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Nyhedsbrev fra Socialpsykiatrisk Center Syd, Ikast- Brande Kommune 

Sidste nyhedsbrev inden ferieugerne starter. Husk at der fortsat er aktiviteter i 

huset eller ud af huset hele sommeren.  

 

Sundhedsugen 

I Uge 22 blev der afholdt sundhedsuge på Socialpsykiatrisk Center Syd, og 

sikken en uge. Huset summede af god stemning alle dage. Alle ”depoter” blev 

fyldt op til dagens aktiviteter med morgenbakker kl. 10.00 og sandwich og frugt 

kl. 13.00.  

Ugen bestod af en lang række aktiviteter såsom: Kongespil, kroket, petanque, 

bordtennis, fodbold, gåture, stjerneløb m.m. 

 

   

Der blev lavet mange forskellige sjove aktiviteter. 
Der blev grinet og der var stor koncentration 
undervejs. 

 

              Juli 2021 

Stor tilslutning til gåture, hvor der gennem 

ugen blev tilbagelagt hundredevis af km 

rundt i området. De fleste i solskin og en 

enkelt i regnvejr. Vi valgte dog at trodse 

regnen og gennemførte de 7 km alligevel. 
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En hyggelig, sjov og solrig uge, hvor der blev delt medaljer ud til alle de seje 

deltagere.  

Vi laver en ny sundhedsuge igen i uge 40. Hvad uge 40 kommer til at indeholde 

melder vi ud efter sommerferien, men du kan godt begynde at glæde dig. 

March mod ensomhed 2021 

Der har siden 2017 været arrangeret ”March mod 

ensomhed”.  Det er Patrick Cakirli, der er initiativtager og 

i år vil han gå fra København til Skagen. Han ligger vejen 

forbi Socialpsykiatrisk Center Syd den 6.oktober, hvor 

han vil overnatte. Konceptet bag marchen er, at Patrick 

Cakirli kun må gå videre, når han følges med nogen. 

Derfor er planen, at vi tager ud og følger ham på noget af 

ruten til Socialpsykiatrisk Center Syd. 

Følg med på Facebook på ”Aktivitetscenter 

Socialpsykiatrisk center Syd” for at få mere info. om 

dette arrangement  

Netværksaften. 

D.9. juni havde vi årets første netværksaften for beboere og deres netværk.  

15 beboere og pårørende mødte veloplagte og interesserede frem, og vi bød 

vedkommen til en del nye pårørende og beboere. Der var en god dialog og 

feedback i forhold til de ideer, vi har omkring netværksarbejde nu og i 

fremtiden. Der var idéer til ændringer, og der kom nye emner til næste 

netværksaften, som vi afholder  d.8.september 2021. 

Forslag til emner var følgende: Stemmehøring, psykiske lidelser, særlig 

sensitivitet, følelser og omverdenens forståelse. Vi arbejder videre på en idé 

om, at afholde et Åben hus arrangement for pårørende hver 2.måned, fx i 

kolonihaven. 

 

Fredag var der 

bl.a. æggeløb, 

hvor der på 20 

minutter blev 

flyttet 120 æg. 3 

gik dog tabt 

undervejs:) 
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Tove i køkkenet/ interview af Erling K. Jensen  

Tove er gift på 28.år, har 3 børn og er 53 år. Hun startede med at arbejde i 

køkkenet den 4. januar 2021. 

Er uddannet økonoma i 1997 fra Herning sygehus. Hun har arbejdet lidt som 

økonoma på Herning sygehus, ellers har hun været i et boligselskab i Herning, 

hvor hun har serviceret medarbejderne med frokost m.m. De sidste 10 år har 

hun været ansat på STU-Ikast-Brande (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) 

i kantinen. 

Hun er ansat i køkkenet 30 timer om ugen med fridag hver tirsdag. 

Er uddannet økonoma og er den, der laver specialkosterne.  

I køkkenet hjælper de hinanden med alt det, der skal laves: Det varme mad, 

opvask, cafearbejde, aftensmad, bestille varer, rengøring m.m. 

