
 

Nyhedsbrev fra Socialpsykiatrisk Center Syd, Ikast- Brande Kommune. 

 

”Kom maj du søde milde 

Gør skoven atter grøn 

Og lad ved bæk og kilde violen blomstre skøn” 

Tekst: C. A. Overbeck 

 

Det er blevet maj og vi har valgt at fortsætte lidt endnu med nyhedsbrevet og 

satser på at BØGEN vender tilbage 1 juni 2021. 

 

Covid19 

Så skete det endeligt, at alle beboere er vaccineret 2.gang og vi nu kan 

ophæve en del restriktioner. Der er pr.24.04 2021 blandt andet kommet nye 

retningslinjer for bussen. 

I hovedtræk, så er der lempelser for beboere og for brugere er der nu 

mulighed for at deltage med test eller, hvis man er færdig vaccineret. 

Beboere vil kunne arrangere ture i egne teams (5 beboer+1 chauffør). Det er 

dog ture ud i det blå. 

For brugerne er der ingen lempelser. Der er busture for bruger (der ikke er 

fuld vaccineret) krav om afstand, mundbind og negativ test og der kan deltage 

2+1 chauffør. Dette betyder, at der pt. ikke arrangeres busture for brugere. 

Det er tilladt at bruge bussen til hesteterapi med krav om negativ test, 

mundbind og afspitning. 

De øvrige grupper, unge/mellemgruppe-team aften kan endnu ikke bruge 

bussen. 

 

Husk: du kan blive testet i Brande halleren mandag og fredag mellem kl 14-16 

 

              Maj 2021 



Aktiviteter 

Mens vi venter på, at alt kan åbne, er der dog en del aktiviteter, der allerede 

er åbnet op for. 

Massage ved Marianne (tirsdag og torsdag kl.9-16) 

Træværksted mandag (kl.13-15.30) og fredag (kl 9.30-12) er Ejgild klar til at 

vejlede og hjælpe i træværkstedet. 

Motion mandag (kl.9-10.30) og torsdag(kl.9-10.30) er Preben i kælderen  

Deltagelse i massage, motion og træværksted er mod fremvisning af negativ 

covid test eller vaccinepas. 

Derudover er der gang i hele sommerplanen som indeholder 

Morgengymnastik, actionpark, drivhus, kolonihave, kreativ værksted, 

kunstakademi, gå og cykelture. 

Hold øje med planen ved cafeen, her fremgår alle aktiviteter og tider. 

 

Gruppe for dem over 35 år 

Vi er i øjeblikket ved at undersøge, om vi skal lave en gruppe for alle over 35 

år. Hvis du har lyst til deltage i gruppe og/eller har ideer til aktiviteter, så 

kontakt Aktivitetscentret. 

 

Fælles madlavning: 

Fælles madlavning er i gang igen tirsdage kl.16-19.30 med Steen som 

tovholder. For deltagelse er der også krav om negativ covid test eller 

vaccinationspas. 

 

Du kan tilmelde dig fælles madlavning senest mandag kl. 12.00 

 

 



Menu planen for Maj er: 

Tirsdag d.4.maj hakkebøf med bearnaisesauce og råstegte kartofler. 

Tirsdag d 11. maj griller vi 

Tirsdag d.18.maj er der brasiliansk mad a la Juliana, som er elev på team 1 

Tirsdag d.25 maj grønsagstærte og skinketærte med grøn salat 

 

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

tlf.99603703.  

Prisen er 35 kr. pr. person  

Ved tilmelding kan du sige, om du ønsker en opgave i køkken, cafe eller opvask.  

 

Sundhedsugen i uge 22 

 

 

Dagene er planlagt sådan, at der er masser af aktivitet på alle niveauer. Både 

formiddag og eftermiddag er der mulighed for at vælge mellem aktiviteter for 

forskellige niveauer, 3 lette aktiviteter og 3 aktiviteter, som får pulsen lidt 

højere op. 

Socialt samvær  

Sundhed er mere end motion og hele ugen er der sund mad gennem dagen for 

alle, der deltager i aktiviteterne. 

Nu er det snart uge 22, hvor vi har 

sundhedsuge. 

Der vil på informationsskærmen i forhallen 

komme opslag vedr. KRAMS faktorerne kost, 

rygning, alkohol, motion og stress samt det 

mentale KRAM.  

Informationsfolderen er ude nu og der er 

åbent for tilmeldinger. 



Læs folderen og glæd dig til en anderledes uge med action, leg og hygge. 

Tilmelding til aktiviteterne er inde i folderen og afleveres senest d. 17/5. 

 

Affaldsindsamling 

 

 

Husk Klovneløbet 

 

 

Det spirer. 

-Så er der gang i drivhuset. Solen skinner og en går rundt derinde og sætter 

bambusstænger i plantesække så tomatplanterne har noget at støtte sig til, 

når de vokser. Hun forklarer, at staven på 1 meter er forkort og den på 2 

meter er for lang. Det næste hun skal i kast med, er at plante agurker i 

plantesække. To planter i hver sæk. De kræver plads. Hun har også gang i 

25. maj afholder Nanna Klovneløb. 

Klovneløb er et hyggeligt og socialt 

løb for hele familien. Der kan vælges 

mellem ruter på 1 km og 3 km. 

Ruterne er tilgængelig for alle. 

 

I år et jubilæumsløb, da det er 

10.gang det arrangeres på landsplan. 

Det koster 70 kr. pr. deltager at være 
med i et Klovneløb. Af disse går 

mindst 63 kr. direkte til 
hospitalsklovnenes besøg på 

børneafdelingerne. 7 kr. går til den 
lokale arrangør, hvis arrangøren 

ønsker dette.  
 

 

Der er pt.1666 tilmeldt over hele landet, så  

https://danskehospitalsklovne.dk/klovneloeb 

Det er forår og tid til 

forårsrengøring også i 

naturen. 

I uge 12 gav vi et nap med 

og fik samlet en håndfuld 

sække med meget blandet 

affald. 

 

 



krydderurterne. Jeg kunne genkende pebermynte, og jeg får forklaret hvordan 

oregano ser ud. Arbejdet i drivhuset er stadigvæk kun i opstarten. 

Udenfor går Steen. 

I fjernsynet dagen før havde jeg set en ung kvindelig journalist spørge en 

landmand: Har du sået kartofler? Sådan noget giver Steen sig ikke i kast med. 

Fornuftigt nok ”sætter” eller ”lægger” han kartofler. 

Nu er de kommet så langt, så alle og enhver kan se, at det er kartoffelplanter. 

Han er i gang med at dække filt over til beskyttelse. Der er stadigvæk 

nattefrost. 

10 planter i hver række med et mellemrum på 30 cm. 3 rækker. En række 

med radiser og karse! 

I Frankrig har frosten været meget hård ved vinplanterne. En katastrofe. Men 

Steen klarer sig. Det er blot gået ud over drueagurkerne.  

Hvad med jordbær? 

Dem har vi jo ude i kolonihaven! 

Der er plads til flere! Alle er velkommen! Også bare for hyggens skyld! 

 

 

 Husk at følges os på Facebook- Aktivitetscenter-

Socialpsykiatrisk-Center-Syd 

 

 


