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Forord. 
Pjecen er tænkt som en hjælp til at danne sig et overblik over tilbuddene 

i Aktivitets– og samværstilbuddet. Aktivitets- og samværstilbud er et 

tilbud til dig som er psykisk sårbar og bor i Ikast-Brande kommune. Det 

kræver ikke en visitering.  

Det består af et værested, som er bemandet på fastsatte tidspunkter, se  

det, på den aktuelle aktivitetsplan. 

Her kan du komme og deltage i det sociale samvær, drikke en kop kaffe 

eller spille spil etc. Derudover foregår der en masse forskellige 

aktiviteter fx motion, kunstakademi, kreativ værksted etc., som du kan 

deltage i. Læs mere inde i pjecen.  

Den aktuelle aktivitetsplan kan ses på hjemmesiden og 

Facebookgruppen værestedet Laicos, samt på opslagstavlen foran 

cafeen. 

Der vil foregå en løbende evaluering af tilbuddenes relevans i forhold 

deltagerne ønsker og behov.  

Alle interesserede er velkommen til at kontakte Aktivitets– og 

samværstilbuddets personale (Marianne, Preben eller Steen), hvis der er 

spørgsmål vedrørende tilbuddene eller et ønske om et uformelt besøg. 
  

Marianne Wiberg Tlf. 99 60 37 08

  

 

 

 

 

 

Preben Thomsen Tlf. 99 60 37 06

  

 

 

 

 

 

 

Steen Lund  Tlf. 99 60 37 03  
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Værestedet Laicos 

Navnet Laicos er ordet social stavet bagfra. 

 

Værestedet er et fristed for alle over 18 år, som er psykisk sårbare. Her 

har du mulighed for at møde ligesindede i trygge rammer og danne nye 

bekendtskaber / venskaber. I værestedet er der fokus på hyggeligt 

samvær, mulighed for at spille spil, pool, bordtennis, se tv, hygge ved 

bålpladsen etc.  

 

Vi holder til i cafeen på Socialpsykiatrisk Center Syd ved det store 

bord.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det vil fremgå af aktivitetsplanerne på hjemmesiden og på 

opslagstavlen ved cafeen, hvornår vi er tilstede i værestedet. 

 

Ved personalets ferie og sygdom vil tiderne i værestedet blive 

prioriteret højt og der vil i stedet blive aflyst nogle aktiviteter.  

Derudover er værestedet og cafeen åbent om aftenen til kl. 21. Om 

aftenen passes cafeen / værestedet af frivillige eller beboere / brugere.  

 

Cafeen har åben mandag til fredag kl. 8.00-21.00 og i weekenden kl. 

8.30-21.00. 

 

Der afholdes værestedsmøde 2 gange om måneden, hvor vi sammen 

planlægger kommende udflugter, arrangementer etc. Se aktivitetsplan. 

 

Hvis det er svært for dig at komme første gang eller har du brug for 

yderligere informationer om værestedet kontakt Steen Lund på 

tlf. 99 60 37 03. 
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Åben rådgivning 
Har du brug for støtte til at mestre hverdagen? Vejledning til at komme 

i kontakt med forskellige myndigheder og instanser? Så er der hjælp at 

hente i Åben Rådgivning. 

 

Her sidder en medarbejder fra aktivitets- og samværstilbuddet klar med 

råd og vejledning, og du kan enten ringe eller møde op.  

 

Åben rådgivning har åbent mandage i lige uger kl. 14.30-16.00 og 

torsdage i ulige uger kl. 15-16. Du kan enten møde op i værestedet eller 

ringe til Marianne W på tlf. 99 60 37 08 i tidsrummet.   
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Fælles madlavning 
Hver tirsdag aften kan du deltage i fælles madlavning. Her vægtes det 

sociale højt, og alle deltagere har noget de kan byde ind med aktivt.  

 

Menuen besluttes for minimum en måned fremadrettet. Alle kan 

komme med ideer og forslag. Værestedsmedarbejderen er ansvarlig for, 

at menu forslagene drøftes til fælles madlavning. På opslagstavlen og 

på hjemmesiden kan du se kommende menuer.  

 

Du kan tilmelde dig løbende og senest tirsdag kl. 13.00 ved at ringe til 

værestedsmedarbejderen på tlf. 99 60 37 03 i værestedets åbningstid. 

