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Præsentation af Socialpsykiatrisk Center Syd: 

 

 

Socialpsykiatrisk Center Syd er en del af socialpsykiatrien i Ikast-

Brande Kommune.  

 

Socialpsykiatrisk Center Syd ligger få minutters gang fra centrum, 

offentlige transportmidler, idrætscenter, bibliotek og kulturelle 

aktiviteter. Desuden i gåafstand til hede, skov og søer.  

Centret er løbende blevet renoveret og ombygget og fremstår flot med 

tidssvarende bolig, service- og fællesarealer. 
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Socialpsykiatrisk Center Syd har følgende tilbud: 

 

Botilbud. 

Boform oprettet efter servicelovens § 108.  

"Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til 

længerevarende ophold, til personer som på grund af betydelig og 

varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for 

omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, 

omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på 

anden vis." 

 

Boform oprettet efter servicelovens § 107 

”Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til 

personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.” 

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold 

1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, 

daglige funktioner eller pleje, eller som i en periode har behov for 

særlig behandlingsmæssig støtte, og  

2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige 

sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og 

som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden 

støtte. 

 

Almene boliger som er omfattet af almenboliglovens bestemmelser § 

105, stk. 2.  

Boformen er kendetegnet ved, at det er muligt at få omfattende støtte 

efter servicelovens § 85. 

§ 85 " Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte 

samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der 

har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne eller særlige sociale problemer." 

§ 87 "Kommunalbestyrelsen skal sikre, at de opgaver nævnt i §85, i 

fornødent omfang kan varetages døgnet rundt." 
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Målgruppe på botilbuddet: 

Målgruppen er psykisk sårbare beboere i alderen 18 år og opefter. 

Beboerne kan have psykiatriske diagnoser som fx skizofreni, ADHD, 

OCD, affektiv sindslidelse, angsttilstande, spiseforstyrrelse, nervøse – 

og stressrelaterede tilstande, dobbelt diagnose etc. 

 

Der er etableret 3 rehabiliteringsgrupper, hvor beboerne inddeles i 

henholdsvis rehabiliteringsgruppe 1, 2 og 3 med udgangspunktet i 

beboernes aktuelle udviklingsbehov og personlige recoveryproces.  

 

Eksempler på målgruppe i rehabiliteringsgruppe 1: 

 Beboere, hvis psykiatriske problemstillinger er af massiv eller 

mere vedvarende karakter, forstået på den måde at der er brug 

for konstant og vedvarende socialpædagogisk hjælp/støtte. 

 Beboere har svært ved at handle på eget initiativ. 

 Beboere som i ringe grad kan indgå i sociale relationer, har 

svært ved at indgå i et samarbejde og tage et medansvar, har 

derfor behov for at være i et lavkravsmiljø. 

 Beboere der kan have behov for guidning og støtte i nogen 

grad til personlig hygiejne. 

 Beboere som udgør en potentiel risiko, f.eks. suicidialitet, 

selvskade eller vold mod andre. 

 Beboere der som udgangspunkt er kendetegnet ved, at have 

svært ved eller ikke at være i stand til, at kunne arbejde med en 

personlig handleplan. 

 Beboere som kan indgå i nogle gruppeforløb i forhold til 

aktiviteter. 

 

Eksempler på målgruppe i rehabiliteringsgruppe 2: 

 Beboere som grundet deres psykiske tilstand og eller 

funktionsnedsættelse, har behov for vejledning og støtte for at 

kunne opretholdelse en struktur, som understøtter deres 

hverdagsliv. 

 Beboere som ved omfattende eller kontinuerlig motivation kan 

samarbejde og tage et vist medansvar. 

 Beboere som kan have svært ved at handle på eget initiativ. 
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 Beboere der kan have behov for guidning og støtte i nogen 

grad til personlig hygiejne. 

 Beboere som kan udgøre en potentiel risiko, f.eks. suicidialitet, 

selvskade eller vold mod andre. 

 Beboere der som udgangspunkt er kendetegnet ved, at være i 

stand til at kunne arbejde med en personlig handleplan med 

støtte. 

 Beboere som kan indgå i nogle gruppeforløb i forhold til 

personlig udvikling. 

