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Köpmanga
“Jag äger min
med Henriett
Tis 19/3 1
Köpmanga
“Du har väl in
beteende” m

Mån 18/3 kl 18.00–19.30, Folkets hus, Biografen,
Köpmangatan 26
“Jag äger min story – om att växa upp med missbrukande föräldrar”
med Henrietta Lysén
FAGER
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Mån 18/3
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“Du har väl inget att må dåligt över? – om att ta sig igenom självskade-Larsson
För
ökad kunskap,
hopp Lawrence
och samtal kring psykisk hälsa
beteende”
med Cassandra

En uppmärksamhetsvecka
i hela Västmanland

Tillsammansveckan
har blivit enVÄSTERÅS
slags ”ögonöppnare”
En uppmärksamhetsvecka
–i hela
DärVästmanland
vi får möjlighet att sprida vårt budskap.
FAGERSTA

Mån 18/3 kl 18.00–19.30 Brinellskolans aula, Fridavägen
Mån
kl 18.00–19.45
Växhuset,
Konsertsalen,
”Att 18/3
leva med
Asperger i familjen”
med Anette
Bergdahl och Angelica
Viktor
Larssons plats 1
Larsson

NORBE

Mån 18/3

Järnvägsga
5

“Konstrum –
uttryck” med
Tis 19/3 k
“Dataspel, sociala medier och unga” med Sofia Vadlin. InledingsFör ökad kunskap, hopp och samtal kring psykisk hälsa
Järnvägsga
anförande av Landshövding Minoo Akhtarzand
”Vagga-vemo
Tis 19/3 kl 18.30–19.30 Culturen, Box 1, Sintervägen 6
Mån
18/3
Folketsmed
hus,
Teaterbiografen,
– om att våga
”Allt
du velat
vetakl– 18.00–19.30
om duktighetssamhället”
Fritte
Frittzon,
Järnvägsgatan
Tis 19/3 k
gäst
Selene Cortes. En53
live podcastinspelning
”Vagga-vemo
“Konstrum
– en
konst-och musikupplevelse
om psykisk (o)hälsa och dess
Ons
20/3 kl
17.00–18.30
Studio Westmannia,
Mån 18/3 kl 18.00–19.45 Växhuset, Konsertsalen,
uttryck”
med Spindelhäxan
med flera lokala musiker och konstnärer – om att våga
Västra
Ringvägen
14
Viktor Larssons plats 1
”Skuggsyskon
en13.00–14.30
pjäs om hur det kan
vara att
ha ett
syskon med en
Tis 19/3–kl
Folkets
hus,
Teaterbiografen,
“Dataspel, sociala medier och unga” med Sofia Vadlin. InledingsSKINN
funktionsvariation”
Järnvägsgatanmed
53 Östra teatern
anförande av Landshövding Minoo Akhtarzand
Tors 21/3
Ons
20/3
kl
18.00–19.30
Stadsbiblioteket,
Hörsalen,
”Vagga-vemod-välmående och hur jag tog tillbaka livet
Tis 19/3 kl 18.30–19.30 Culturen, Box 1, Sintervägen 6
Köpingsväg
Biskopsgatan
2prata om suicid” med John Johansson
–
om
att
våga
”Allt du velat veta – om duktighetssamhället” med Fritte Frittzon,
“När stressen
”Om att levaditt
med schizofreni”
med
Åsaatt
Höij samarbeta med
Vad
var
det
som
väckte
intresse
för
Tis 19/3 kl 18:00–19:15 DK-huset, Nytgatan 2
gäst Selene Cortes. En live podcastinspelning
ledde mig dit
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21/3 kl 18.00–19.30
Stadsbiblioteket,
Hörsalen,
”Vagga-vemod-välmående
och
hur jag tog tillbaka
livet
projektet?
Ons 20/3 kl 17.00–18.30 Studio Westmannia,
för mig” med
Biskopsgatan 2
– om att våga prata om suicid” med John Johansson
Västra Ringvägen 14
Tors 21/3
– Att projektet går
rakt
på,ju helt
tarnormal
upp ut!
psykisk
ohälsa
upprepa”Men,
du ser
När det som
faktisktunder
finns, ändå
inte
”Skuggsyskon – en pjäs om hur det kan vara att ha ett syskon med en
Köpingsväg
syns – om att leva med autism” med Anna Porsvald
de former – föredrag, uppläsningar, temadagar. Det är enda sättet “Konstrum
funktionsvariation” med Östra teatern
–
uttryck” med
Tors
21/3
kl 18.00–18:45
Korpen, Det
Ons 20/3 kl 18.00–19.30 Stadsbiblioteket,
Hörsalen,
att skapa
förståelse,SALA
genom
upprepning
och Kulturhuset
avdramatisering.

