
 

Nyhedsbrev april 2022 
 

Først og fremmest en bolig 
 

De næste tre år gør Ikast-Brande Kommune en ekstra indsat for, at ingen borgere 

ender som hjemløse. Og at mennesker, der allerede er hjemløse får ekstra støtte, 

hvis de ønsker at komme ud af hjemløsheden.  

Tre bostøtter fra Socialpsykiatrisk Center Nord er med i arbejdsgruppen sammen 

med medarbejdere fra Center For Rusmiddelbehandling. 

Maja Plejdrup Siim er psykiatrimedarbejder og er med i arbejdsgruppen på 

projektet, der er opkaldt efter det latinske ord for hjemløs: Profugo. 

”Det er spændende, og jeg glæder mig til, vi kommer godt i gang. Det er fedt at være med til at 

skabe noget nyt,” siger Maja. 

Projektet går blandt andet ud på at yde en hurtig koncentreret indsats i samarbejde med borgeren. 

Først og fremmest skal der skabes kontakt til borgeren, så skal der skaffes bolig og så går ni 

måneders massivt samarbejde i gang med de forskellige afdelinger i kommunen for at få borgerens 

liv på ret køl igen. 

”Der er jo en grund til, at folk bliver hjemløse eller får besked om, at de bliver sat ud af deres bolig, 

så der er brug for en bred og meget individuel indsats. Det kan blandt andet være tale om hjælp til at 

få styr på økonomien, struktur på hverdagen og oplæring i, hvad der skal til for at bo i en bolig. Der 

kan støttes i forhold til Jobcenteret, læge, netværk og støttende samtaler.”  

Det er en meget omfattende hjælp, hvor der de første tre måneder er ni timers støtte om ugen, 

derefter tre måneder med seks måneders støtte og de sidste tre måneder er der tre timers støtte om 

ugen. 

”Det kræver meget af borgeren, så vedkommende skal være klar til at give det et chance at vende sit 

liv, for det er mange timer om ugen, man skal sætte af til det. Så dem, der bliver en del af projektet, 

skal rigtig gerne ville have hjælp”, siger Maja. 

I øjeblikket er arbejdsgruppen i kontakt med to borgere, og målet er, at man i løbet af de tre år 

projektet er i gang, skal kunne støtte op til 20 borgere. 

”Et af vores mål er, at vejen ind til støtten bliver mindre lang og indviklet, så vi kan hjælpe, inden 

det går rigtig galt,” siger Maja Plejdrup Siim. 

For at kunne blive en del af projektet, skal man enten være hjemløs eller havde fået et 

udsætningsbrev fra sin boligudlejer. Der er ingen krav om, at man skal være clean. Hvis du selv 

eller en i din nærhed kan komme i betragtning til støtte af arbejdsgruppen kan du kontakte: Profugo 

på telefon: 9660 5838 eller mail: cfr@ikast-brande.dk 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
Referat fællesmøde d. 14. april 2022 

 

Siden sidst:  

Vi har været på tur til Tirpitz med hele værestedet. Det var en rigtig god tur. Det var hyggeligt, at 

man kunne gå i området og se naturen, selvom det også var lidt barsk at tænke på tiden dengang 

bunkerne blev til. Denne tur var muligt, da vi fik nogle penge fra LVS (Landsforeningen af 

Væresteder), og Claus betalte bussen. Det kunne være spændende med nogle flere af sådanne ture, 

Thy nationalpark, Hanstholm bunkermuseum mm. Vi plejer jo at tage på en heldagstur om 

sommeren, så tænk gerne over, hvor du kunne tænke dig turen gik hen. Man kan købe et turpas til 

Djurs sommerland, som stedet her har og så tage på ture løbende. Kattekatcentret er også en 

mulighed.  

Vi har afholdt Stafet sammen med LVS i fredags, som vi var en god flok med til. Vi gik 163 km 

tilsammen, så det var mega godt gået! 

Sanne har sidste dag i værestedet, men bliver i huset, da hun kommer over i botilbuddet. 

Af udflugter har vi været i den nye Billigblomst ved Lind og vi har shoppet i nogle 

genbrugsbutikker i Silkeborg.  

 

Udflugter:  

Ideer til maj: Billigblomst, Haunstrup dyrepark,  

Der skal laves en idebank, hvor alle kan skrive deres ideer op, så vi har noget at vælge imellem. 

Evt. en kasse man kan putte i.  

 

Mini-OL: 

Er desværre aflyst i år, men kommer igen til maj næste år. 

 

Ikastløbet: 

Er desværre også aflyst, men vi afholder vores eget d. fredag d. 3 juni fra kl. 10-12. Claus giver en 

sandwich, og der bliver lavet ruter på 1-3-5 km. Der kommer mere info op, når vi nærmer os.  

