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»En utilsigtet hændelse« – således beskrives Luises død på Psykiatrisk Afdeling på Amager Hospital. Luise
Hjerming Christensen blev 32 år.Kære Luise er en chokerende, gribende og personlig beretning om en mors
kamp for sin psykisk sårbare datters overlevelse i det psykiatriske behandlingssystem. Det er en intens og
dokumenterende bog om behandlingssystemets svigt, som det er umuligt at lukke øjnene for. Det er en historie
om en mors skæbnesvangre tro på, at »systemet« vil hendes datter det bedste. Fra at være en lille pige med
nogle få tilpasningsproblemer ender Luise i en alder af bare11 år i det psykiatriske behandlingssystem.Tidligt
bliver Luise behandlet med kraftig epilepsimedicin med efterfølgende bivirkninger, der herefter forsøges
afhjulpet med antipsykotika. Både mor og datter kæmper imod den voldsomme medicinering, men systemet
har kun ét svar: Endnu mere medicin.
Moren kan intet gøre. Systemet stopper enhver form for reeldialog med hende – og hun kan kun i afmagt se,
at hendes datter får det dårligere og dårligere. Luise selv ved, hvad der kommer til at ske: »På min gravsten
skal der stå, at medicinen slog mig ihjel.« Kære Luise er en tragisk og langtfra enestående historie fra
psykiatrien. Men det er også en fortælling om kærlighed, håb og livets lyse sider.
Målet er intet mindre end at samle hele den ældre danske lyrik, men indtil videre indeholder Kalliope et

forhåbentligt repræsentativt, og stadigt voksende, udvalg af den danske digtning. You are looking at a
close-up photo of a 1-day old kvass.
Bag tasterne sidder en flittig gymnasieelev med en stor passion for lækker mad.
Gratis klavermusik i mp3 format af Erling Jan Sørensens egne arrangementer over hundredvis af melodier. I
den forbindelse vil vi gerne invitere jer til en aften med spisning og bowling. Is that another new and
complicated health trend. Mindst 75. Velkommen til Sesam, Sesam. Ghita Nørby blev uddannet på Det kgl.
Her finder du alt fra smagfulde salater til syndige kager, fra hjemmebagte boller til byens bedste
madoplevelser.
Løbende indspilning af 450 sange fra 'Den danske vaudeville' Kalliope er en database indeholdende ældre
dansk lyrik samt biografiske oplysninger om danske digtere. I den forbindelse vil vi gerne invitere jer til en
aften med spisning og bowling. Charles' tante – 1959; Jetpiloter – 1961; Den grønne elevator – 1961; Den
kære familie – 1962; Det stod i avisen – 1962; Tre piger i … Luise is without doubt the more talented kitchen
wizard of us two. Her finder du alt fra smagfulde salater til syndige kager, fra hjemmebagte boller til byens
bedste madoplevelser. Her finder du alt fra smagfulde salater til syndige kager, fra hjemmebagte boller til
byens bedste madoplevelser. Velkommen til Sesam, Sesam. But it is very healthy. Til dig, kære læser af
denne blog.