NORBERG
I samtal med Pelle Sandstrak, Mr.Tourette Ltd. Linköping.
VÄSTERÅS
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Köpingsvägen
11
Biskopsgatan 2
Mån
18/3
kl
18.00–20.15
Centrumbiografen,
lockade mig att berätta
min
historia.
Passade
in i sammanhanget.
“När torget
stressen9 lägrar
kroppen – om utmattningsdepression, vad som KÖPIN
”Om att leva med schizofreni” med Åsa Höij
Stora
A
ledde
mig
dit,
den
trevande
vägen
ut
och
strategier
som har fungerat Tis 19/3 k
“Mr
Tourette
För
Ovanlighetens
Skull”med
Pelle
Sandstrak
Tors 21/3 kl 18.00–19.30 Stadsbiblioteket, Hörsalen,
“Innanförska
för19/3
mig” med
Hannes Olsson
Tis
kl 18.00–19.30
Sala bibliotek, Blå salen,
Biskopsgatan 2
Projektets bidrag
till utveckling
idag? Tips för
Norra
5
TorsEsplanaden
21/3 kl 19:00-20:30
Kulturhuset Korpen,
”Men, du ser ju helt normal ut! När det som faktiskt finns, ändå inte
“Men,
du ser ju helt normal
ut! När det som faktiskt finns, ändå inte
Köpingsvägen
11
syns – om att leva med autism” med Anna Porsvald
Vad har projektetsyns
bidragit
med autism”
som med
är Anna
viktigt
för dig/
ARBOG
– om att leva
Porsvald
“Konstrum
– enmed
konst-och musikupplevelse
om psykisk (o)hälsa och dess
din
organisation?
Tors
21/3
kl
18.00–19.30
Sala
bibliotek,
salen,
uttryck” med Spindelhäxan med flera lokala Blå
musiker
och konstnärer Mån 18/3
SALA
Norra Esplanaden 5

