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Nyhedsbrev fra Socialpsykiatrisk Center Syd, Ikast- Brande Kommune. 

 

Covid 19 

Der er i forbindelse med genåbningen fra 6.maj sket ændringer på 
Socialpsykiatrisk Center Syd.  

Der er kommet ny skiltning for cafeen, konferencen, mødelokaler m.m. i uge 20. 

Jf. retningslinjer fra socialstyrelsen uge 21, er kravet om brug af mundbind i 
cafeen nu ophævet for alle, beboere, brugere og medarbejdere. 

Der vil igen være mulighed for at bruge bussen til indkøb eller anden aktivitet, 
krav om afstand og brug af mundbind stadig gældende. Der vil være forskellige 

retningslinjer for henholdsvis beboer og bruger, idet beboerne er fuldt vaccineret 
og mange brugere stadig mangler at blive vaccineret. 

De tidligere retningslinjer omkring coronapas på botilbuddet for gæster er stadig 
gældende.  

Træværkstedet: 

2 gange ugentlig, mandag og fredag, er der tre mænd på skift; Svend, Ejgil og 
Henning, i kælderen og drejer i træ. Ejgil er den gennemgående begge dage. 

De 3 er frivillige i huset. Alle 3 har tidligere arbejdet med håndværk og det 

motiverer dem til at dreje i træ. Det at se et stykke træ forvandle sig til en 
genstand fascinerer dem. Det at skabe noget er spændende. 

Mange gange har de en forestilling om, hvad der skal komme ud af træet og 

nogle gange ændrer det form undervejs. Det kræver tålmodighed og ro at 

skabe noget i træværkstedet. Spørger man de 3 hvad man skal kunne for at 
være med i værkstedet siger de; tålmodighed og ro. Eller kræver det ikke 
noget.  

De 3 står klar til at vejlede og guide i trædrejning, og vil gerne have kontakt 
med mange flere, der ønsker at deltage i denne spændende aktivitet. 

 

              juni 2021 
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Netværksaften- et tilbud til psykisk sårbare borgere og brugere og 
deres netværk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe for dem over 35år 

På Socialpsykiatrisk Center Syd er der en velfungerende unge - og 

mellemgruppe, men indtil nu har der ikke været en gruppe til dem over 35 år. 
Derfor har der været forespørgsel rundt i huset i forhold til interessen for en 

sådan gruppe. Det tegner til, at vi efter sommerferien også vil kunne tilbyde en 
gruppe til denne målgruppe. Nærmere info vil blive meldt mere ud i Bøgen, som 
udkommer igen til august. 

Samtidig med at der kommer en ny gruppe, så sker der ændringer i unge- og 
mellemgruppen, hvor tolvholder på ungegruppen bliver Jonas og Mellissa. Mens 
Marianne O. og Frederikke bliver tovholdere i mellemgruppen.  

 

 

 

 

Netværksaftner 

  -en invitation til vidensdeling  

                      og  

           skabelse af netværk 

  

  

  

  

  

  

  

Et tilbud ved  

Socialpsykiatrisk Center Syd 

  

 

Den 9. juni kl.17.30-21 holder vi det første af 
3. netværksaftner. 

Gennem netværksaftener ønsker vi at skabe 

mulighed for at møde andre pårørende eller 
netværk, skabe et netværk og dele viden 
omkring psykisk sygdom og sårbarhed. 

Årets første netværksaften vil vi bruge på at 
introducerer til husets pårørende politik, som 

er en vigtigt del af arbejdet på 
Socialpsykiatrisk Center Syd.  

Åben Dialog en vigtigt del af tilgangen i 
huset, som vi også vil dele med jer. 

Derudover skal vi tale om, hvad recovery er 
samt den helhedsorientrede indsats 
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SIND TOUR 

 

Til gengæld har det også været sjovt! Jeg har selv valgt rosetterne, 
kilometerne osv., og jeg er super stolt af mig selv. 

Det vigtigste for mig igennem det her, har været at jeg kunne bruge pengene 

på at hjælpe andre. Jeg valgte Sind Ungdom, da de fokuserer meget på de 
tidligere år af livet, hvor man hurtig kan blive tabt i systemet.  

