgave selv at overskride de
grænser, så man ikke viser
barnet, at der er noget, som
er ’farligt’. Hvis mor aldrig vil
med til skolearrangementer,
fordi hun ikke kan lide at være blandt mange mennesker,
så er det let for barnet senere
at arve den angst,” siger John
Halse.

Lola Jensen har været familievejleder i snart 30 år og har
med jævne mellemrum mødt
familier, hvor et barn har lidt
af angst. Hun oplever, at der i
dag i forhold til tidligere er
mange flere ting, som kan gøre børn angste, fordi forældre
involverer børnene i for meget eller ikke tager hensyn til,
at de lytter med, når der bliver talt mellem de voksne.

”Tsunami, trafikulykker,
salmonellakyllinger; børnene
får serveret det hele, og så
kan det ligge og ulme i dem
og udvikle sig til noget, de
bliver rigtig angste for,” siger
hun.
Tidligere blev angst hos
børn ofte nedtonet, eller der
blev gjort grin med det, men
nu til dags er forældre gået i
den modsatte grøft og bruger
rigtig meget energi på at finde ud af, hvordan de skal
tackle barnets angst. De overanalyserer, og det, der måske
blot startede som en lille
frygt, risikerer at blive til regulær angst, fordi man giver
den uhensigtsmæssigt meget
opmærksomhed, mener familievejlederen.
”Selvfølgelig skal man som
forælder være opmærksom,
men man skal ikke danse om
angsten som et juletræ. I
mange af de familier, hvor jeg
møder angst, så er det næsten forældrenes angst, der
er den værste. Tag for eksempel barnet, der har fået en
kartoffel galt i halsen, og i dagene efter nægter at spise sådan en igen – i stedet for at
tage det stille og roligt og være tålmodige, indtil han igen
får mod på at prøve, så holder man helt op med at lave
kartofler, for det er barnet jo
bange for,” siger Lola Jensen.
Majbritt Augustinus, journalist og forfatter, har netop
udgivet bogen ”Tavse børn
– om selektiv mutisme”, der

handler om børn med en særlig form for angst kaldet selektiv mutisme. Lidelsen er
kendetegnet ved, at børnene
på grund af angst i bestemte
situationer ikke taler, typisk i
skolesammenhænge. Hun
mener, at forældre til børn
med angst uberettiget beskyldes for at være overpylrede.
”Det er så tabuiseret at lide
af angst, og mange gange står
forældre helt magtesløse, fordi de ikke ved, hvad de skal
stille op. For forældre til børn
med selektiv mutisme gælder
det, at de ser nogle kontraster, men får fortalt, at de er
overbekymrede, og at det
blot handler om børn, der er
meget generte, og så ender de
med ikke at få hjælp, før det
er eskaleret,” siger hun.
I det hele taget mener Majbritt Augustinus, at det på
nogle områder er sværere at
have et angstramt barn i forhold til for eksempel et barn
med en udadrettet diagnose,
som for eksempel ADHD.
”Børn med angst er typisk
stille børn, der ofte ikke gør
meget væsen af sig – og i en
tid, hvor der er meget fokus
på de udadrettede diagnoser,
er de angste børn nemme at
overse. Jeg tror, at angst har
været en nedprioriteret lidelse, formentligt fordi vi har at
gøre med en indadvendt
diagnose, som ikke generer
andre – ud over børnene, der
lider af den, og så deres forældre.”

der så særlig stor sandsynlighed for, at der findes monstre
i virkeligheden?”, blev hun
angsten for monstrene kvit.
”Det virkede supergodt for
Christel, og hun var meget
motiveret. Vi arbejdede også
med trappestigen, hvor man
gradvis udfordrer sin angst,
og hver gang man tager et lille skridt fremad, så får man
en belønning. Det kan være
et klistermærke eller et stykke slik. Christel var bange for
at være alene hjemme bare et
kvarter, når vi gik med vores
hunde – for at få hende til at
overvinde den angst brugte vi
trappestigen på den måde, at
vi stillede os uden for døren
først et minut, så et minut
mere og efterhånden byggede
mere på, så hun til sidst kunne være alene hjemme uden
at få angst,” fortæller Stine
Mørcholdt.

angsten en gang imellem
skulle titte frem.
”Christel er ikke ret høj af
sin alder, og hun har på
grund af sin størrelse altid
været sådan en, som alle syntes, de skulle beskytte lidt.
Men hvis man beskytter for
meget, så forstærker det jo
angsten, og på den måde har
vi ubevidst også været medvirkende til, at hun blev gjort
mindre, end hun var. Dermed
var vi jo med til at opretholde
angsten, hvor vi i stedet for
burde have hjulpet hende ud
over rampen. Det er vi blevet
meget mere bevidste om efter
terapiforløbet,” siger Stine
Mørcholdt.
I dag har Christel Mørcholdt det godt, og angsten er
hun så godt som kvit.
Og det er ikke kun forældrene, der har bemærket udviklingen.
”Selvom angsten aldrig var
størst i skolen, har både lærere og pædagoger sagt til os, at
Christel er helt forandret, og
selv er hun også meget stolt
over at have gennemført
’Cool Kids’ og fået diplom for
det,” siger Stine Mørcholdt.

