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Syndflod rammer byen
AF KASPER ELLESØE
kasper.ellesoe@sn.dk

To til tre chokreleasebehandlinger er som regel nok, fortæller Pia Brandt Danborg. Foto:
Jørgen C. Jørgensen
af psykiske lidelser.
- Forskningen på området
har i mange år ligget stille.
Men de resultater, der er, viser,
at virkningen af medicinen er
meget lille, og bivirkningerne
tales der stort set ikke om. Jeg
mener, at det har været mit
held, at jeg har sagt nej til
psykofarmaka, siger Pia Brandt
Danborg.

Forfatter til to bøger
I alle de år, hvor hun kæmpede
med psykiske problemer, deriblandt voldsom angst, skrev
hun bøger. Romanen »Hvisken« handler om angsten og
Pias vej ud af den i forsøget

på at aftabuisere emnet. Ungdomsromanen »Ind i mørket«
handler om at høre stemmer.
Det har Pia aldrig selv gjort,
men hun er meget optaget af
fænomenet og bestyrelsesmedlem af Stemmehørernetværket i
Danmark, fordi hun mener, det
er vigtigt, at mennesker med
disse lidelser bliver hørt, og
at tilgangen til stemmehøring
normaliseres.
I dag arbejder Pia Brandt
Danborg på et bosted for unge
i Roskilde.
Selv bor Pia i Ejby ved Køge,
men hun har valgt at åbne
klinikken i Hedehusene. Over
Café Moems i den gamle sta-

tionsbygning er der indrettet
lokaler, som forskellige terapeuter og behandlere bruger,
og Pia Brandt Danborg faldt
med det samme for den gode
beliggenhed tæt på stationen,
men også for stemningen i
caféen.
- Det virkede helt rigtigt, da
jeg besøgte stedet første gang
og nu glæder jeg mig meget til
at komme i gang med behandlingerne, siger Pia.
Der er reception for hendes
klinik på Cafe Moems lørdag
den 9. marts kl. 14-16, og man
kan læse mere om behandlingen på www.feona.dk
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HEDEHUSENE: Amatørteatergruppen Charlottentotterne er
i slutningen af marts tilbage
med et skuespil i den gamle
stationsbygning i Hedehusene
Her vil gruppen opføre skuespillet »Syndflod« af Julie Kirkegaard.
Sykket handler om tre meget
forskellige kvinder, som mødes
i et sommerhus for at tilbringe
en aften sammen. De kommer
hver især med deres eget ønske
for aftenen - og med hver deres
meget forskellige syn på Gud

og Livet.
Det kommer der en ganske
begivenhedsrig aften ud af,
for Jacqueline siger, at hendes
far er Gud ,og det kan Sarah,
der engang har set en engel
i en ambulance, ikke tåle at
høre. Ruth er uhelbredelig
syg af kræft og forsøger bare
at holde sammen på det hele.
De tre kvinder får diskuteret i
»Syndflod«, er en grotesk komedie om religiøsitet, spiritus
og desperation.
Instruktør og formand for
Charlottentotterne, Lars Hansen, ser frem til at underholde
publikum.
- Der er tale om et humori-

stisk, men også seriøst stykke,
som vil give stof til eftertanke,
siger Lars Hansen og fortsætter.
- Det lyder banalt, men det
er alvorligt, og derfor er vi også
nødt til at have en aldersgrænse på 15 år, siger han.
Jacqueline spilles af Hanne
Grøn Rügge, Sarah spilles af
Karina Grøn og Ruth spilles
af Susanne Sørensen.
Charlottentotterne opfører
»Syndflod« 28., 29. og 30 marts
i den gamle stationsbygning på
Hedehusene Station.
Læs mere på www.charlottentotterne.dk

Susanne Sørensen (tv.) som Ruth, Karina Grøn som Sarah og Hanne Grøn Rügge som
Jaqueline spiller med i stykket »Syndflod«, som Charlottentotterne opfører i marts. Foto:
Charlottentotterne

BATTERIER
GAMBLER
DU MED LIVET?

Vi har kvalitetsbatterier
til lave priser på hylden.
Vi monterer detSkift
gerne fortil
dig. nye

dæk idag, og ikke imorgen

Kom ud og test et par Oakley briller

VINTERDÆK
TTERIER

valitetsbatterier
riser på hylden.
det gerne for dig.
Vi har altid
en god pris
til dig!

155/65-14 75T
175/65-14 82T
185/65-15 88H
195/65-15 91T
175/65-15 74T
205/55-16 91H
205/60-16 96H

4 STK.

kr. 2.400,kr. 2.400,kr. 2.400,kr. 2.400,kr. 2.800,kr. 3.200,kr. 3.200,-

Excl. fælge. Priserne er for 4 stk.
incl. montering, afbalancering, og nye ventiler.

VI FØRER ALLE KENDTE DÆKMÆRKER
AKACIEVEJ
8 HEDEHUSENE
& HAR STORTUDVALG
AF FÆLGE

TLF. 46 56 04 42

Vi har altid
en god pris
til dig!

BILLIG DÆKOPBEVARING

- Vi justerer og kontrollerer
dæktrykket

- Kontrollerer for fejl og slidtage,
inden montering
Det hele for

Cykler, løber eller dyrker du anden sport? - Så har vi nogle helt fantastiske
sportsbriller fra Oakley.

Onsdag den 13. marts har du mulighed for at prøve de forskellige modeller og glas. Kom ud og test Oakley briller sammen med Bjørn fra Oakley.
Vi vil cykle en tur på en times tid, hvor alle kan være med.

Arrangementet starter kl. 17.00 og vi slutter kl. 19.00. Vi serverer en kold øl
og lidt chips og står klar til at guide og vejlede helt uforpligtende.

- Sørger for at dækkene
opbevares korrekt, så
levetiden på dine dæk
ikke forringes.

kr. 450,- pr. sæson inkl. hjulskift.

Akacievej
8 hedehusene 8
- www.hdbs.dk
- Tlf. 46 56 04 42
AKACIEVEJ
HEDEHUSENE
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 8.00-16.00

Tilmelding er nødvendig
Ring til os på 46560025 eller
kom ind i butikken for tilmelding.
Vi glæder os til en god eftermiddag.

