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Nyhedsbrev fra Socialpsykiatrisk Center Syd, Ikast- Brande Kommune. 
Sommeren er over os og om lidt er der sommerferie. Det betyder, at dette nyhedsbrev er 
er det sidste inden sommerferien. Nyhedsbrevet er tilbage igen til september. 

Bøgen erstattes af nyhedsbreve 

PR-grupperne på Socialpsykiatrisk Center Nord og Syd har efter brugerundersøgelse 
besluttet, at man ikke længere udgiver Bøgen, men at stederne hver især udgiver deres 
nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet vil fremadrettet udkomme hver måned, med undtagelse af juli 
måned. 

Ønsker man at få Nyhedsbrevet/ eller at afmelde det, så kan det ske ved henvendelse til 
Chalotte Nielsen: charn@kast-brande.dk  

 

                           juni 2022 

Nyt navn til nyt blad 

PR-gruppen er gået i gang med at udarbejde et nyt magasin for Socialpsykiatrien i Ikast-
Brande Kommune. Magasin vil udkomme 1-2 gange om året.   

Magasinet skal bl.a. fortælle de gode historier fra socialpsykiatrien med fokus på den 

personlige fortællinger om livet med psykisk sårbarhed, og om hvordan man lærer at 

mestre sit liv, så man kommer sig helt eller delvist. 

Men hvad kan bladet hedde? 

Har du et forslag, så skriv det på plakaten ved Værestedet.  
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Arbejdsglæde af Erling Kvale Jensen 

Jeg sidder roligt i stolen og iagttager de mange processer og stiller spørgsmål. Dog ikke 
uden spydige kommentar. Folk kommer og bliver en stund. Arbejdsglæden smitter, dog 
uden at der er nogen der tager fat i et haveredskab. Det går godt for Steen. Sveden pibler 
frem. Men kampen med rødderne fortsætter. Steen kommer til en stub, hvor han ser ud til 
at have mødt sin overmand. Men så sker der noget på en anden front. John Deer,en kæmpe 
traktor diageres hen til arbejdspladsen. To kyndige mænd mobiliserer al deres 
opfindsomhed og de vinder kampen om roden.  

Under hele forløbet er der blevet puslet med at plante tomater i drivhuset. Og nogle 
forbipasserende har stillet spørgsmål om, hvad der dyrkes på friland. Her gives svar på 
tiltale. Jeg vil opfordrer folk til at slå en tur forbi. Måske kan du også få arbejdsglæde. Eller 
i det mindste se nogle andre have det. 

 

 

Vandring i maj 

19.maj trodsede vi vejret og tog en sommervandring fra Brande til Blåhøj. 

En frisk tur med alt slags vejr. Efter 2, 5 time var de 10 km tilbagelagt. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



3 
 

Sundhedsdagen i Løvbakkerne 

På sundhedsdagen d.19. maj deltog 40 bruger, beboer, personale og 5 hunde.  Der var 
mulighed for at tage i hundeskoven, spille udendørspil, lave mad over bål eller gå på 
vandring i skoven. En god dag med masser af indtryk til alle sanser med fokus på det 
dobbelte KRAM. 

 

  

 

 

 

 

Næste sundhedsdag er d.7.juli kl.9-13 og forgår i og omkring Socialpsykiatrisk Center Syd.  

Kom gerne med input til aktiviteter til dagen. 

Værestedsmøde 

Husk! at der er Værestedsmøde hver fredag kl.12.30 i Værestedet. Her er der mulighed for 
at byde ind med ideer til aktiviteter og ture ud af huset. 

Sommerferie i Aktivitets-og samværstilbuddet. 

I Aktivitets-og samværstilbuddet holder de faste aktiviteter sommerferie i ugerne 28-32. 

Der viI i stedet for være mulighed for at tage med på ture ud af huset. Aktivitets-og 
samværstilbuddet kommer rundt i alle teams i uge 23 og tager imod ideer til aktiviteter i 
sommerferieperioden. 

Steen, Joans og Dorte er at finde på skift i Værestedet gennem hele sommeren. 

Street Art: 

I uge 25 afholdes der Street Art i Brande. Det vil vi gerne være end en del af og derfor 
tilbyder vi forskellige kulturelle tiltag gennem ugen.  