3 Den ni-årige Christel
Mørcholdt har lært at tøjle sin
angst og få tankerne under
kontrol, før de løber løbsk, fortæller hendes mor Stine
Mørcholdt.
– Foto: Flemming Jeppesen/
Fokus.

Christel
blev en
helt ny
pige
Ni-årige Christel
Mørcholdt har
netop gennemgået
et terapiforløb på
Angstklinikken i
Aarhus. Det har
gjort, at hun i dag
er fri for den angst,
der i flere år
styrede hendes og
forældrenes liv
Af Jannie
Iwankow Søgaard
familieliv@k.dk

Det var ikke noget, der kom
fra den ene dag til den anden
som følge af en ulykke eller
en anden traumatisk oplevelse.
Ni-årige Christel Mørcholdt
fra Odder i Østjylland har altid været lidt ængsteligt anlagt, fortæller hendes mor,
Stine Mørcholdt. Allerede
som lille, da hun kun gik i
dagpleje, var hun bange for
andre mennesker, ligesom
hun blev hysterisk angst for
insekter og andet kryb.
Det at sove alene har heller
aldrig været nemt for den jyske pige, og at overnatte hos
andre har i lange perioder
været helt udelukket, fordi
hun blev utrøsteligt ulykkelig, når forældrene gik.
Til sidst ville ikke engang
bedsteforældrene passe hende, fordi hun hver gang blev
så ked af det og bange, at de
slet ikke kunne trøste hende.
Legeaftaler blev der med tiden ligeledes færre af, for
alene tanken om, at kamme-

raterne skulle risikere at foreslå, at de skulle sove sammen, kunne få Christel
Mørcholdt til at ængstes.
Efterhånden blev angsten
så omfattende, at det ikke
kun var hende selv, der benyttede sig af undgåelsesadfærd – også forældrene undlod at gøre bestemte ting, fordi det var uforeneligt med
datterens angst. Samtidig
kunne de dog godt se, at løsningen på problemet ikke var
at lade angsten styre deres
hverdag.
”Det er jo meget sødt, at et
barn på tre-fire år putter sig
bag sin mor, men når barnet
er blevet otte-ni år, skulle det
helst ikke være sådan mere.
Men sådan var det i Christels
tilfælde. Hun var så angst for
mange ting, og der var ikke
andre end min mand og mig,
der kunne trøste hende,” siger Stine Mørcholdt.
På et tidspunkt foreslog et
familiemedlem, at det måske
var en idé at få undersøgt,
om Christel Mørcholdt kunne
få professionel hjælp til at
tackle sin angst, og Stine
Mørcholdt gik efterfølgende i

gang med at søge på nettet og
fandt derved frem til Angstklinikken for børn, der er
knyttet til psykologisk institut på Aarhus Universitet.
Her kan børn med angstlidelser komme i behandling i et
terapiforløb, der kaldes ”Cool
Kids”, som nogle læsere måske vil kende fra den nyligt
viste DR-dokumentar ”De
angste børn”.

Sammen med sine forældre
kom Christel Mørcholdt til en
samtale med en psykolog,
hvor der blev stillet rigtig
mange spørgsmål – så mange, at Stine Mørcholdt undervejs blev i tvivl om, hvorvidt
det overhovedet var et tilbud
for hendes datter.
”Vi blev udspurgt om alt
– også om hun var depressiv
og selvmordstruet, og jeg må
indrømme, at jeg tænkte, at
så er det måske heller ikke så
slemt alligevel. For hun var jo
ingen af delene. Men på klinikken syntes de, at deres tilbud var oplagt for en som
Christel. Ved at tage fat i hendes angst allerede nu, kunne
man få stoppet den tidligt og

forhåbentlig undgå, at den
ville udvikle sig, når hun blev
voksen og ville have brug for
endnu mere hjælp.”
Sammen med fem andre
børn startede Christel
Mørcholdt således i et
10-ugers terapiforløb, hvor et
hold psykologer og psykologstuderende arbejdede med
børnene og deres angst ud fra
forskellige metoder. Blandt
andet lærte Christel Mørcholdt såkaldt ”bekymringssurfing”, der går ud på at få
hjernen til at fokusere på noget andet end det, man er
bange for. Er man for eksempel angst for at gå alene hjem
fra skole, kan bekymringssurfing være at tælle alle de
træer, man ser på hjemvejen.
En anden metode kaldes
”detektivtænkning”. Her lærer børnene at ræsonnere sig
frem til, at deres angst ofte er
ubegrundet. Christel Mørcholdt var eksempelvis tidligere bange for monstre. Ved at
agere sin egen detektiv og
spørge sig selv: ”Har jeg nogensinde set et monster?”,
”Har min mor og far nogensinde set et monster?” og ”Er

Også forældrene involveres,
når deres børn indgår i projekt ”Cool Kids”, og for Christels Mørcholdts forældre har
det betydet, at de også selv er
blevet bevidste om, hvordan
de hjælper deres datter, hvis

