
 
 

Bli med på markeringen av Verdensdagen for psykisk 

helse 20. Oktober klokken 17.30 i Speilsalen på Huset. 

                     Og Vinn En Sykkel 
Verdensdagen for psykisk helse er en nasjonal kampanje for mer åpenhet om psykisk helse.  

Tirsdag 20.oktober kl 17.30 ønsker Lund Kommune dere velkommen til vårt arrangement.  

 

GRATIS FAMILIE KONSERT MED ANNE FURUBOTNEN 
Hun skriver om hverdagen og de nære ting, og da hun ble mor, var det naturlig å komponere 
sanger rettet mot barn og familier. Mange av tekstene hennes er ordrette gjengivelser fra ting 
hennes barn har sagt. Som tekstforfatter har hun blitt kalt barnas Bjørn Eidsvåg, en ung Bob 
Dyland, finurlig som Tønes. Alle liker å bli tatt på alvor i følelsene sine, og med et skråblikk 
på barns og familiers hverdag tar hun deg med inn i en verden med forelskelse, 
middagsmatlaging og tivoliopplevelser. 

17.30 Åpning av arrangementet 

           Kjell kaster maska 

           Liten filmsnutt 

18.00 Rebusløp  

19.00 Familiekonsert 

19.45 Utdeling av premier                        

ÅPENT BIBLIOTEK MED GRATIS KAFFE, SAFT OG BOLLER 

Årets tema: Egenverdi og psykisk helse 

 
Årets tema er «Egenverdi og psykisk helse». I år oppfordrer vi alle til å kaste maska og å være seg selv. 
Manglende selvfølelse og åpenhet fører til psykiske helseplager og uteblivelse fra skole og arbeidsliv. Selv om 
fremveksten av sosiale medier og dagens informasjonssamfunn bidrar til større synlighet, opplever svært 
mange at dette også bidrar til større press på å fremstå perfekt. Ny forskning viser at vi blir nedstemt og lei oss 
av å konstant se andres «lykke».  
«Se hverandre – kast maska» er budskapet til Verdensdagen for psykisk helse. Det er en oppfordring om å ta 
ansvar på de arenaene vi ferdes – ta medansvar som medmenneske, kollega, leder, partner, foresatt, slektning 
og venn, samt ta ansvar for oss selv. Verdensdagen for psykisk helse oppfordrer i år alle til å tenke over, og 
sette søkelys på at du er god nok som du er. Kast maska, du trenger den ikke!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdensdagen for psykisk helse  

 Internasjonal FN-dag 10. oktober. I Norge har vi arrangementer i perioden 28.09 – 

25.10.  

 Norges største opplysningskampanje og største dugnad for psykisk helse 
 Over 700 arrangementer på landsbasis 

 Skaper åpenhet og kunnskap om psykisk helse. Alle har en psykisk helse! 

Lenker: 

verdensdagen.no 

https://www.facebook.com/verdensdagen 

http://verdensdagen.no/
https://www.facebook.com/verdensdagen


 
 

 


