
 

Nyhedsbrev fra Socialpsykiatrisk Center Syd, Ikast- Brande Kommune. 

 

Foråret er på vej og vi har gang i mange ting i og omkring huset. 

 

Aktivitets- og samvær tilbuddet. 

Aktivitets- og samværstilbuddet er kommet på Facebook. Tjek os ud på 

”Aktivitetscenter Socialpsykiatrisk Center Syd”. 

Her vil vi dele information omkring aktiviteter i huset.  

 

Action banen er under opbygning. Her er det mulighed for give den gas med 

balancegang og vægtløft. 

Vi mødes torsdage kl. 10 og bygger banen op, samtidig med at vi prøver banen 

af. 

 

Forberedelserne i drivhuset er i gang og i år skal vi prøve at dyrke kartofler. Lige 

nu der gang i at vende jorden, så der bliver god grobund for kartoflerne. 

Det er mandage kl.10-11.30, at vi sår, sætter og passer drivhuset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              April 2021 



Sundhedsprofil 2021-2025. 

I øjeblikket har vi fokus på sundhedsprofiler og i uge 22 holder vi ”sundhedsuge” 

for både beboere, brugere og personale. Vi fortæller mere om den spændende 

uge i Bøgen, som er tilbage i næste måned. 

Klovne løb 

Som optakt til sundhedsugen arrangerer Nanna ”Klovne løb 2021”. 

Tilmeld dig på klovneløb.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIND-tour. 

I uge 12 afholdt Maria Hansen SIND–tour, hvor overskuddet gik til SIND 

ungdom. Der var omkring 80 deltagere.  

 

Corona-vaccine. 

D.20.marts modtog beboerne Covid-19 vaccine/pfizer. Revaccination tilbydes 

d.10.april. 

1 og 2.vaccine er begge tilbud givet på botilbuddet, men hjælp fra Lægerne 

Stationsvej, Brande 

Vi glæder os til 2.vaccine er givet, og vi herefter må ”løsne” på forskellige 

restriktioner. 

 



SOCIALPSYKIATRISK CENTER SYD VÅGNER!  

 
Træningen er begyndt. 

Små lette afleveringer 
Fra knægt til pige. 

Inderside sparkene fik pulsen op 
Og røde kinder hos den 21-årige Camilla og let træthed hos den 60-årige 

Agner. 

Men for dem begge 
Fornyet energi 

og veloplagthed 
Til resten af dagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. april-en fortælling af Erling Kvåle Jensen. 

Jeg er født i 1949. Det er 4 år efter 2. verdenskrig sluttede. Derfor husker jeg 

naturligvis ingenting fra krigens tid. Men min far var modstandsmand og har 

fortalt en hel del fra krigens tid. I Ejstrupholm var der en modstandsgruppe, 

men de vidste ingenting til modstandsgruppen i Brande. Det skulle holdes 

strengt hemmeligt. I tilfælde af at nogen blev taget af tyskerne og måske blev 

udsat for totur kunne de ingenting røbe. Ja, det var blodig alvor. 

Hvordan arbejdede de så? Gruppens navn var: Yvonne Medlemmerne sad og 

lyttede til engelsk radio. BBC calling Yvonne. Det betød at medlemmerne af 

gruppen skulle begive sig ud på en aftalt plads, En lysning i skoven. Her skulle 



de nattens mulm lyse med lygter, så de engelske flyvemaskiner kunne se hvor 

de skulle droppe faldskærmene med våben og andet, som modstandsgruppen 

havde brug for. Og så skulle faldskærmene foldes sammen så hurtigt som 

muligt, så ingen fattede mistanke. 

Nær Rørbæk sø findes den dag i dag den lysning i skoven der hedder Yvonne 

beregnet for godtfolk og turister. 

Noget andet min far fortalte var hvordan de sprængte jernbane skinner for at 

sinke tyskernes transport. De anbragte sprængstof på en skinne, forsynede den 

med en lunte, antændte lunten og søgte væk. De var instrueret i at vente og 

vente, ja, vente i en uendelighed Og alligevel fornemmede de, at der var gået 

en evighed siden lunten var tændt. Det var et psykologisk fænomen. Men 

heldigvis skete der aldrig noget. 

 

Så kom freden. Modstandsfolkene fik armbind. Og var en slags politi. Men min 

far fortalte omkring en hændelse, der gjorde ham virkelig bange. Ved 

Ejstrupholm kro holdt der en tysk lastbil fuld af soldater. Min far kom gående 

sammen med en kammerat. De bar begge armbind som tegn på at de var 

modstandsfolk. Han fortæller, at de tysker så let som ingenting kunne have 

plaffet dem ned uden der ville ske dem noget som helst. Så da de gik med 

ryggen til tyskerne gjaldt det om at holde tungen lige i munden og ikke vise 

frygt. Det er hvad jeg har hørt min far fortælle. 

Som et kuriosum kan jeg nævne, at da jeg blev døbt, var min mor iklædt en 

kjole syet af en engelsk faldskærm. Hvad jeg selv havde på, kan jeg ikke huske. 

 

Det var mine personlige om mine minder om krigen fortalt af min far. Ottesen 

giver dette billede: 

 

Det haver så nyligen regnet, 

det har stormet og pisket i vor lund; 

frø af ugræs er føget over hegnet, 

åg på nakke og lås for vor mund. 

Erling Kvåle Jensen 

 

 

 



Gruppe til alle over 35 år 

Vi er i øjeblikket ved at undersøge, om vi skal lave en gruppe for alle over 35 

år, og har sendt et spørgeskema rundt, hvor der er mulighed for at svare på, 

om du ønsker at deltage i sådan en gruppe og forslag til, hvad aktiviteterne 

kan indeholde. Hvis du ikke har svaret på et spørgeskema kan du rette 

henvendelse til Aktivitetscentret, så du kan få et.  

 

Ny aktivitetsplan for sommerhalvåret: 

Kolonihaven mandage kl. 13-16 og fredage 9-12. 

Actionparken hver torsdag kl. 10-11.45 

Drivhuset mandag kl. 10-11.45 

Motion mandag og torsdag kl. 9-10.30 

Træværksted mandag kl. 12.30-15.30 og fredag kl.9.30-12 

Massage tirsdag kl.9-16 og torsdag kl.9-16.00 

Deltagelse i motion, træværksted og massage kræver fortsat, at man skal 

forevise en negativ coronatest. 

Morgengymnastik hver tirsdag og torsdag kl. 8.30 til 8.45. 

Kreativ værksted mandage 9-12 og torsdage 13-15.30. 

Kunstakademi hver tirsdag og torsdag kl.9-12. 

Åben rådgivning hver tirsdag og torsdag kl.14.30 – 16. 

Gåture mandag og torsdag kl. 13-14.30. 

Cykeltur torsdag kl. 13-14.30 

 

 