Samtidig med, at du tilmelder dig vælger du en arbejdsopgave. Det er 

ikke muligt, at tilmelde sig uden at tage en arbejdsopgave. Der er 

mange forskellige opgaver, så der er også en, der kan tilpasses dig.  

 

Det er forskelligt, hvornår arbejdsopgaverne starter. Har du valgt 

køkkenet, startes der op kl. 15.00, så der er god tid til at lave maden og 

snakke med hinanden omkring madlavningen.  

Øvrige opgaver starter op kl. 16.00. 

 

Der spises ca. kl. 18.00 alt efter om maden er færdig. 

 

Vi vil hele vejen igennem have fokus på det sociale. 

 

Prisen er 32 kr. for at deltage.  

 

Steen Lund er den primære tovholder på aktiviteten.  
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Motion 
Sundhedsstyrelsen anbefaler at alle voksne er fysisk aktive mindst 30 

min. om dagen. Aktiviteten skal være med moderat til høj intensitet og 

ligge ud over almindelige kortvarige dagligdagsaktiviteter.  

 

Derfor har vi nogle motionstilbud til dig som psykisk sårbar i Ikast-

Brande kommune. 

 

Vi råder over et stort træningslokale med flere træningsmaskiner bl.a. 

kondicykler, romaskine, løbebånd, håndvægte og diverse andre 

træningsredskaber. Derudover råder vi over mountainbikes samt El- 

cykler, som kan benyttes på arrangerede cykelture.  

 

Vi har pt. følgende hold: 

Motionshold, gåture og cykelture. Se aktivitetsplanen, hvor de nøjagtige 

tider fremgår.  
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Sundhed i balance 
 

Er et gruppebaseret undervisning- og 

træningsforløb, der sigter mod ændring af livstil. 

Forløbet varer 10 uger.  

 

 

Sundhed i balance tager udgangspunkt i din og de andre deltagers 

livssituation og kombinerer fysiske øvelser med undervisning i emner, 

hvor vi bl.a. lærer om kostens og søvnens betydning.  

Gennem større indsigt i egne handle- og reaktionsmønstre, støttes du i 

retning af ændret livsstil. 

 

Der er fokus på at udforske egne ressourcer og styrker, både fysisk og 

mentalt, samt udfordre de begrænsninger du oplever i hverdagen.  

Du vil få værktøjer til selvhjælp og herigennem gøre det muligt for dig, 

at tilpasse aktivitets- og funktionsniveau til din aktuelle funktionsevne.  

 

Vi arbejder på at finde ind til det der giver dig livsglæde og hvordan du 

kan ændre dine vaner.  

Det er motiverende for de fleste at opleve et fællesskab, hvor der er 

mulighed for at støtte hinanden til en sundere livsstil og udveksle 

erfaringer. Det er godt at mærke at man ikke er alene.  

 

For yderligere informationer kan du kontakte  

Marianne Wiberg på tlf. 99 60 37 08 eller Kiki Kror på tlf. 99 60 37 20 
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Bøgen 
Bøgens formål er at informere omkring forskellige nyheder, som har 

relevans for Socialpsykiatrien i Ikast-Brande Kommune. Bøgen er et 

brugerblad, som bliver udarbejdet i et samarbejde mellem 

Socialpsykiatrisk Center Nord og Socialpsykiatrisk Center Syd.  

 

Vi har en PR arbejdsgruppe som mødes en gang om ugen. Se 

aktivitetsplan.  

Gruppen kan selv komme med indlæg eller redigere de indslag andre er 

kommet med.  

 

Arbejdsgruppen sætter de ting i, der sker den næste måned. Har du et 

emne, som du tænker andre kunne have glæde af at vide, så kom til PR 

gruppen med det.  

 

Sådan kan du læse Bøgen: 

Ønsker du fremover at læse bladet Bøgen er du velkommen til at hente 

et eksemplar hos Socialpsykiatrisk Center Nord, Norgesgade 15 i Ikast 

eller på Socialpsykiatrisk Center Syd, Ørbæklund 1A i Brande.  

Du kan også finde det på vores hjemmeside: Socialpsykiatrisyd.ikast-

brande.dk  

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller ønsker at deltage i 

arbejdsgruppen kan du kontakte Marianne Wiberg på tlf. 99 60 37 08. 
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Det kreative hjørne 
Det kreative hjørne er et tilbud til dig, som ønsker at udfolde din 

kreative sans, finde nye eller genskabe tidligere interesser / hobby. Vi 

hjælper hinanden med at udvikle nye kreative færdigheder. Vi vægter 

det sociale samvær højt i aktiviteten.  