Jeg skulle selvfølgelig gå turen selv også, så sammen med Marianne ville jeg 
gå 2,5 km.  

Turen var super hård, da der var 
byggearbejde hele vejen omkring os, og 

det føltes som at vi gik i flere timer. 
Vi gik rundt i Mamrelunden, omkring søen 

rigtig mange gange. Mariannes GPS sagde 
vi kun havde gået 1,7 km, da jeg var ved 

at give op grundet vabler på fødderne.  
Jeg var rigtig ked af det, men jeg skulle 

gøre det for at være et godt eksempel, og 

vi blev ved.  
Ved en af vores pauser bad Marianne mig kigge på min skridttæller - og da jeg 

gør det, siger min app at vi har gået 3,5 km! 
Jeg blev SÅ glad, og så gik vi jublende hjem igen.  

Da jeg startede min terapi kunne jeg knap nok gå 300 meter. Og da jeg kom 
hjem havde jeg gået 3,7 km! 

Jeg er pavestolt og super duper glad for at have stået for det! 
 

Vi endte med at indsamle hele 3550 kroner! Og rosetterne blev doneret af 
”mor” Linda Engelbreth.  
 

Lidt om mig. 

Hej! Jeg hedder Maria. Det er mig der fik 

ideen til at arrangere ”Sind Tour” i 

Brande.  

Jeg har diverse diagnoser, bl.a. 

Borderline, PTSD og generaliseret angst. 

Jeg vil gerne gøre noget for andre, som 

har det svært, og min drøm er en dag at 

kunne lave foredrag om det at være 

psykisk sårbar, om at være offer for 

mobning og om senfølgerne af seksuelle 

overgreb. 

MEN der er jeg slet ikke endnu, så min 

skønne mentor Marianne Olesen foreslog 

et løb som startbræt.  
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Fælles madlavning: 

Fælles madlavninger er startet op igen hver tirsdage kl.16-19.30 med Steen som 
tovholder. Steen er medarbejder i aktivitets- og samværstilbuddet. 

Menu juni: 

Tirsdag d.1 ingen fælles madlavning, da der er sundhedsuge 

Tirsdag d. 8.juni:cafeaften med en lettere anretning 

Tirsdag d.15 juni: ingen fælles madlavning da personalet er på teamdag 

Tirsdag d.22. juni: bosnisk mad med ved Ehli  

Tirsdag d. 29. juni: vi griller 

 

Du kan tilmelde dig fælles madlavning senest mandag kl. 12.00 

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.  

 

Sankt Hans 

Vi fejrer Sankt Hans i værestedet. Hold øje med opslag i huset og på 
Facebook. 

 

Jonna 

” Veteran” på Socialpsykiatrisk Center 

Syd. 

Jeg vil gerne have fornøjelsen af at sige nogle 
bevingede ord om mit arbejdsvirke på 

Socialpsykiatrisk Center Syd. 

26 ½ år, det er mange år på samme 
arbejdsplads. Det giver anledning til lige at 

stoppe op og se lidt tilbage på, hvad der er 

gået forud. 

Det hele startede d. 27 juni i 1994, hvor jeg 

som en ung pige, blev spurgt om jeg ønskede en fastansættelse efter, at jeg 
havde været sommerferievikar. Det sagde jeg ja til, men jeg var samtidig lidt 

betænkelig og spændt, for jeg var den første socialpædagog på Ørbæklund. 
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Hvad var det mon, jeg gik ind til? Jeg startede på den lukkede 

gerontopsykiatriske afdeling Lyng. Derfra kom jeg på forskellige afdelinger og 
har fulgt Ørbæklunds udvikling, til hvad den er i dag. Ørbæklund blev frem til 

1999 drevet som somatisk plejehjem og psykiatrisk institution til 
længerevarende ophold. I forbindelse med at plejehjemsdriften blev nedlagt og 

serviceloven indført besluttede Ringkøbing Amtsråd at renovere hele 
boligmassen og videreføre Ørbæklund som et socialpsykiatrisk bosted med 

tilknyttet aktivitetscenter og cafe. I 2007 overgik Ørbæklund til Ikast- Brande 

kommune og blev en del af den samlede socialpsykiatri.  Jeg var med til 
udslusningen af de ældre borger, da Ikast -Brande kommune fik bygget 

Engparken til formålet.  

