
 
 

Nyhedsbrev fra Socialpsykiatrisk Center Syd, Ikast- Brande Kommune. 

 
Udgivelser fremadrettet: 

 
Redaktionen af Bøgen i Syd og Nord har haft møde og besluttet, at vi fremadrettet 
sammen udgiver Bøgen én gang i kvartalet. I de andre måneder vil der udkomme 

nyhedsbreve lokalt. Lokale nyhedsbreve bliver udarbejdet her i huset og udsendes som 
en internt.  Der er ingen udgivelser i august måned, grundet ferie. 

 
Netværksaften: 
 

Onsdag den 15.september havde vi årets 2.netværksaften, en aften for psykisk sårbare, 
deres pårørende og netværk. Feed back og ønske fra netværk og pårørende jf. sidste 

netværksmøde var en gennemgang af nuværende læringsforløb, forklaring til mål - 
formål og handlinger. 
Efterfølgende fortalte Maria Frank Hansen om sine erfaringer og oplevelser med et 

læringsforløb. Sidst fortalte Sonni Hansen sin livshistorie og det forløb han har været 
igennem med støtte fra Socialpsykiatrisk Center Syd. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Netværksaftner er åbne møder for alle, som er pårørende eller netværk til en psykisk 
sårbar. 

Se mere info om den kommende netværksaften på www.socialpsykiatrisyd.ikast-
brande.dk/paaroerende/netvaerksaftener 
 

 
 

 

Oktober 2021 

Næste netværksaften: 

D.17.november er der igen 
netværksaften.  
Her er Linda Engelbrecht inviteret 

til at fortælle om, hvordan vi 
arbejder på Socialpsykiatrisk 

Center Syd, tanker, tilgange og 
metoder. 
Aften vil være netværksaftens 

julefrokost. 
 

 



At bruge hesten til at arbejde med angstproblematikker: 

Fælles for alle der deltager i dette 

læringsforløb er, at de ønsker at finde 

mestringer i forhold til angsten og opnå 

kontrol over angsten.  

Et andet fælles træk er, at deltagerne ønsker 

at bruge hestene som samarbejdspartner i 

egen recovery proces.  

I dette læringsforløb arbejdes der med 

kropsbevidsthed, kropssprog, spejling, 

grounding, succes og sociale relationer. 
 

Vi har fuld gang i en masse spændende 

lærings forløb og et af vore forløb handler 

om at lære at håndtere angst via heste 

terapi.  

Vi er en lille gruppe på 6 personer som 

mødes hver torsdag og kører ud til hestene. 

Tovholder for gruppen er Betina 

Bærentsen, angstbehandler og Marianne 

Olesen, hesteterapeut.  

I læringsforløbet er der rig mulighed for at 

arbejde med sig selv, skabe personlig 

udvikling, samt opnå sociale fællesskaber 

og færdigheder.   
 

 

 

 

Uge 40-sundhedsuge 2 på Socialpsykiatrisk Center Syd: 

 
Så tilbyder vi snart sundhedsuge igen:) Uge 40 er ugen, hvor vi igen sætter 

fokus på sundhed – motion – sund kost – fællesskaber og samskabelse. 
Programmet for sundhedsuge 2 er udsendt og rigtig mange har tilmeldt sig. De 

mange aktiviteter der tilbydes uge 40 omhandler fx motion i Blåhøj Hallen, 
deltagelse i ”March mod ensomhed”, orienterings gåtur, gå-banko, foredrag i 

Brande Golfklubben, Sindet dag mm 



Farvel og på gensyn til Marianne Wiberg: 
 

Efter 20 år på Socialpsykiatrisk Center Syd har Marianne Wiberg valgt at gå på efterløn. 
Vi sendte hende afsted med en hyggelig reception og ord fra Linda Engelbreth og Erling 
Kvåle Jensen. 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

Kære Marianne 
---Nu slutter du din gerning 

I vor by lidt syd for Herning 
 

Hvad sker der så? Vi ved det næppe 
Kun at vi ej, som ”Fred Astær” kan 
steppe! 

 
Nej, på hvad vi kan, vil vi nu fokusere: 

 
Læse en bog i ny og næ 
bliver vinden for voldsom vi kan søge læ 

 
Jeg håber også naturen vil nyde 

Så sandt som du er en ægte jyde! 
 
Nu vil jeg dig for din stabilitet takke 

Din ro, som det går opad eller ned ad 
bakke 

 
Dine forfædre kom for roer at hakke 
Og du fik et job for med mennesker at 

snakke 
 

Din plads du har udfyldt på fornemste 
vis 
Ja, jeg mener det virkelig lad vær med 

at fnis 
 

Jo man føler sig altid hjemme i dit 
selvskab 
Så din afgang bliver for os alle et 

kæmpe tab 
 

Ja, Marianne snart løber timeglasset ud 
Lad os tørre tårerne væk med en klud 

Tak Marianne! 
 
Tekst skrevet af Erling Kvåle Jensen  

 

 

På gensyn 

Selvom Marianne går på efterløn, 
så kommer hun stadig i huset og 

tilbyder massage tirsdag og 
torsdag. 

Marianne står selv for bookinger. 
 
 

 



Farvel og på gensyn til Kiki: 

 
Kiki har valgt at gå på efterløn efter 19 år i huset. Vi sendte Kiki godt afsted med en 
reception og med ord fra Linda Engelbreth og Erling Kvåle Jensen. 

 
 

 
 
 

Kære Kiki 

Farvel til Ørbæklund 
Goddag til mange gode år! 
 

Tråden kan briste - men trædes igen 
Hjælp mig Kiki! 

Men nej! Du kan selv min gode ven! 
 
Anni har strikket i hundrede år 

Kun med puslespil hun en pause får 
 

Brian en nøgleknippe fletter 
Det har han gjort i dage og nætter 

Katja er et sand geni 
Symaskine hun i den grad kan li! 
 

Marianne har været med lige fra 
starten 

Med perlebroderier hun selv sætter 
farten 
 

Mange andre har været i lokalet 
Hvor der ellers af andre bliver malet 

I kreativ værkested er Kiki dronning 
Alle må indrømme, at det rimer på 
honning 

 
Kreativitet pulserer i Kikis blod 

Hvornår hun det selv forstod? 
 
Måske da hun i Odense kom i skole 

Og nu hun hjælper mig med at sy en 
kjole 

Og hendes humør er guld værd for os 
Stemningen er jævn-vi kommer aldrig 
til at slås 

 
Kiki, du bliver rigtig vanskelig at 

erstatte 
Tomrummet kan vi nu og her ikke 
fatte!! 

 
Kære Kiki tusind tak 

For tiden der gak!! 
Og rigtig god vind fremover 
 

Tekst af Erling Kvåle Jensen 

 

 

På gensyn 

Kiki stadig i kreativ værksted. 
Selvom Kiki går på efterløn, så har hun 
tilbudt, at komme som vikar i kreativ 

værksted. 
 
 

Professorens replik 
Til Kikis afskeds reception kom et 

muntert indslag. Vi fik besøg af en 
professor med mave og briller. Han tog 
publikum med storm. Latter bølgede 

frem og tilbage. Hans afskedsreplik 
var: Jeg har hørt at det er lige så sundt 

at le i to minutter som at løbe 20 
kilometer. Så nu vil jeg slå et smut ned 
i parken og sætte mig på en bænk og 

le af alle de løbere der halser forbi!” 
 



 Tur til Legoland: 

 
 

 

 
 

 