 Beboere som kan deltage i et tilpasset recovery forløb. 

 

Eksempler på målgruppe i rehabiliteringsgruppe 3: 

 Beboere som grundet deres psykiske tilstand og eller 

funktionsnedsættelse, har behov for vejledning til at kunne 

opretholdelse en struktur, som understøtter deres hverdagsliv. 

 Beboere som har eller kan have personlige mål om, at fraflytte 

Socialpsykiatrisk Center Syd. 

 Beboere som aktivt kan indgå i et samarbejde og tage et 

ansvar/medansvar. 

 Beboere som kan handle på eget initiativ. 

 Beboere der kan have behov for guidning i nogen grad til 

personlig hygiejne. 

 Beboere som kan udgøre en potentiel risiko, f.eks. suicidialitet, 

selvskade eller vold mod andre. 

 Beboere der som udgangspunkt er kendetegnet ved, at være i 

stand til at kunne arbejde med en personlig handleplan med 

støtte. 

 Beboere der som udgangspunkt kan indgå i gruppeforløb ift. 

personlig udvikling 

 Beboere som overvejende kan indgå i livsmestring / recovery 

undervisning 

 

Akutordning, afklaringsbolig § 84. 

"Kommunalbestyrelsen kan oprette og drive sociale akuttilbud.  

Formålet med et socialt akuttilbud er at tilbyde personer med psykiske 

lidelser akut støtte, omsorg og rådgivning. 

Formålet er at sikre forbedring af borgernes aktuelle funktionsniveau 
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eller forbygge at funktionsniveauet forværres, herunder at støtte den 

enkelte til selv at træffe valg og få indflydelse på eget liv.  

 

Målgruppe: 

Tilbuddet henvender sig til borgere med psykisk sårbarhed, der har 

behov for akutfunktion. 

Socialpsykiatrisk Center Syd har 2 boliger til formålet.  

 

Aktivitets- og samværstilbud § 104. 

"Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til 

personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller 

med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af 

personlige færdigheder eller af livsvilkår." 

 

Ydelsen skal medvirke til, at personen gennem målrettede og planlagte 

aktiviteter vedligeholder / udvikler egenomsorgsniveau. Ydelsen skal 

sikre sundhedsfremme og give mulighed for at højne den enkeltes 

livskvalitet. Herudover, at sikre bevidst og målrettet træning og social 

støtte der medfører, at personen helt eller delvist generhverver 

tidligere kompetencer. 

 

Målgruppe § 104: 

Henvender sig til beboere, der bor på botilbuddet, psykisk sårbare 

borgere tilknyttet Bostøtten samt øvrige borgere med psykisk 

sårbarhed.  

Aktivitets og samværstilbuddet består af et kreativt værksted, 

træningskøkken, EDB rum, træværksted, motionsrum, kolonihave, 

café og køkken.  

Aktiviteterne skal understøtte den enkeltes udviklingsmål.  

Alle aktiviteter forudsætter brugerinvolvering. Der ydes støtte og 

hjælp fra personalet til organisering, gennemførelse og evaluering af 

aktiviteten. 

 

Derudover er der et Værested i tilknytning til cafeen, hvor alle borgere 

med psykisk sårbarhed er velkomne. Det kræver ingen visitering. Her 

arrangeres i samarbejde med værestedsbrugerne forskellige ture, 
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aktiviteter etc. 

(Se folderen for Aktivitets- og samværstilbuddet)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I cafeens køkken samarbejder køkkenets personale og beboere/ 

brugere om, at kreere spændende retter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyggeområde uden for cafeen. Bruges især om sommeren.  

 

Antal pladser og de fysiske rammer. 

Botilbuddet er kendetegnet ved forskellige boligtyper, hvor 

organisering af støtte og hjælp er forskellig afhængig af beboerens 

behov, ønsker og ressourcer. 

Alle 28 boliger er nyrenoverede. 
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Boliger på boafsnit 1- §§ 107/ 108: 

5 torumsboliger med entré, bad og toilet samt tekøkken i stuen. Bolig 

areal: 41 m2 + fællesarealer. 

