
 

Nyhedsbrev for Socialpsykiatrisk Center Syd Ikast Brande kommune. 

 

Vi er i gang med forlængelse af nedlukning indtil d.6.4.21. Da alt er mere stille 

end vanligt, vælger vi at udsende nyhedsbrev, som midlertidig erstatning for 

BØGEN. 

 

Aktiviteter i huset 

Selvom meget er sat på pause, så er noget ved det gamle.  

Gåture mandag til fredag kl.10.30. 

NADA mandag til fredag kl.13.  

Træværksted mandag kl. 13-16 og fredag kl. 9-12. 

PR-gruppen mandag kl. 9-12. 

Kreativ værksted mandag 9-12 og torsdag 13-15.30. 

Kunstakademi torsdag 9-12. 

Værestedet og kreativ er åbent for borgere udefra. Vi overholder covid 

restriktionerne og deler os op i mindre grupper, så vi kan overholde 

retningslinjerne.  

Nye tiltag fra 1.3.21 

Drivhuset skal klargøres og vi starter op med ”projekt drivhus” mandage kl. 

10-12.00. Mød op i forhallen, hvis du vil være med til at gang i spirekasserne. 

Så skal spirerene i gang.                

 

Marts 2021 



Aktionparken ved afsnit 1 skal vi igen have til at fungere, og her går vi i gang 

hver torsdag kl. 10.00-11.30. Start torsdag d.4.3.21. 

Motion i kælderen: Hver mandag og torsdag kl. 9-10.30 (Kræver at du har en 

negativ covid test) 

Massage tirsdage 8-14.30 og torsdage 8-16 (Kræver at du har en negativ 

covid test) 

 

Ny plan for aktiviteter i sommerperioden 

Vi skal i gang med at planlægge aktiviteter for sommeren. Fra 15. april går 

planlægningen for alvor i gang, og der er mulighed for at få indflydelse ved at 

møde op i Værestedet.  

Sundhedsuge 

Vi er i gang med at planlægge en sundhedsuge den første uge af juni. 

Sundhedsugen har fokus på, at sundhed er mere end sund mad og motion. 

Kom gerne med input. 

KLAP-job 

Det er nu muligt at etablere KLAP-job på Socialpsykiatrisk Center Syd. Dvs.at 

der er mulighed for at få et job med løntilskud i huset, hvis du er tilkendt 

førtidspension eller flexjob.  

Målgruppen er borgere med ingen eller minimal tilknytning til arbejdsmarkedet 

(f.eks. mennesker med autisme, ADHD, sindslidelse mv) 

Vi har allerede oprettet et job her pr.1.2.21. til en af vores beboere. 

Tag kontakt gennem Åben Rådgivning (99603708) tirsdag eller torsdag 

kl.14.30-16 for at høre nærmere.   

 

Orientering om de nationale lempelser pr. 1. marts 2021. 

 Butikker med et areal på under 5.000 m2 kan åbne. Større butikker kan 
åbne med tidsbestilling for kunderne. 
 

 Forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til 25 for udendørs idræts- og 
foreningsaktiviteter i organiseret regi. 
 

 



 Udendørs kulturinstitutioner åbner med et krav om negativ coronatest, som 
højst må være 72 timer gammel. 

Nordjylland og Vestjylland - geografisk afgrænsede lempelser per 1. 
marts 2021 

 Alle afgangselever i grundskoler samt på ungdomsuddannelser og 
voksenuddannelser kommer tilbage med 50 pct. fremmøde (dvs. hver 

anden uge). 

 Alle elever på efterskoler og på frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og 

privatskoler kan komme tilbage med fuldt fremmøde samt afgangsklasser 
på ungdoms- og voksenuddannelser i forhold til deres ophold på 

kostafdelingen 

 

Overgang til forår 

Erling K. Jensen har skrevet følgende: 

Nu skriver vi februar. Det er tåget og tø. Det har det været et par dage. Isen 

på vores søer slipper dog langsomt sit tag. Vi har haft vinter. Folk har løbet på 

skøjter og stået på ski. Børn har moret sig på kælkebakken. Naturen har vist 

sig fra sin smukkeste side med sne og strålende vintersol. Nattefrosten har 

været hård. Men d. 22 februar er den varmeste dag, der er målt så tidligt 

nogensinde. Og når man taler med folk i dag er alle enige om: ”Nu kommer 

foråret og marts er jo også ifølge kalenderen den første forårsmåned!”  

Men ingen kan sige det bedre end St. St. Blicher: 

Kom, sydvest, som frosten tvinger, 

Kom med dine tågevinger, 

Kom og løs den bundne jord! 

 

 

 

 

 

 

 



Sind TOUR i uge 12 

Gå – løb eller cykel en tur på 2½ -5-10 km og modtag en sejrs roset og 

diplom. Det sker i uge 12, dagen vælger du selv. Turen er online så du tager 

den, der hvor du har lyst. 

Pris pr deltager 50 kr. (Socialpsykiatrisk Center Syd betaler for deltagelsen)  

Overskud for turen går ubeskåret til Sind ungdom. 

Tilmelding: Maria F. Hansen sindtour@gmail.com  

Vedhæft screenshot af kvittering på tilmeldings mail.  

Efter din TOUR i uge 12, sender du et Screenshot til Marias mail og du 

får tilsendt roset og diplom. 

Bag dette står Maria F. Hansen. 

Jeg hedder Maria. Jeg er 23 år gammel, og har i en 

årrække været i psykiatrien og fået hjælp. 

Jeg kæmper dagligt med dårligt selvværd, dårlig selvtillid, 

angst, PTSD og nogle personlighedsforstyrrelser. 

Jeg har gennem hele mit liv været udsat for mobning, ofte 

grov mobning, mest grundet i, at jeg altid har været større 

end de andre, og har haft andre hobbyer.  

Jeg var i 2013 udsat for voldtægt, og her begyndte alle 

problemerne at komme, som et hul på bylden. Jeg får i dag 

god hjælp, og jeg når flere og flere mål hele tiden. 

Med det her løb, kan vi støtte SIND i at lave foredrag om 

efterfølgerne af seksuelle overgreb, og hermed hjælpe 

mange flere ofre. Det betyder utroligt meget for mig at stå 

for det her, og jeg håber der er mange tilmeldinger, så vi 

kan støtte ofrene og samtidig være fysisk aktive 

Har du spørgsmål så kontakt Maria på mail. Eller Marianne Olesen på 

99603707 
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