Mandag d. 20.juni:  

Kom og vær med til at give dit bidrag til det fællesmaleri, som vi maler på igennem ugen. 
Gina, Birgit N og Steen er tovholder. Vi starter kl. 10.00  

kl. 12.30 – 15.30 Udflugt til SKOVsnogen  

Tag med på tur i det grønne og se på kunst. 

Vi tager kaffe med skriv dig på tilmeldingssedlen.  

Steen og Jonas er tovholder 
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Tirsdag d. 21.juni 

Der er åben i Kreativværkstedet fra kl. 9.00 – 12.00 

Vi forsætter vi med det udendørs maleri og begynder at lave en heks til Skt. Hans aften. 
Birgit N og Pernille er tovholder 

kl. 13.00-15.30 gåtur I Brande, hvor vi ser på gavlmalerier.  

Steen og Jonas er tovholder 

Torsdag D. 23.juni 

kl. 15.00- 17.00 forberedelse til Skt. Hans aften.  

Jonas og Steen er tovholder 

Evt. plukke jordbær, pynte op, gøre grill og bål klar.  

 

 

Bruger- og aktivitetsrådsformand Maria Hansen udstiller sine værker 

Bruger- og aktivitetsrådsformanden på Socialpsykiatrisk Center Syd, Maria Hansen udstiller 
på Remisen. 

Marias tema er dyrekranier. Hun fortæller, at hun fascineret af kranier, hovedsageligt kranier 

fra dyr. De er gerne omgivet af blomster og dotwork. ”Jeg bruger hovedsageligt vandfarver, 

men arbejder også med akryl”, fortæller Maria 

Maria fortæller, at hun har tegnet hele mit liv, siden hun var meget lille, og har været på 

forskellige tegne/kunstkurser. 

”Jeg tegner fordi det beskæftiger mine hænder og jeg er meget visuel, så det er behageligt 

og afslappende for mig at være kreativ. Jeg udtrykker mig hovedsageligt igennem farverne, 

de afspejler ofte det humør jeg er i fortæller Maria. 

 

 

 

 

 

 

Udstillingen foregår kun under Street Art og her vil Maria Hansen og hendes værker være 

at finde på Remisen i uge 25. Her sælger hun sine værker og kreerer aktivt imens 

udstillingen varer. 

 

 

 

 

 

2 af de værker, som Maria 

Hansen har med på 

udstillingen i uge 25  
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En vitaminbombe af Erling Kvale Jensen 

Vi er så heldige her på Socialpsykiatrisk Center Syd, at vi kan købe en booster. Denne 
fremstilles på bestilling og er klar til afhentning kl.10. Hvordan fremstiller køkkenet, så denne 
booster? Det gør det ved, at den, der står for at fremstille boosteren selv bestemmer 
indholdet. Og så bliver der hente inspiration fra en mappe med en væld af opskrifter. Prøv 
engang at hør: 

Trylledrik: 

Jordbær 

Blåbær 

Banen 

Spinat 

Ris 

Mandelmælk 

Isterninger 

 

Hokus pokus filihankat-så er der gang i tryllerierne i denne lækre booster. Med en herlig 
blanding af blandt andet bær og banan, har den en fuldstændig fortryllende smag. Og som 
en kanin, der titter op af den høje hat, så stimulerer den frisk smag alle smagsløg. En sand 
trylledrik. 

 

Fælles madlavning i juni 

Fælles madlavning er hver tirsdag med Steen som tovholder. Madlavningen starter kl.16 
og der er fællesspisning kl.18. 

Alle deltager i opgaverne omkring fællespisningen. 

7.juni: grillet hotdogs, rabarbertærte til dessert 

14.juni kylling korma med ris 

21.juni:Fælles madlavning flyttet til torsdag d.23, hvor vi fejre Sankt Hans med grillmad, 
snobrød og skumfiduser 

28.juni: aflyst grundet sommerfest. 
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Fra erhvervsliv til arbejdet med menneske V/ Erling Kvale Jensen. 

 

Uddannelsen tog jeg på Grinsted Landbrugsskole. Interessen for landbrug kommer fra min 
barndom, så jeg har så at sige fået det ind med modermælken. Min forælder blev skilt, men 
boede på hver deres gård, så jeg brugte meget af min tid på at på landet. 

