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Nyhedsbrev fra Socialpsykiatrisk Center Syd, Ikast- Brande Kommune. 

 
Så er vi klar med endnu et nyhedsbrev. Udgivelsen af Bøgen må vente lidt endnu.  

 
Efterår i Aktivitets Centeret 
 

Efter en skøn sommer er efteråret på vej. Inden længe skal vi sammen forholde os til, 
hvilke aktiviteter der skal være i efterårsperioden. Vi har i Aktivitets Centeret –nogle 

ideer og kommer inden kort tid rundt i teams og tager imod flere ideer, så vi sammen 
kan sammensætte et program for efteråret i AC. 
 

Nye grupper 
 

Vi starter som noget nyt seniorgruppe 
Hver onsdag kl. 18-21.00 
Tovholdere: Preben og Steen 

 
Mellemgruppe  

Hver torsdag kl. 18-21.00 
Tovholdere: Marianne O og Frederikke 
 

Ungegruppe 
Hver mandag kl.18-21.00 

Tovholdere: Jonas og Melissa 
 
Alle grupper starter op i uge 35. 

 
 

 
Syng for Sindet 
 

Foreningen SIND og Den Jysk Sangskole har startet projekt ”Sang for Sindet”. 
Ikast-Brande Kommune ønsker at blive en del af projektet.  

 
Formålet er at højne deltagernes mentale trivsel, lyst til selvudvikling, følelsen af 

sammenhæng med resten af samfundet og højne selvværd, ro og overskud.  
 
Inden længe vil der blive meldt tid og sted ud. 

 

  
 

September 2021 
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Kolonihave og drivhus 

Hvor mon lykken bor? 

Har den blomstret i dit hår? 

Er den grøn eller gul? 

Skal den have vand og hvor tit? 

Kan lykke gro uden gødning? 

Og hvornår spirer den? 

Og hvordan med frost? 

-er en tynd fiberdug nok? 

Hvordan bliver smagen? 

Mild-eller stærk 

Skal der salt til? 

-er der tid til hvil undervejs? 

Er en skovl bedre støtte end en 

hakke? 

 

Måske lykken er blandt tomater og 

chili! 

Kom selv og led! 

Steen Lund 
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Præsentation af Amanda 
  

Jeg er den nye social- og sundhedsassistentelev. 
  
Mit navn er Amanda Kroes, jeg er 35 år og bor 

sammen med min kæreste og vores to drenge på 
7 og 5 år. 

Jeg er født og vokset op i Holland og kom til DK i 
2006 sammen med min forældre og lillebror, 
hvor vi købte en kvæggård ved Ejstrupholm. Jeg 

er oprindelig uddannet landmand, men kunne 
godt tænke mig nogle ny udfordringer. Jeg er en 

social og snaksalig pige, der trængte til at have 
nogen at gå i dialog med. Koen siger jo ikke så 
meget. Jeg valgte denne uddannelse, fordi jeg 

altid har haft stor interesse i kroppens anatomi, 
derudover ser jeg mig selv som en kærlig og 

omsorgsfuld person, der gerne vil hjælpe andre 
der har brug for det. 
I min fritid elsker jeg at bage, gå tur, være 

kreativ og spille spil med ungerne.  

Jeg glæder mig til at være i psykiatri-praktik og 

lære alle jer kollegaer og borgerne at kende.    

  

 

Præsentation af Marianne: 

 

Hej alle sammen. 
  
Mit navn er Marianne og jeg er den nye 

pædagogstuderende på SCS. Jeg er 
tilknyttet team 2 og min praktisk hos jer 

varer frem til starten af december. 
  
Jeg er bosat i Ikast i en lille studiebolig, men 

har også et lille kendskab til Brande 
området. 

Derudover er jeg 22 år og færdiguddannet 
pædagog til næste sommer. 

  
Jeg interesserer mig for forskelligt slags 
læsestof, lækker madlavning, godt selvskab 

igennem familie og venner, og har også et 
studiejob på det lokale værtshus i Ikast. 

  
Ud over det er jeg generelt en aktiv og 
smilende kvinde, som ser frem til at starte 

hos jer:-) 
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Jeg er nok i virkeligheden lidt af en nørd – indslag af bruger af aktivitets- og 

samværstilbuddet 

  

 

Mit navn er Kim Bugge Pedersen. 
Uddannelsesmæssigt har jeg ikke rigtig 
nogen baggrund. Jeg har beskæftiget 

mig meget med scootere/knallerter og 
lidt med biler. Jeg har egentlig aldrig 

været ansat i et firma, men har ofte 
lavet for venner og familie, når de har 
haft problemer med deres kørertøjer.  