Tove er glad for alle arbejdsopgaver i køkkenet. 

Hun er glad for samarbejdet med sine nye kollegaer i køkkenet. Hun er glad, 

når hun går hjem fra arbejde og føler, at hun når det, hun gerne vil. Og når 

hun har gjort nogen glad med dejligt mad. 

Hun er rigtig glad for at arbejde med mennesker, og arbejdet her giver hende 

denne mulighed, og det er hun rigtigt glad for. Hun føler at hendes liv flasker 

sig. 
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Præsentation af Juliane (Social og 

sundhedsassistent elev)   

Juliane Mafra, som oprindeligt kommer fra Brasilien, har 

boet i Danmark i 14 år. Har 2 børn, en dreng på 20 år og 

en pige på 12 år. Juliane er 39 år og er i gang med at tage 

social og sundhedsassistent uddannelsen, hvorfor hun er i 

et praktikforløb på Socialpsykiatrisk Center Syd. Hun vil 

gerne gøre en forskel og bliver færdig med uddannelsen til 

august 2022.  

Juliane bor sammen med sin forlovede Frank i Brande, 

som hun synes, er en hyggelig lille by. Juliane er en glad 

kvinde, der godt kan lide at nyde livet. Hun kører på 

motorcykel og nyder at gå lange ture i sin fritid. 

Juliane er tilknyttet team 1. 

 

 

Præsentation af Marianne (Pædagogstuderende) 

Marianne er den nye pædagogstuderende og er tilknyttet 

team 2, og hendes praktik varer frem til starten af 

december. 

Marianne er bosat i Ikast i en lille studiebolig, men har 

også kendskab til Brande området. Marianne er 22 år og 

er færdiguddannet pædagog til næste sommer. 

Marianne interesserer sig for forskelligt slags læsestof, 

lækker madlavning, godt selskab med familie og venner, 

og har samtidig et studiejob på det lokale værtshus i 

Ikast. 

Marianne er en aktiv og smilende kvinde, og er glad for 

at skulle være studerende på Socialpsykiatrisk Center 

Syd. 
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Træværkstedet: 

Holder ferie fra d.29. juni til d.2. august 

              

 

Ejgil, Brian og Henning 

er koncentreret om 

arbejdet i værkstedet  

 

 

 

 

 

Fælles madlavning: 

Kom frisk og vær med til den sidste fællespisning inden ferieperioden starter 

 

 

Tirsdag d.6. juli 

Grillaften med Preben. 

 

 

 

Der er ikke fælles madlavning i ugerne 28, 29 og 30 og 32. 

Du kan tilmelde dig fælles madlavning senest mandag kl. 12.00 

Du kan tilmelde dig i værestedet eller caféen, eller ringe til Steen på 

tlf.99603703.  

Prisen er 35 kr. pr. person  

Ved tilmelding oplyser du, om du ønsker en opgave i køkken, cafe eller opvask. 
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Sommer i Aktivitets- og samværstilbuddet  

 

Der er planlagt ture ud af huset tirsdage og onsdage fra uge 27  

 Tjek opslaget på tavlen og på Facebook  

 

Der bliver ture ud af huset til  

Skovsnogen                                    Tur med Hjejlen i Silkeborg 

 

 

 

 

 

 

Søndersø i Viborg                            Ree park Djursland 

 

 

 

 

 

Labyrinthia                                       Tipitz bunker i Blåvand 

 

 

 

 

 

Kanotur fra d.10. til 11. 
august 
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By-guide rundvisning 

Tidspunkter:  

3. juli  kl.  11:00 til 13:00 
7. august  kl.   11:00 til 13:00 

Rundvisning og guidning gennem Brande By - gavlmalerier, skulpturer, byens 

historie, gamle huse og erhvervshistorie. Rundvisninger lørdage i juli og 
august, kl 11 - er gratis 

Sted:  
Torvet, 7330 Brande 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