 

Kaninoen/Endelavetur:  

Vi skal til Endelave og gå Kaninoen. Personalet har fået lov. Det bliver 28. -29.  april, så det er med 

én overnatning. Betaling ved tilmelding, og det er bindende. Tilmeldingen bliver først i april. Der 

vil være mulighed for at gå kaninoen, og at andre kan gøre noget andet. Natasja, Ruben og Helle vil 

gerne være med i en styregruppe.  

 

Avisen: 

Skal vi beholde den? Det er 6000,- om året, vi betaler for BT. Vi kan lave en afstemning, hvor man 

kan sætte en streg ud fra den avis, man kunne tænke sig. Ruben og Sofia får lavet en seddel.  

 

 

Jubilæum:  

Socialpsykiatrisk Center Nord og Den Blå Cafe er blevet 25 år under coronaen, så det skal fejres nu, 

hvor vi er uden restriktioner. Det bliver d. 24. juni kl. fra 11.30 – 13.30. Menuen bliver helstegt 

pattegris med tilbehør. Vi lejer et telt til at stå i haven, og borde til at stå ved. Vi skal lige undersøge 

nærmere med priser, men arbejdet er i gang.  

 



 
Heste – hunde:  

Et kuld hundehvalpe kommer på besøg engang, når de er født og klar til det, mere info når vi ved 

mere.  

Hest og helse: Der er desværre ikke så stor opbakning til det, men Ruben vil gerne tilbyde at køre 

derud en enkelt fredag med dem, der har lyst, så man lige kan se det. Helle og Mette kigger på, 

hvilken dag det kan lade sig gøre.  

 

Evt.:  

Der er en dejlig stemning i værestedet, tak for det.  

Haveudvalget går snart i gang med syslerne.  

 

 

Udflugter i april 
 

Onsdag d. 6. april 

Økolariet i Vejle: 

Som er et videns- og oplevelsescenter om natur,  

miljø, klima, energi, opfindelser og innovation.  

Herefter Dyrehaven i Vejle. 

Vi medbringer frokost. 

Afgang kl. 9.30 

 

Onsdag d. 13. april  

Dollerup Bakker ved Viborg 

Vi tager en god travetur i den skønne natur. 

Frokost finder vi på hjemvejen. 

Afgang kl 10 

 

 
 

Onsdag d. 20. april  

Gåtur i parken i Brande,  

Vi bestiller og spiser frokost på Ørbæklund. 

Afgang kl. 10 

 
 
 

Onsdag d. 27. april  

Vi besøger Løvbakkerne ved Gullestrup 

Lidt nord for Herning ligger Løvbakkerne,  

et fredeligt natur- og skovområde der  

rummer Løvbakke Naturcenter. 

Vi køber noget grillmad og  

medbringer vores grill. 

Afgang kl. 10 

 



 
 
 

Åben Rådgivning 

Har du brug for støtte til at mestre hverdagen? Vejledning til at komme i kontakt med forskellige 

myndigheder og instanser, hjælp til læsning af breve og e-boks eller hjælp til hvordan du takler sin 

hverdag lige nu? Så er der hjælp at hente i Åben Rådgivning. 

  

Der sidder en medarbejder fra værestedet Den Blå Cafe klar med råd og vejledning, og du kan 

henvende dig til medarbejderen i værestedet hver mandag og onsdag kl. 10.00 - 11.30 

Socialpsykiatrisk Center Nord, Norgesgade 17, Ikast.  Du har også mulighed for at henvende dig 

telefonisk i samme tidsrum på Tlf. 2480 1055   

 

 

 

 

Ferieplan 
 

Her er lige en lille oversigt over værestedsmedarbejdernes ferieplan: 

 

Forår: 

Mette: Uge 15 (11/4 – 15/4) 

Sofia: 16/5 og 27/5 

Leo: Uge 16 (19/4 – 22/4) + 19/5 og 27/5 

 

Sommerferie: 

Mette: Uge 31, 32 og 33 (1/8 – 19/8) 

Sofia: Uge 28, 29 og 30 (11/7 – 29/7) 

Leo: Uge 23 (6/6 – 10/6) Uge 28 og 29 (11/7 – 22/7) 

 

Seniorgruppen 

 

Tirsdag d. 26. april kl. 16  

kører vi en tur i Herningcentret. Først vil der være mulighed for at tage en 

osetur rundt i Centret. 

Herefter kl 17.30 er der bestilt bord på Cafe Fry, hvor vi hygger lidt med 

god mad og godt samvær. 

Tilmelding på opslag i cafeen. 

 