Vi havde i en periode et projekt, som hed "Håbet", som omhandlede 3 

beboere, hvor vi skulle støtte dem i deres hverdagsliv. Det var et spændende 

projekt at indgå i og at være en del af. 

Vi havde endvidere i nogle år Huntington Corea borgere, som jeg var en del af 

at udvikle og igen afvikle, da Herning kommune byggede institution til denne 

målgruppe af borgere. 

Jeg har også kørt bostøtte i en del år i Brande og opland, hvilket var lærerigt, 

at komme ud til borger i eget hjem. Endvidere har jeg været i jobrotation ½ år 

på Skiftesporet i Herning, hvilket var en spændende og lærerig periode. 

Så jo der er sket en masse i løbet af de 26 ½ år, jeg har været ansat her. Det 

har været en spændende rejse ind i psykiatriens verden.  

Det kræver helt særligt mod og vilje, at leve et arbejdsliv, hvor opgaven er at 
stille op i andre menneskers liv på godt og ondt. Gevinsterne er store, når det 

lykkedes at hjælpe, men nedturene kan også sætte sit præg, når de 
pædagogiske mål virker nærmest umulige at indfri. Jeg vil gerne citere et citat 

af Piet Hein" Når man er to, som kæmper sammen, er kampen kun halvt så 
svær".  Så jeg vil gerne fortsætte med at kæmpe med jer beboere og være det 

vikarierende håb. 

Socialpsykiatrisk Center Syd har formet mig, til den jeg er i dag. Vi kan ikke 
lave det om. Tiden er gået. Så jeg håber, at jeg er den bedste udgave af mig 

selv. :) 

Jeg håber, at relations arbejdet har båret frugt igennem de mange år. Hvis 
ikke relationen er der, kan der ikke arbejdes med beboerne. Dermed vil jeg 

sige jer beboere en TAK for, at I har holdt mig ud i så lang tid.  Uden jer, ingen 

personale. 

Det har været en fornøjelse at få så mange positive oplevelser med jer 

beboere igennem årene. I har lært mig meget, og jeg lærer nyt hver dag. Det 
er dejligt at gå på arbejde, og kunne gøre en forskel i jeres liv og hverdag. Jeg 

har været på mange udflugter og ferier med jer. Det har været godt og 
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givende, at se jer i andre rammer uden for Ørbæklund. 

Socialpsykiatrisk Center Syd er ikke en arbejdsplads, hvor tingene er statiske. 

Der er ny bevægelse hele tiden, og derfor tror jeg, at årsagen til, at jeg har 
været her i så mange år er, at der år for år hele tiden sker noget nyt. Det er 

ikke en kedelig arbejdsplads at arbejde på. 

Jeg har igennem årene haft mange titler såsom: tillidsmand, 
rengøringsassistent, chauffør, rygestopcoach, vinduespudser, bostøtte, 

frontpersonale, medredaktør på Ørbækposten, siddet i ansættelsesudvalget, 
motionist, vejleder for social og sundhedsassistenter, pedel, rejseledsager, 

kontaktperson, flyttemand, festudvalgsarrangør, samt siddet i mange andre 

forskellige grupper.  

Arbejdslivet giver en masse erfaringer og livsindsigt, og jeg bliver mere klar 

på, hvilke værdier livet indeholder. Jeg håber, at I har nydt godt af praktisk 
klogskab, empati og et stort hjerte. Jeg er nok et klassisk eksempel på en 

ansat, der investerer i sig selv med både krop og sjæl. Ud af det kommer der 
viden, hjerterum, gode grin og et evigt fokus for det, det handler om, nemlig 

beboerne på Socialpsykiatrisk center Syd. Mit mantra har i alle sammenhænge 
været "ordentlighed" både over for beboerne, brugerne, pårørende og 

personalet. 

Pas godt på jer selv og hinanden i disse coronatider. 

Corona kram fra en stolt socialpædagog Jonna Hansen. 

 

 

 

 

Livsfilosofi 

Se langt og hold øje med horisonten ellers får du søsyge. 

 

 

 

 

 