1 enrumsbolig med entre, bad, tekøkken i stuen. Boligareal  

Til boligerne er tilknyttet fælles opholdsarealer, køkken, bryggers med 

vaskefaciliteter og egen terrasse. De fysiske rammer medvirker til 

minimering af vold og konflikter, og der er mulighed for at være 

tilstede både på afstand og være i tæt selskab med andre.  

 

Boligerne er omfattet af servicelovens bestemmelser om betaling for 

ophold. 

 
Stue / tekøkken i en bolig §§107,108     Stue/ køkken i almen bolig §105 

 
Nyrenoveret badeværelse i en bolig §§107,108       Fælles køkken i §§107,108 
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Fælles opholdsstue §§107,108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boliger på boafsnit 2 – §§ 107/108. 

8 etrumsboliger med entré bad, toilet samt stue med tekøkken. Bolig 

areal: 34 m2 + fællesarealer. 

Til boligerne er tilknyttet fælles opholdsarealer, køkken, bryggers med 

vaskefaciliteter og egen terrasse. 

 

Afsnittet er velegnet til psykisk sårbare, der har gavn af en 

etrumsbolig, de aktiviteter og det uformelle fællesskab der er i 

opholdsarealerne. 

 

De fysiske rammer, kan medvirke til minimering af vold og konflikter, 

skærmning og mulighed for at være tilstede både på afstand og være i 

tæt selskab med andre.  

 

Boligerne er omfattet af servicelovens bestemmelser om betaling for 

ophold. 

 

  Egen terrasse uden for alle boliger.  Kontorfaciliteter 
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Boliger på boafsnit 3 er opført efter lov om almene boliger – ABL 

§ 105, stk. 2: 

7 torumsboliger med tilhørende depot til hver bolig og fællesarealer. 

Bolig areal: 40 m2 + 4 m2 depot. 

Boligerne er indrettet med mindre køkken i stuen, entré, bad og toilet 

samt egen terrasse. Fællesarealet anvendes til aftalte aktiviteter samt 

uformelt fællesskab.  

Der er ikke personalefaciliteter tilknyttet afsnittet, men personalet er til 

stede efter aftale med den enkelte beboer og kan kontaktes ved akutte 

behov samt til planlagte fællesaktiviteter. 

 

Boligerne er velegnet til beboere, der har gavn af en større bolig og 

kan benytte fællesarealet uden kontinuerligt personaletilstedevær.  

 

Boligerne er omfattet af lejeboliglovens bestemmelser, og der betales 

husleje efter gældende regler. Der er fælles vaskeri tilknyttet 

boligerne. 

 

En stue i almen bolig 

  

Fælles opholdsrum i almene boliger §105 
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Boliger på boafsnit 4 er opført efter lov om almene boliger – ABL, 

§ 105 stk. 2. 

7 torumsboliger med egen indgang samt depot. Bolig areal: 58 m2 + 

5,4 m2 depot 

Boligerne er fuldt udstyret med køkken i stuen, entré, bad og toilet 

samt egen terrasse. 

Boligerne er velegnede til beboere, der er i stand til at fungere i egen 

bolig, modtage hjælp og støtte i aftalte tidsrum, kan behovsudsætte og 

er i stand til at benytte servicearealerne med fællesfaciliteter, såsom 

café, værested og aktivitetsmuligheder på Socialpsykiatrisk Center 

Syd. 

Boligerne er omfattet af lejeboliglovens bestemmelser, og der betales 

husleje efter gældende regler. 

 

Fælles vaskeri tilknyttet de almene boliger §105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generelt om boligerne på botilbuddet. 
Alle boliger har udgang til egen terrasse og grønne fællesarealer. 

Generelt kan boligerne understøtte mange forskelligartede behov. Som 

udgangspunkt er det derfor vigtigt, at se på hvilken boform og 

organisering af støtte og hjælp, der bedst muligt kan understøtte den 

enkeltes aktuelle tilstand og udviklingsbehov.  
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Dagligdagens indhold 

Afspejler til dels den dagligdag der er i samfundet. Det betyder, at der 

“arbejdes” med udviklingsmål i dagtimerne, fritidsaktiviteter og mere 

uformelle fællesskaber om aftenen, mens natten bruges til at sove i. I 

weekender er det primære fokus på fritidsaktiviteter og uformelle 

fællesskaber. 