 

Du kan bl.a. arbejde i glas, hvor du kan lave smykker, pynteting, fade 

etc. arbejde i læder, hvor der kan laves bælter, punge, tasker etc. Du kan 

lave smykker i sølv eller i perler. Du har mulighed for at tage eller 

genopfriske sy - kørekortet, du kan sy puder, dit eget tøj eller reparere 

dit tøj. Der er mulighed for at lave silkemaling, male billeder, alt inden 

for papir og kort etc. Det er kun din fantasi der sætter grænser. 

 

På aktivitetsplanen fremgår det, hvornår der er kreativ værksted. 

 

Vi har et dejligt lyst lokale til rådighed. Desuden har vi mange 

forskellige redskaber til rådighed, som du kan bruge mens du er her. Vi 

har en del forskellige materialer, som du kan købe til en rimelig pris. 

Du er også velkommen til selv at medbringe dine materialer.  

 

Tovholdere er Kiki Kror og Hanna Brage Michelsen 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.uldum-hojskole.dk/det-er-cool-vaere-kreativ/
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Kunstakademi 
Kunstakademi er en gruppe aktivitet. Vi mødes i kreativ værksted i 

gang i ugen. Se på aktivitetsplanen, hvornår der er kunstakademi. 

 

Vi arbejder med at finde din egen udtryksform, du kan opleve succes 

ved at udstille dine billeder og trykhed ved at fungerer i en gruppe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ønsker du at udleve din drøm om at male, tegne eller blive bedre til din 

kreative interesse, så har du her en mulighed for at fordybe dig gennem 

kunstakademisk forløb. 

Et forløb vil typisk vare et halv år. Du får kendskab til: 

 Farvelære 

 Hvordan laver jeg en god baggrund på et billede 

 Lære at tegne, det du ser. 

 Papmache og cement. 

 Forskellige malere gennem eksklusion til blandt andet Midtjysk 

kunstcenter.  

Har du spørgsmål til kunstakademi kan du kontakte Hanna Brage 

Michelsen på tlf. 99 60 37 36 
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Trædrejning 
 

Trædrejning foregår i vores værksted i kælderen 2 gange i ugen. Se 

aktivitetsplanen. 

 

Du kan lære trædrejningskunsten sammen med et par rigtig dygtige 

frivillige, der er gode til at lære fra sig.  

 

Vi råder over to drejebænke og en del andre hjælpe redskaber.  

 

Har du brug for yderligere informationer eller lyst til at komme forbi er 

du velkommen til at kontakte Preben Thomsen på tlf. 99 60 37 06.  
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Hest og helse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hest og helse er et 10 ugers gruppeforløb. Der kan være ventetid til 

denne aktivitet. Se på aktivitetsplanen, hvornår hest og helse foregår.  

 

I hest og helse arbejder man med hesten ved sin side, for at lære at blive 

bedre til at sætte grænser og tage styring i eget liv. Samarbejdet med 

hesten vil samtidig styrke deltagernes selvværd, sanser og kognitive 

færdigheder, velvære samt motorik.  

 

Hest og helse ledes af en erfaren hesteterapeut og der behøves derfor 

ingen erfaring med heste for at deltage.  

 

Du er velkommen til at ringe eller maile, hvis du har spørgsmål eller 

gerne vil høre mere. 

 

Du kan kontakte Marianne Olesen på tlf. 99 60 37 07 eller mail: 

marol@ikast-brande.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marol@ikast-brande.dk
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Udflugter 
 

Du har mulighed for at deltage i udflugter arrangeret af Aktivitets- og 

samværstilbuddet.  

Udflugterne foregår typisk om tirsdagen.  

 

Du kan se på tavlen ved cafeen eller på hjemmesiden, hvilke udflugter 

der er arrangeret. Husk at tilmelde dig udflugten senest dagen før. Du 

kan enten skrive dig på opslaget eller ringe til værestedsmedarbejderen 

på tlf. 99 60 37 03 i det tidsrum, hvor værestedet er bemandet. 

 

Du kan selv komme med ideer og forslag til kommende udflugter på 

værestedsmøderne. 

 

Udflugten vil blive gennemført, såfremt der er minimum 3 deltagere.  

 

Der vil være udgifter til fx egen entré billet, kaffe og mad etc. Det vil 

fremgå af det enkelte opslag.  

