
SIND STORSTRØM 

SIND - Storstrøm 

Din lokalafdeling, som dækker kommunerne Lolland, 

Guldborgsund og Vordingborg. Vi har pt. ca. 120 

medlemmer fordelt over 3 kommuner.   

Peer-Støtten kan kontaktes       

   

peerstoette@gmail.com 

Facebook: Peer-Støtte Guldborgsund 

Bestyrelsen 

Formand: Mogens Nielsen  

Tlf.: 22 57 37 85 M: bimoni@mail.dk 
 

Næstformand: Allan Claumarch 

Tlf.:  25 73 12 17 M: aclaumarch@c.dk  
  

Kasserer: Carl Krebs  

Tlf.: 20 73 86 46 M: carlkrebs44@gmail.com  
 

Revisor: Leon Grundtvig Due 
 

 

Sekretær: Karin Arnholtz 
 

Suppleant: Anne Krebs 

SINDs formål 

SIND ønsker at skabe forståelse og tolerance for mennesker 

med sindslidelser og deres pårørende. SIND arbejder for  

trivsel, forebyggelse og rehabilitering.      
       

SINDs vision 

SIND ønsker et samfund, hvor alle respekterer, at de  

fundamentale menneskerettigheder og de internationale 

rettigheder for handicappede gælder for mennesker med 

sindslidelser. I dette samfund vægtes menneskets personlige 

værdighed og værdi højere end teknologiske og  

økonomiske hensyn, og fællesskabet anerkendes som en  

forudsætning for menneskets fortsatte udvikling.    

      
SINDs mission 

SIND vil arbejde for at sikre, at mennesker med sindslidelser 

og deres pårørende skal kunne udleve deres drømme og 

realisere et godt liv i samfundet. Sindslidelser er en fælles 

udfordring for samfundet, mennesker med sindslidelser,  

pårørende og professionelle. SIND vil arbejde for at samle 

alle i et fælles arbejde for at realisere visionen.   
          

     Landsdækkende rådgivning 70 23 27 50  
 

   Hverdage 11-22  

      Søndage   17-22  

Rådgivning  

Hjemmeside/Facebook 
 

SIND-Lokalafdeling Storstrøm: www.sind.dk/storstroem 

Facebook: SIND Lokalafdeling-Storstrøm 

Lokalafdeling (KUN efter aftale) 

Bakkedraget 16, Gelsted 

4116 Herlufmagle  

mailto:peerstoette@gmail.com
mailto:carlkrebs44@gmail.com


Medlemskab      

Kontingenter er 200 kr. pr. år – dog kun 180 kr. for ved  

tilmelding af PBS – inkl. SIND-bladet hver anden måned,  

nyhedsbrev på mail hver uge, hvis ønsket, mulighed for at 

deltage i SIND-kurser og arrangementer.  

   
Brochurer og merchandise     

Det er på SINDs hjemmeside muligt at downloade diverse 

brochurer, købe merchandise, samt bogen ”Håndbog for 

psykiatribrugere – om at kende sine rettigheder” på følgende 

side: www.sind.dk/webshop 

  
Peer-Peer     

En Peer er en person, der har gået vejen selv, og kan i denne 

sammenhæng kaldes for ligesindet. Vi kan lytte, råde og  

vejlede ud fra egne erfaringer og viden. Vi har tavshedspligt 

og den fornødne tid, som borgeren ønsker til samtalen. En 

Peer kan kun udtale sig om egne erfaringer og viden, da de 

nødvendigvis ikke er uddannet læge, psykolog eller  

psykiater. Som Peer-arbejder har man et kæmpe netværk til 

at støtte sig op af, og kan ad den vej virke som brobygger 

mellem borger og det psykiatriske system.  

Yderligere information om Peer-Støtte kan du læse på 

www.peerstoette.dk 

SIND STORSTRØM 

SIND er i dialog med psykiatrien i regioner og kommuner 

Aktive medlemmer er i dialog med politikere og  

medarbejdere. Vi er med i dialogforum på de psykiatriske 

centre i Ballerup, Glostrup og Hvidovre og i det psykiatriske 

patientklagenævn. Vi er med i mange kommuners  

handicapråd og i de lokale afdelinger af Danske  

Handicaporganisationer. 

Bisidderordningen 

SIND har flere tilbud, bl.a. har vi bisidderordningen, der ikke 

koster dig noget. Forvaltningsloven giver dig ret til at have en 

bisidder med, når du skal til møde med en myndighed. Det 

kan f.eks. være, hvis en sag er gået i hårdknude, hvis du er 

nervøs, eller du gerne vil have ekstra øjne og ører med. Så 

står du i en sådan situation og skal til møde med kommunen 

eller hospitalet, og du gerne vil have bisidder med, så ring på 
70 23 27 50 

Støt SIND 

Alle bidrag op til 15.200 kr. er fradragsberettiget ved oplysning 

af CPR-nummer, der så indberettes til Skat. Brug netbank reg. 

9541 konto 5403944, eller opret et gavebrev over mindst ti år. 

Kontakt landsforeningen@sind.dk tlf. 35 24 07 50. Du kan i dit 

testamente også betænke SIND, der er fritaget for arveafgift. 

Tak, vi har brug for din støtte 

Vi takker for din interesse for SIND og vores lokalafdeling. 

Du skal vide, at vi har brug for enhver støtte. 

 

Du kan støtte med medlemskab ved at komme til vores 

arrangementer, blive frivillig eller deltage i bestyrelsesarbejdet. 

SIND STORSTRØM 

Landsdækkende 

 rådgivning  
 

70 23 27 50  
 

Hverdage 11-22  

     Søndage 17-22  

http://www.peerstoette.dk/
mailto:landsforeningen@sind.dk