På den måde afspejler både rytme og fokus det “normale” i samfundet, 

hvilket beboere / brugere synes er vigtigt og kan forholde sig til. 

 

Rengøring: 

Løsning af rengøringsopgaver tager udgangspunkt i servicelovens 

bestemmelser. Ifølge serviceloven skal al hjælp ydes som hjælp til 

selvhjælp. Det betyder i praksis, at beboerne selv skal gøre rent, hvis 

de er i stand til det. Såfremt en beboere har behov for hjælp og støtte 

til rengøring gives dette af personalet. Kun hvis de er helt ude af stand 

til dette, vil et rengøringsselskab forestå rengøringen. Rengøringen er 

med udgangspunkt i det besluttede politisk serviceniveau for Ikast - 

Brande Kommune.  

 

Såfremt beboeren ønsker en højere standard end der ligger i 

serviceniveaet, skal beboeren selv tilkøbe det. 

Socialpsykiatrisk Center Syd anvender et rengøringsselskab, der 

udfører opgaverne efter indgåede aftaler.  

 

Til rengøring af beboernes bolig er der ½ time til rådighed pr. uge,  

Der foreligger beskrivelser på,  hvad personalet skal indgå i af 

rengøringsopgaver.  

Beboerne skal i samarbejde med personalet sørge for, at der er ryddet 

op, tørret støv af, tømt skraldespande, osv. i bolig og på fællesarealer, 

inden rengøringsselskabet kommer for at gøre rent.  

 

Der er udarbejdet APV, i forhold til de boliger, hvor medarbejderne 

støtter beboerne i rengøringen. 
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Vinduespudsning. 

Det er beboerens eget ansvar, at holde vinduerne rene udvendig og 

indvendigt i deres egen bolig. Beboerne kan mod betaling få pudset 

vinduer. Betalingen opkræves i § 107 og § 108 sammen med huslejen. 

Beboerne i de almene boliger, modtager en særskilt regning for 

vinduespudsning. 

 

Kost 

Beboere / brugere der enten ikke selv kan eller ikke selv ønsker at lave 

mad, kan vælge at købe kost i Cafeen. Beboere / brugere kan vælge at 

indgå en kostaftale, der omfatter fuld kost, 3 hovedmåltider eller 

enkelte måltider.  

Når man har indgået en kostaftale er kosten fritaget for moms. 

I de perioder beboere / brugere ikke er tilstede på botilbuddet kan de få 

kostpengene retur, hvis de har givet køkkenet og den administrative 

medarbejder besked senest 2 dage før. (gælder ikke ved indlæggelser). 

Hvert kvartal (marts, juni, september og december måned) udarbejdes 

der en opgørelse over, hvad man evt. har til gode i kostpenge og 

pengene overføres til beboernes / brugernes bankkonto.   

Hvis man ikke har en fast kostaftale, kan man købe måltider efter 

behov i Cafeen. 

Brugere af aktivitets- og samværstilbuddet skal søge myndighed i 

psykiatri- og handicap såfremt de ønsker en kostaftale. Såfremt det 

bevilliges betales der ikke moms af kosten. 

 

Priser reguleres og fastsættes for et år ad gangen pr. 1. januar. 

 

 

    

   

 

Fælles-madlavning 
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Kørsels- og ledsagerordningen 

Bussen kan anvendes i forbindelse med fælles aktiviteter som er 

arrangeret af aktivitets- og samværstilbud eller den enkelte 

rehabiliteringsgruppe. Driften betales af Socialpsykiatrisk Center Syd.  

Herudover benyttes diverse offentlige kørselsordninger.  

Ved befordring til sygehus og lignende gælder de lovmæssige regler 

om dette. 

 

Brugerindflydelse: 

Det er med udgangspunkt i, at beboere / brugere tager ansvar for eget 

liv, det understøttes ved at der arbejdes recoveryorienteret. 

