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Kultur på recept er et tilbud til 
borgere i alderen 18-64 år, der 
på grund af psykisk sårbarhed er 
i risiko for langtidsledighed eller 
langtidssygemelding. 
Det er et 10-ugers forløb 
på en af kommunens 
kulturinstitutioner med 
fokus på kultur og 
fællesskab, der giver 
plads til at få et pusterum 
fra både sin sygdom og 
hverdag. Der er ingen krav 
til særlig kunnen, og det 
er helt frivilligt at deltage. 
Du behøver altså ikke at 
kunne tegne for at komme 
på Billedskolen eller synge for at 
komme på Den Jyske Sangskole. 
Det er et projekt, hvor deltagernes 
lyst og mod til at prøve kulturen af, 
er i fokus.

mere mod på at komme ud
Kongstanken bag projektet er, 
at give deltagerne en mulighed 
for at komme ud blandt andre 

mennesker på en rolig og rar 
måde. – Vi har allerede kørt ét 
forløb, og her har vi oplevet, at folk 
har fået mere mod på at komme 
ud blandt andre mennesker efter 

deltagelsen, fortæller Michelle 
Marie Johnsen, der er projektleder 
og kulturkoordinator på Herning 
Kommune. 

I andre kommuner har 
man også haft positive 
resultater, idet deltagerne 
efter forløbet generelt 
føler sig gladere og har 
fået mere overskud i 
hverdagen. 
Projektet er i sin tid opstået 
i Sverige, hvor der heller 
ikke hersker tvivl om, at 
Kultur på recept medvirker 
til, at deltagerne oplever et 
bedre helbred.

På Herning Kommunes 
hjemmeside, kan du læse mere 
om projektet: projekter.herning.dk/
sundhed-og-trivsel/kultur-paa-
recept/info-til-borgere

Deprimerede, stressramte og andre langtidssygemeldte i Herning Kommune kan nu 
komme med på en kulturel rejse, hvor kulturen skal opleves som et pusterum.

Kultur på recept
Et tilbud til dig, der er ramt...

Målet er, at deltagerne selv 
føler en forandring. Måske 
er de bedre til at komme ud 

af døren, har rykket nogle grænser 
eller er blevet bedre til noget, som 
har personlig betydning for dem. 
Og det er en kæmpe succes og et 
skridt i den rigtige retning!

>>

Depression, stress og angst rammer 
så mange af os, at man kan tale om 
folkesygdomme, og mange kunne have 
glæde af et tilbud som Kultur på recept. 
måske er du en af dem? 
Herning er en af de få kommuner i 
Danmark, som har dette tilbud, og for 
at komme i betragtning skal din læge/
sagsbehandler i kommunen henvise 
dig. Derfor er første skridt at kontakte 
din læge/sagsbehandler og høre om 
mulighederne.

Du er ikke alene!
- Sang er en god kur mod stress. Det får krop og sind til at slappe af på få 
minutter og vækker positive minder, mener sangpædagog Pia Scharling, 


