
 
Nyhedsbrev juni 2021 

 

Det vigtigste for indretningsudvalget af stueetagen i Norgesgade 17 var, at vi skulle føle os hjemme 

alle sammen. På et fællesmøde inden flytningen var vi alle blevet enige om, at vi skulle have vores 

egetræsplankebord, vores stole og lamperne med fra nr. 15 og gøre dem til en del af indretningen.  

 

Medarbejdere fra botilbuddet havde allerede indrettet med nye sofaer, og der bestemte vi i 

indretningsudvalget (Mette, Sara, Tenna og Hanne D), at ideen med at indrette lokalerne som en 

køkken-alrum afdeling og en dagligstue skulle føres videre.  

 

Vi flyttede lidt rundt på møblerne i stuen, så man kan kigge ud i haven, når man sidder i sofaerne, 

og vi fandt heldigvis også et sted til massagestolen. Den pynter ikke så meget, men mange har stor 

glæde af den. I stuen mangler vi at få sat vores hylder fra nr. 15 op, og der mangler også en grøn 

stol mere, men det skal nok komme. 

Vores plankebord fandt sin plads i køkken-alrummet, og der blev suppleret med et par lamper og 

bestilt en elektriker til at hænge dem op. De er blevet sluttet til, så loftslyset i ”alrummet” og 

lamperne over bordet kan tændes uafhængigt af hinanden for at skabe en mere hyggelig stemning. 

 

I køkken-alrummet skal væggen bag plankebordet skabes om til en billedvæg med dejlige billeder 

og citater, som kan være med til at gøre folk i godt humør. Der hvor det hvide bord står, skal vi have 

fundet et andet bord, det ligger ikke helt fast, hvad det bliver, men vi tager en tur til byens 

genbrugsbutikker. Vi satser også på, at vi finder en væglampe, der kan skabe mere lys over bordet. 

 

Der var brug for mere plads til overtøj i entreen, så Saras svoger blev bestilt til at lave ny 

garderobeordning, det er blevet rigtig fint og passer ind i stilen.  

Tenna har tilbudt at stå for blomster og planter i samarbejde med Helle W.  

Indretningsudvalget modtager gerne ideer og forslag, men vi lover ikke på forhånd at rette os efter 

dem. 

 

Hanne D 

 

Så blev vi lidt mere frie 

Efter grundig undersøgelse af alle regler og vejledninger, må vi nu være flere ad gangen i 

værestedets lokaler i Norgesgade 17. 

I køkken-alrummet må der være syv personer (+ to i selve køkkenafsnittet). I stuen må der være 

seks og i multirummet må der være fem, når det benyttes som åbent værested. Reglerne er 

anderledes, når lokalerne bruges til møder, da arealkravet her er sænket til 2 kvadratmeter i stedet 

for fire. 

Du kan læse den fulde meddelelse i værestedet. 

 

 

 

 



 
Sommerferie 

 

Tiden nærmer sig, hvor personalet i værestedet skal holde ferie. Det er heldigvis sådan, at de holder 

ferie på skift, så der vil være personale på arbejde hele sommeren. 

Ferieplanen ser således ud: 

Mette: Uge 32, 33 og 34 (9. august – 27. august) 

Anders: Uge 28, 29 og 30 (12. juli – 30. juli) 

Leo: Uge 28 og 29 (12. juli – 23. juli 

 

Styr på cyklerne 

Nu er den nye cykelparkering nede ved siden af bilparkeringen klar til 

brug. Det er fint, hvis cyklerne bliver parkeret her, så der ikke bliver 

trængsel ved indgangen til nr. 17.   

 

Udflugter i juni 
 

Onsdag d. 2. juni: Isenvad – brugskunst  

Onsdag d. 9.juni: Udendørs spilledag – vikingespil mm 

Tirsdag d. 15. juni: Susanne Aas – glaskunst her i Ikast på Østergade OBS dato 

Onsdag d.23. juni: Bålhyggedag – snobrød med Sct. Hans stemning. 

Onsdag d. 30. juni: Skov Olesens Plantage – vi tager frokost med.  

 

Fælles for alle udflugter er afgang kl. 10 og vi må stadig kun sidde 5 personer i bussen inkl. 

chauffør. Alle skal bære mundbind, når man sidder i bussen. 

Tilmelding på opslaget i værestedet eller ved at skrive/ringe til Mette eller Leo 

 

Seniorarrangement 

 
Der er dejlig god tilslutning til vores seniorarrangementer (35+). Vi satser på at 

vejret tillader det til næste arrangement, da vi griller på terrassen. Håber igen på 

god tilslutning. 

Næste gang vi mødes bliver mandag d. 28. juni d. 20. april kl. 16 – 19 

Denne gang vil vi igen tænde op i grillen og lave en lakseside eller 2, hertil 

noget passende tilbehør. 

Tilmelding på opslagstavlen i nr. 17 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle kan deltage i krolfturneringen, bare mød op! 
 

Udflugt til bålstedet 

 

Onsdagsudflugten d. 23. juni bliver lidt anderledes. Vi kan ikke rigtig holde Sct. Hans 

fest som vi har gjort tidligere, så vi vælger at tænde op i et bål ude i haven ved 

middagstid. Så kommer der lidt fejring ud af det alligevel. 

Planerne er, at vi laver snobrød, varmer nogle pølser og måske også laver popcorn. 

Hvis du har andre gode ideer til, hvad vi kan tilberede, så bare sig det til Mette 

eller Leo, så kigger vi på det. Det skal bare være noget, der ikke skal tilberedes i 

køkkenet. 

Det kommer til at koste 20 kroner at være med til at spise. Selvfølgelig kan du komme og 

være med uden at få mad. 

 

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   

 

 
 