 

Der afholdes følgende møder beboere / brugere og personale 

imellem: 

 Der holdes evalueringsmøder efter aftale med hver beboer / bruger 

i relation til udviklingsmål i den enkeltes § 141 plan og den 

socialpædagogiske handleplan. 

 Der er mandags morgenmøde i cafeen hver 14 dag, hvor der bl.a. 

informeres om de kommende uger, nyt fra ledelsen, drift, 

økonomi, besøg, planer for fremtiden og meget andet. 

 I de enkelte rehabliteringsgrupper afholdes der møder, hvor 

dagens opgaver og aktiviteter planlægges og koordineres. 

 Der afholdes værestedsmøder 2 gange om måneden, hvor 

aktiviteterne planlægges og opgaver uddelegeres. 

 Der inviteres til møde med ejendomsselskabet for beboere i de 

almene boliger en gang årligt. 

 

Der er et formaliseret Bruger- og aktivitetsråd, hvor formålet er at 

beboere / brugere høres som en ligeværdig dialogpartner i drøftelser, 

der vedrører dagligdagens rutiner, økonomi og de forskellige tilbud på 

Socialpsykiatrisk Center Syd. 
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Ikast- Brande Kommunes værdier: 

Dialog – Tillid – Ansvarlighed 

Definition på kerneopgaven i Psykiatri og handicap afdelingen i 

Ikast-Brande Kommune og Socialpsykiatriens definition. 

Overordnet definition er: ”Vi lykkes i Psykiatri og Handicap, når 

mennesker med særlige udfordringer gives mulighed for et liv med 

mening og udvikling.” 
 

Socialpsykiatriens definition er: ”Vi lykkes i socialpsykiatrien, når 

borgere oplever sig et liv med mening og udvikling.” 
 

Socialpsykiatrisk Center Syds værdigrundlag:  

Der henvises til Socialpsykiatrisk Center Syds virksomhedsgrundlag, 

som kan findes på hjemmesiden. 

www.socialpsykiatrisyd.ikast-brande.dk 
 

Socialpsykiatrisk Center Syds missioner: 

Der henvises til Socialpsykiatrisk Center Syds virksomhedsgrundlag, 

som kan findes på hjemmesiden.  

www.socialpsykiatrisyd.ikast-brande.dk 
 

Socialpsykiatrisk Center Syds visioner (2019-2022) 

Der henvises til Socialpsykiatrisk Center Syds virksomhedsgrundlag, 

som kan findes på hjemmesiden.  

www.socialpsykiatrisyd.ikast-brande.dk 
 

Mål for 2022: 

Der henvises til hjemmesiden. 

www.socialpsykiatrisyd.ikast-brande.dk 
 

Takstmodel og visitationsprocedure. 
Der er udarbejdet en model for differentierede takster i Psykiatri- og 

handicapafdelingen. Det overordnede formål med takstmodellen er at 

sikre større gennemsigtighed i ydelse og takst.  

Takstmodellen er gældende for alle botilbud i kommunen omfattet 

SEL § 107, § 108 samt § 85 (i boliger efter ABL§105), således at der 

sker en harmonisering af serviceniveauet.  

Taksten er sammensat af to dele - en ydelsestakst og en basistakst. Der 

http://www.socialpsykiatrisyd.ikast-brande.dk/
http://www.socialpsykiatrisyd.ikast-brande.dk/
http://www.socialpsykiatrisyd.ikast-brande.dk/
http://www.socialpsykiatrisyd.ikast-brande.dk/
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henvises til Ikast-Brande Kommunes hjemmeside under Psykiatri og 

handicap. 

 

Visitationsprocedurer 

Der henvises til Ikast-Brande Kommunes hjemmeside under Psykiatri 

og handicap.  

 

Udarbejdelse og opfølgning af de socialpædagogiske handleplaner. 
Ifølge SL § 141 skal alle beboere / brugere have tilbud om 

udarbejdelse af en handleplan, som myndighedsafdelingen er ansvarlig 

for at udfærdige i samarbejde med borgeren. 