 

Du er velkommen til at kontakte Preben Thomsen på tlf. 99 60 37 06 

vedr. yderligere informationer om udflugterne.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

Jobtræning 
Målet med jobtræning er: 

 At alle tager et fællesansvar for udførelse af de praktiske 

opgaver for at kunne bibeholde / vedligeholde de attraktive 

inden - og udendørs arealer. 

 At den enkelte beboers / brugers fysiske og sociale færdigheder 

vedligeholdes ift. praktiske gøremål. 

 At den enkelte beboers / brugers personlige udviklingsbehov ift. 

inklusion på arbejdsmarkedet understøttes  

  

Du kan aftale med Jan Fuglsang på tlf. 99 60 37 18, hvilken 

arbejdsopgave du gerne vil udføre. Derefter udarbejdes der en 

jobtræningskontrakt / arbejdskontrakt, som løber for et halvt år ad 

gangen.  

Der krydses af i et skema, når arbejdsopgaven er udført, hvorefter det er 

muligt at få en kop kaffe / the og kakao.  

Efter kontraktens udløb og ved 100 % varetagelse af 

jobtræningsopgaven udløses en bonus f.eks. socialt arrangement eller 

lignende 
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Massage og Kranio sakral terapi 
Kranio-sakral terapi bliver brugt til at behandle forskellige fysiske og 

psykiske symptomer samt til at fremme generel velvære, og kan bl.a. 

bruges ved: 

 Nakke-, ryg- og bækkensmerter (fx migræne og piskesmæld) 

 Tinnitus, svimmelhed og balancebesvær 

 Stress, koncentrationsbesvær eller indlæringsproblemer. 

 Hormonelle forstyrrelser 

 Bidfunktions- og tandproblemer. 

 Gener efter arbejds- og sportsskader. 

 Føleforstyrrelser 

 Smerter i arme og skuldre. 

 Allergier.  

 Søvnproblemer. 

 Hyperaktivitet 

 Angst og depression 

 

Massage er godt for følgende: 

 Smerter i ryg, nakke, hænder, skuldre, arme og ben. 

 Stivhed og smerter i muskler og led 

 Ufuldstændig åndedræt med spændinger i mellemgulv 

 Hovedpine og migræne 

 Søvnproblemer 

 Stress og udbrændthed 

 Knogler 

 Kredsløb 

 Nervesystemet 

 Lindrer muskelspændinger 

 

Booking af tider: 

Ring til Marianne Wiberg på tlf. 99 60 37 08  

 

Prisen er 100 kr. for 1 time og 50 kr. for ½ time.  
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Nada – Cafe 
Nada er øreakupunktur, bestående af 5 basispunkter i hvert øre. 

 

Det er en metode der regulerer, styrker og skaber balance i de enkelte 

organer og dermed giver ro, mere energi, nedsætter angst samt skaber 

afspænding.  

 

Det er et tilbud til beboere / brugere af Socialpsykiatrisk Center Syd, 

med problemstillinger som angst, depression, stress, tankemylder, 

hallucinationer samt misbrugsproblematikker.  

 

Der vil i samarbejde med dig udarbejdes en samlet plan for Nada- 

tilbuddet. Ved hver Nada givning registreres virkning, årsag etc.  

  

Nada foregår som gruppetilbud mandag – fredag kl. 13 i Nada rummet 

på Socialpsykiatrisk Center Syd. 
  

 

Retningslinier: 

 Vigtig at du møder op 5 min før, for at undgå uro. 

 Sluk mobiltelefonen. 

 Af respekt for andre, der modtager Nada- behandling, forventes 

det, at der ikke finder samtale etc. sted i behandlingstiden. 

 Nada tilbuddet foregår siddende i ca. 45 min.  
  

Pris: 90 kr. for et 3 måneders forløb med 2 x ugentlig Nada (For 

beboere på Socialpsykiatrisk Center Syd er det en del af tilbuddet og 

derfor gratis) 
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Unge gruppe 
Ungegruppen er tilbud til unge mellem 18 og 25 år, som er bosat i den 

sydlige del af Ikast-Brande Kommune.  

Der er altid 1-2 tovholdere tilstede, der er klar til at tage godt imod dig. 

Tovholderens funktion er, at støtte jer i det sociale rum, at være 

igangsætter og have et overordnet overblik.  

  

Hvad kan ungegruppen tilbyde dig? 

 At du får mulighed for at møde andre unge, som du kan danne 

venskaber med.  