Jeg har en meget stor personlig 
interesse i alt fra banerace, motocross 

og folkeræs.  
Antallet af de maskiner, som jeg har 
ejet når op på 28 stk. Jeg kan nok ikke 

hamle op med en færdigudannet 
mekaniker. Men jeg har lært meget af 

min gamle ven Poul, som har mange 
års erfaring som mekaniker. Teknisk 
altid været min helt store interesse. 

allerede som 13 årig fik jeg min første 
knallert af min far, en fin rød Puch 

maxi. Den var måske en smule ulovlig. 
Jeg kunne jo godt lide lidt fart over 
feltet. Det har betydet, at jeg er blevet 

standset af politiet 2 gange. Og hvad 
har det så betydet– ingenting. Den 

kære landbetjent var mest interesseret 
i hjelm og forsikring, så jeg har aldrig 
fået en bøde.  

  
Hvad var så det næste? jeg kan knap 

nok huske det. Jeg tror det var min 
første scooter en Aprilla rally. Jeg var 
lige blevet 15 år og havde fået mit 

knallert kørekort, da jeg fik den var 
maskinen købt på politi auktion, men 

det var en kort fornøjelse. 
Jeg har altid købt maskiner billigt og sat 

dem i stand og solgt dem videre med 
fortjeneste. På den måde har jeg 
opgraderet til nogle dyrere maskiner 

med tiden. Jeg har altid haft lyst til at 
prøve noget nyt, og derfor aldrig haft 

en maskine særlig længe af gangen. 
Min helt klare favorit må nok blive min 
lille Aprillas 125 motorcykel, som jeg 

havde i ca. 3 år. Den kunne rykke sig 
op på den anden side af 150km/t, på 
trods af den lille motor. 

Som 18 årig købte jeg min første bil en 
gammel Toyota Corolla Twincam, som 

jeg blev rigtig glad for. Lige indtil jeg 
mistede kørekortet et par år efter. 
Politiet mente det gik lidt for stærkt, 

måske var det også rigtig. 
  

I dag bor jeg i Ikast og har gjort det de 
sidste 10 år, men har fået kontakt til 
Socialpsykiatris Center Syd og har fået 

en masse gode kontakter og 
socialsamvær et par gange om ugen. 

Men ud over at være nørdet til teknik, 
er jeg også en nørd på rigtig mange 
andre områder og 100% perfektionist. 

Så hvis nogen af jer skulle have en 
gammel knallert, som der er bøvl med, 

så må i hjertens gerne henvende jeg til 
mig. 
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Fælles madlavning: 
  

Hver tirsdag fra kl.16-20 er der 
fællesmadlavning. Alle kan 

deltage. 
Prisen er kr. 35 

  
Tilmelding senest mandag på tlf.99 
60 37 03 

 
Plan for september: 

  
7.september: Tortillas 
  

14.september: Koteletter i fad 
med ananas 

  
21.september: pasta med kødsovs 
  

28.september: Indisk risret 

  

 

Sundhedsuge og March 
mod Ensomhed 

  
I uge 40 afholder vi igen 
sundhedsuge. 

Denne gang bliver 
omdrejningspunktet 

bevægelse med fokus på 
gang, som motionsform. 
Sundhedsugen falder sammen 

med March mod Ensomhed og 
arrangøren Patric Cakirli ligger 

vejen forbi Socialpsykiatrisk 
Center Syd den 6.oktober, 

hvor han overnatter her. 
  
En del af konceptet i March 

mod Ensomhed er, at Patric 
Cakirli kun må gå, når han har 

følgeskab. Vi giver ham 
selskab og følges skiftevis 
med ham de 21 km fra Ikast 

til Brande. Turen bliver som 
en stafet, hvor man kan 

tilmelde sig forskellige 
kilometer på ruten.  
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Sindets Dag 
 
Den 10. oktober 2021 afholdes World Mental Health Day - også kaldet Sindets Dag. Vi 

marker dagen. Hold øje på facebook med ”Sind Herning Ikast Brande”  
 

Netværksaften den 15.september 
 
3 gange om året har vi netværksaftner. Aftnerne er for psykisk sårbare og deres 

netværk. 

På netværksaftener bringes forskellige temaer op omkring psykisk sårbarhed.  

 

På netværksaften d.15.september er der et oplæg af en bruger fra Socialpsykiatrisk Center Syd. 

Derud over vil vi fortælle, hvordan Socialpsykiatrisk Center Syd arbejder med gruppe- og 

læringsforløb.  

 

Tilmelding til Margrethe på 99603714 
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 Året kanotur 
 

Sommeren har budt på mange 
gode oplevelser blandt andet 
kanoturen. 

  
Der var en, der var to…, der var 

11 mænd og kvinder, der sejlede 
ud fra Mes søen i Brande. 
  

Humøret var højt. Allerede kl.12 
kom første bestilling på tørt tøj, 

og inden dagen var omme havde   
halvdelen af holdet været i åen 

mindst 1 gang.  
Aftensmaden blev indtaget på 
shelter-pladsen foran lejrbålet.  

  
På dag 2 sejlede vi videre i åen. 

Halvdelen endte med at svømme 
ved siden af kanoen og et hold 
måtte hentes hjem længere fra, 

da de havde mistet deres kano. 
  

En sjov og begivenhedsrigstur.  
 
En tur alle mand melder klar til 

igen næste år. 
 

 