”Du har väl in

– Att få möjlighet“Att
att
sprida mitt budskap.
Mån 18/3 kl 18.00–20.15 Centrumbiografen,
balansera livet som högsensitiv” med Merja Jäderholm
beteende” m
KÖPING
Stora torget 9 A
Ons 20/3
Tis 19/3 kl 18:00–20:00 Forumteatern, Västra Långgatan “Att
2 balanser
“Mr Tourette - För Ovanlighetens Skull”med Pelle Sandstrak
HALLSTAHAMMAR
Vilka positiva skillnader
kan
du
se
till
följd
av
det?
“Innanförskap
–
vad
behövs
för
att
skapa
en
ljusare
vardag
för
unga
Tis 19/3 kl 18.00–19.30 Sala bibliotek, Blå salen,
Tors 21/3 kl 13.00–14.30 Äppelparkens äldreboende,
– Genom feedback
frånMaries
publiken,
att de har
vikten av
idag?
Tips
för väg
nu och
med förstått
Sascha Abdelnabi
Norra Esplanaden 5
KUNGS
Ingrid
1 framtiden”
“Men, du ser ju helt normal ut! När det som faktiskt
finns,
ändå
inte
“Äldres
psykiska
hälsa”
med
Susanne
Rolfner
Suvanto
Tis 19/3 k
att öppna upp och berätta.
ARBOGA
syns – om att leva med autism” med Anna Porsvald
Tors
21/3 kl 19.00–20.00, Biblioteket, Parkgatan 7
Drottningg
“Existentiell
hälsakl– 17.30–19.00
nyorientering i livets
gränssituationer”
”Att leva med
Tors 21/3 kl 18.00–19.30 Sala bibliotek, Blå salen,
Mån 18/3
Arboga
bibliotek, Kapellgatan 19
med
Norra
Esplanaden
”DuLena
harBergquist
väl inget att må dåligt över? – om att ta sig igenom självskade-Larsson
Hur
märker
du 5effekter/skillnader/nytta för din organisation?
“Att balansera livet som högsensitiv” med Merja Jäderholm
beteende” med Cassandra Lawrence
– Just i Västmanland har mina andra kunder refererat till ”Tillsammansveckan”.
Ons 20/3 kl 17:30 – 19:00 Arboga bibliotek, Kapellgatan 19
Mer info om programmet finns på: www.sv.se/tillsammans eller Fa
HALLSTAHAMMAR
“Att balansera livet som högsensitiv” med Merja Jäderholm
Tillsammansveckan arrangeras av projektet ”Tillsammans för psykisk hälsa”, Studieförbundet Vuxenskolan Vä
Tors 21/3 kl 13.00–14.30
äldreboende,
Nationell samverkan för psykisk hälsa Västmanland, Västmanlands kommuner, Region Västmanland, Samordn
Projektets
bidrag Äppelparkens
till samverkan
KUNGSÖR
Ingrid Maries väg 1
“Äldres
hälsa” med Susanne
Rolfner Suvanto
Hur
harpsykiska
just samverkan
bidragit
till positiva effekter/skillnader/nytta
dig/ bibliotek,
Tis 19/3 kl 18.00–19.30för
Kungsörs
Tors
21/3 kl 19.00–20.00, Biblioteket, Parkgatan 7
Drottninggatan 34
din
organisation?
“Existentiell hälsa – nyorientering i livets gränssituationer”
”Att leva med Asperger i familjen” med Anette Bergdahl och Angelica
–med
Samverkan
förfrågningar från olika yrkesgrupper och
Lena Bergquisthar helt enkelt bidragit till att jag har fått
Larsson
målgrupper att hålla föreläsningar, en slags ögonöppnare.

Mer info om programmet finns på: www.sv.se/tillsammans eller Facebook; Tillsammans för psykisk hälsa.

Vad
blir ditt/ert nästa steg i det fortsatta arbetet för en bättre psykisk hälsa genom
Tillsammansveckan arrangeras av projektet ”Tillsammans för psykisk hälsa”, Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland, Allmänna Arvsfonden, Hjärnkoll Västmanland,
Nationell samverkan för psykisk hälsa Västmanland, Västmanlands kommuner, Region Västmanland, Samordningsförbunden i Västmanland och Svenska kyrkan.
samverkan?

– Att fortsätta så på scenen och delge mina erfarenheter.

Projektets bidrag till förändring i samhället
Vad anser du/ni att projektet visat på behövs i samhället, för att förbättra den psykiska
hälsan?

– Återigen – utan projektets innehåll och form skapas ingen kontakt. Information är allt.

Utifrån ditt perspektiv som samverkanspartner, på vilket sätt har projektet bidragit till ökade
möjligheter att prata om den psykiska ohälsan?

– Detta är nyckeln till allt. Projektet handlar för mig kort sagt om att öka möjligheterna att alla kan
delge sina erfarenheter. Det är lov att prata om psykisk ohälsa, lov att göra bort sig.
Text: Lena Bergquist