 At du bliver en del af et fællesskab med andre unge, hvor vi har 

tillid til hinanden.  

 Du har mulighed for at få råd og vejledning i forhold til 

hverdagslivet. 
 

Hvornår mødes vi? 

 Vi mødes hver torsdag aften fra kl. 18.00—21.00 i et lokale vi 

har til rådighed til ungegruppen. 
 

Hvad laver ungegruppen? 

Der planlægges i fællesskab aktiviteter for to-tre måneder ad gangen, og 

det er jer, der byder ind med, hvad indholdet skal være. 

Der kan forekomme en mindre egenbetaling. 

Eksempler på aktiviteter er kortspil, spil, filmaften, ture ud af huset eller 

bare sidde og sludrer, hygge os, grine og have det sjovt. 
 

Har du lyst til at være en del af gruppen og har du brug for yderligere 

information eller besøge stedet kan du kontakte en af følgende 

tovholder 

Jonas Andersen Tlf. 99 60 37 30 

     Mail: josan@ikast-brande.dk 

 

 

 

Marianne Olesen tlf. 99 60 37 07 

       Mail: marol@ikast-brande.dk 
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Mellemgruppe 
Mellemgruppen er tilbud til psykiske sårbare mellem 26 og 45 år, som 

er bosat i den sydlige del af Ikast-Brande Kommune.  

Der er altid 1-2 tovholdere tilstede, der er klar til at tage godt imod dig. 

Tovholderens funktion er, at støtte jer i det sociale rum, at være 

igangsætter og have et overordnet overblik.  

  

Hvad kan mellemgruppen tilbyde dig? 

 At du får mulighed for at møde andre jævnaldrene, som du kan 

være social med.  

 At du bliver en del af et fællesskab, hvor vi har tillid til hinanden. 

 Mulighed for at gøre noget sammen med andre og lade dig 

inspirere af andre. 

  

Hvornår mødes vi? 

 Vi mødes hver onsdag aften fra kl. 18.00—21.00 i et lokale 

mellemgruppen har til rådighed. 
  

Hvad laver mellemgruppen? 

Der planlægges i fællesskab aktiviteter for 4 uger ad gangen, det er jer, 

der byder ind med, hvad indholdet skal være. 

Der kan forekomme en mindre egenbetaling, dette vil blive meldt ud  

i god tid på aktivitetsplanen. 

  

Hvad kan vi evt. lave når vi er sammen? 

Forskellige spil både ude og inde, debat aften omhandlende aktuelle 

emner, deltage i forskellige arrangementer, film aften eller bare sidde 

og sludre, hygge os, grine og have det sjovt sammen. 
  

Har du lyst til at være en del af gruppen og har du brug for yderligere 

information eller besøge stedet kan du kontakte en af følgende 

tovholdere 
Betina Bærentsen  Tlf 99 60 37 40 

  Mail: bebar@ikast-brande.dk  

 

Steen Lund   Tlf. 99 60 37 03 

  Mail: stlun@ikast-brande.dk  

mailto:bebar@ikast-brande.dk
mailto:stlun@ikast-brande.dk
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Kolonihaven 
 

Kolonihaven har navnet Fristedet. 

 

Vi tager i kolonihaven fra midt april til start oktober.  

Det foregår 2 gange om ugen. Se aktivitetsplan 

 

Vi medbringer kaffe / the.  

 

I kolonihaven vægter vi det sociale højt, så der er både plads til at 

arbejde og slappe af. Endvidere er der en god snak, mens der arbejdes.   

 

Der er mulighed for at dyrke afgrøder, som kan anvendes i køkkenets 

madproduktion eller til fælles madlavning.  

I foråret fræses jorden, så den er klar til afgrøder. Omkring april / maj 

købes det, der skal bruges i kolonihaven. Det sås / plantes og gødes. 

Herefter består arbejdet i at holde jorden ren for ukrudt, vande haven 

etc. I efteråret høstes afgrøderne og haven rengøres en sidste gang inden 

vinteren.  

 

Der findes også opgaver som vedligeholdes af kolonihavehuset og 

skuret, herunder male, små reparationer, oprydning og rengøring, vaske 

havemøbler. Så der findes opgaver af en hver slags, så der er helt 

sikkert også en til dig.  
 

Vi har også mulighed for at bruge kolonihaven på andre tidspunkter til 

fx udflugter, hvor vi griller eller nyder en kop kaffe i haven etc.  
 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


