KULTURFÖRENINGEN VÅRDAT OCH OVÅRDAT
Bakgrund
Kulturföreningens ursprung kan sägas vara den studie- och kulturverksamhet som bedrevs för
patienterna på S:t Lars under 1970- och 80-talen. Föreningen som börjat under samma namn som
sin teatergrupp, Samlade Krafter, tog som sitt nya namn, Vårdat och Ovårdat år 1989, och ville i
och med det bredda innehåll och utbud, och så blev det också under åren som följde.
Verksamhet
Föreningen skulle tjäna flera syften. Det handlar om att samla människor med eller utan egen
erfarenhet av psykisk ohälsa i olika kreativa grupper för att i dessa skapa med olika medel såsom t
ex med sång, spel och skrivande. Sånggruppen Cantona har ett stadigt deltagarantal och uppträder
för publik flera gånger varje år. En skrivargrupp finns också, vars bidrag finns med i VoV-bladet.
Det distribueras till medlemmar, biblioteksfilialer, kommunens olika stödboenden och avdelningar
inom psykiatrin, fontänhus m fl. Föreningen har också något som kallas kulturkonsumtion i sin
verksamhet. Det innebär att medlemmar tillsammans går på teater- och musikföreställningar,
besöker muséer m m till av föreningen subventionerat pris.
Syftet med föreningen
På alla dessa vis sker möten, både inom föreningen och ute i samhället. Målsättningen med Vårdat
och Ovårdat var från början att i kulturell form förmedla uttryck och känslor från främst dem som
vårdats inom psykiatrin. Att inte helt överlåta tolkningsföreträden åt de professionella på området.
Mycket har förändrats till det bättre sedan starten, när det gäller hur man ser på och lyssnar till
människor med psykisk ohälsa, och inte bara vår förening drar sitt strå till stacken när det gäller
attityderna i samhället. Men vi gör det på vårt vis, genom att bidra till möten mellan vårdade och
ovårdade, genom att lyfta upp våra likheter och olikheter och glädjas åt dem
.
Avslutningsvis
Vårdat och Ovårdat har en bläckplump à la Rorschach-test som sin symbol. Vad ser du i plumpen?
Att föreningen har ett namn och en logtyp som sätter myror i huvudet och får oss att tänka till är
bra. Det är precis det som är meningen..