Socialpsykiatrisk Center Syd udarbejder herefter i samarbejde med 

beboere / brugere en socialpædagogisk handleplan senest 3 mdr. efter 

indflytning. Den socialpædagogiske handleplan tager udgangspunkt i § 

141 handleplanen, såfremt der foreligger en sådan. Den 

socialpædagogiske handleplan tager udgangspunkt i beboerens / 

brugerens ønsker, drømme, behov / ressourcer og er 

omdrejningspunktet for indsatsen.  

For beboere / brugere, der ikke ønsker at indgå i udarbejdelsen af en 

personlig socialpædagogisk handleplan, udfærdiges der en handleplan 

for den professionelle indsats, som skal sikre, at målene på bestillingen 

fra myndighed efterleves.   

Der udfærdiges statusbeskrivelser / evaluering en gang årligt eller efter 

behov med udgangspunkt i ovenstående. 

  

 

 

 

 

 

De kreative værker. 
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Tilsyn  
Socialtilsyn Midt fører både anmeldte (min. 1 gang årlig) og 

uanmeldte tilsyn. Det er Socialtilsyn Midt, som foretager den konkrete 

vurdering af behovet for antal og typer af tilsynsbesøg. Inden et 

anmeldt tilsynsbesøg, modtages der information om, hvordan tilsynet 

skal foregå.  
 

Styrelsen for patientsikkerhed fører risikobaseret tilsyn i forhold til de 

sundhedsfaglige indsatser. Tilsynet kan foregå enten anmeldt eller 

uanmeldt.  

 
 

 

 

 
Der er mulighed for hygge ved pavillonen og havebassinet. 
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Politikker. 

Rygepolitik  

Der henvises til folderne ”Trivselsvilkår / husorden §123 gældende for 

fællesarealerne tilknyttet boafsnittene”, ”Trivselsvilkår / husorden 

§123 gældende for café, værested og servicearealer” samt Ikast-

Brande Kommunes politik om indførelse af røgfri arbejdstid / 

arbejdsplads. 
 

Misbrugspolitik 

Der henvises til folderne ”Trivselsvilkår / husorden §123 gældende for 

fællesarealerne tilknyttet boafsnittene” og ”Trivselsvilkår / husorden 

§123 gældende for café, værested og servicearealer” 

 

Trivselsvilkår og fælles ansvar: 

Der henvises til folderne ”Trivselsvilkår / husorden §123 gældende for 

fællesarealerne tilknyttet boafsnittene” og ”Trivselsvilkår / husorden 

§123 gældende for café, værested og servicearealer”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der hygges med noget let havearbejde. 
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Yderligere oplysninger 

Se mere på vores hjemmeside:  

www.socialpsykiatrisyd.ikast-brande.dk 

 

 

Centerleder af Socialpsykiatrisk Center syd: 

Linda Engelbreth 

E-mail: lieng@ikast-brande.dk 

 

Tlf. 99 60 37 01 

Mobil nr. 22 99 99 45 

Teamledere  

Birte Thuesen 

Jakob Michalsen 

Lene Bollerup Ellerup 

Tlf. 99 60 37 11 

Tlf. 99 60 37 21 

Tlf. 99 60 37 41 

  

Administration 

Lisbeth Andersen 

Charlotte Nielsen  

Ingeborg Volder 

Tlf. 99 60 37 00 

Tlf. 99 60 37 02 

Tlf. 99 60 37 02 

Tlf. 99 60 37 02 

 

Rehabiliteringsteam 

 

Rehabiliteringsteam 1 

Rehabiliteringsteam 2        

Rehabiliteringsteam 3   

 

Medicinrummet  

(nummerer er åbent hele døgnet)     

Tlf. 99 60 37 10 

Tlf. 99 60 37 20 

Tlf. 99 60 37 30 

 

Tlf. 99 60 37 19  

  

Aktivitets-og samværstilbud 

Værestedet  

 

         Tlf. 99 60 37 06 

Tlf. 99 60 37 03 

 

Cafeen - bestilling af mad i cafeen  

 

Tlf. 99 60 37 05 

 

Køkkenet   

 

Tlf. 99 60 37 04 

 

 

 

http://www.socialpsykiatrisyd.ikast-brande.dk/
mailto:lieng@ikast-brande.dk
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