Min store interesse indenfor landbruget var arbejdet med mink. 

Helt tilbage fra 4.klasse startede jeg med at arbejde med pelseri på en minkfarm. 

Som 20 årig købte jeg min farfars gård. På 20ha. 

I 2008 kom de første mink på gården og efter jeg var færdig med at bygge farmen op bestod 
den af 70 tæver+ hanner. 

I de næste par år øgede jeg produktionen, så jeg endte med 300 mink tæver. En af grundene 
til at jeg godt kan lide at arbejde med mink er dens livscyklus. Minkenes livscyklus er i pagt 
med årets tidernes gang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit navn er Janni Rasmussen, jeg er født i Grinsted i år 
1985. Jeg er under uddannelse som social og 
sundhedsassistent her på Socialpsykiatrisk Center Syd. 
Jeg tog beslutningen i 2019 om at starte på social- og 
sundhedsuddannelsen. Jeg har nu været under 
uddannelse i 2 år og mangler stadig et år i at være 
færdiguddannet. Beslutningen om uddannelse kom fordi 
jeg hele mit liv har arbejdet med dyr og gerne vil prøve at 
arbejde med mennesker.  

I 2008 blev jeg færdig med uddannet landmand med det 
grønne diplom. 

Først tog jeg grønt bevis som er med fokus på økonomi 

og regnskab. Derefter det grønne diplom, som er mere 

ledelsesrettet 
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Nyt fra Ledelse, temas, køkkenet, pedel 

Nyt fra ledelsen: 

Den.15.juli flytter der en ny beboer ind på boafsnit 2. 
Den 1. juli flytter der en ny beboer ind på boafsnit 3 

Gina fra team 3 flytter til Kerteminde og har derfor opsagt sin stilling og fratræder den 30-
6. Tak for samarbejdet og vi ønsker dig al mulig held og lykke fremover. 

D. 15.juni kl.14-15.30 får Socialpsykiatrisk Center Syd får besøg af Arbejdsmarkeds-, 
Psykiatri- og Handicapudvalget. De skal have en rundvisning i huset, hører om stedet 
både fra ledelsen og medarbejdere. Tenna (tidligere beboer) kommer og fortæller om, 
hvordan det var at bo på Socialpsykiatrisk Center Syd. Vi ser frem til besøget. 

 

Team 1: 

Team 1 tager på ferie d.17.-18. juni ved Fjand Strand. 6 beboer tager afsted, mens resten 
af teamet tager op og besøger dem i løbet af ferien. 

Team 2: 
Den 1. juli byder de velkommen til ny beboer 

Team 3: intet nyt 

D.15.juli byder team 3 velkommen til en ny beboer. 

Nyt fra Brugerrådet 

Bruger – og aktivitetsrådet har besluttet at de torsdage i lige uger vil være til stede i EDB 
lokalet / Bruger – og aktivitetsrådets kontor fra kl.18.30-19.30. 

Er der noget, som du kunne tænke dig, at Bruger- og aktivitetsrådet skal tage hånd om, 
det kan være forbedringer, ideer eller noget du kunne tænke dig var anderledes, så er der 
mulighed for at møde op til en uformel snak. Der er tavshedspligt. 
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Torsdag d. 30 juni 2022 

Kl. 16.30-21.30 

 

Menuen består af: 

Helstegt skinke, hertil forskellige slags kartofler og salat.  

Dessert: Æblekage. 

Drikkevarer kan købes.  

 

Pris: 100 kr.  

Gratis for beboere og brugere på fuld kost.  

Dem på 3 retter skal betale 25,00 kr. 

Dem på 2 retter skal betale 50,00 kr.  

Dem på 1 ret skal betale 75,00 kr.  

 

Husk tilmelding i caféen! 

Sidste frist for tilmelding er torsdag d. 23 juni. 

Alle som deltager, skal tage del i dagens praktiske opgaver, se sedlen 

som hænger på opslagstavlen! 

 

Alle beboere/brugere må gerne invitere 2 gæster pr. mand.   

 

Hvis der er nogle der har underholdning til festen, henvend jer gerne til Steen 

eller Jonas. 

 

 


