
 

Nyhedsbrev marts 2022 
 

Så kan vi tænke fremad igen! 

 

”Nu er vi kommet til et plan, hvor det mere er sund fornuft, der hersker i stedet for restriktioner, det 

er godt”, siger Sara, der er bruger på Den Blå Cafe.  

 

For to år siden lukkede det meste af landet ned, også værestedet Den Blå Cafe: Det var hårdt for 

mange af brugerne, der savnede dagligdagen og samværet. Der blev holdt nogle online-møder, og 

der blev på et tidspunkt åbnet for gåture med begrænset antal deltagere. Det var selvfølgelig bedre 

end ingenting. 

 

Der var mange, der arbejdede på at få lavet restriktionerne på værestederne i Danmark om, så de fik 

lov til at åbne igen. Det lykkedes og Den Blå Cafe fik lavet regler på, hvor mange man måtte være 

alt efter lokalernes størrelse, og medarbejderne fik til opgave at gøre lokalerne rent flere gange i 

løbet af åbningstiden. Alle skulle spritte af, især når de kom, medarbejderne skulle bruge mundbind, 

der måtte ikke laves mad eller afvikles de normale aktiviteter. Alle gjorde deres bedste, og det kom 

til at fungere. 

 

”Jeg er ikke så bange nu, som jeg var i starten, og jeg havde håbet, det var ovre før, men et eller 

andet sted vidste jeg realistisk, at det ville vare længe. Hele min familie har været syge af corona 

undtagen min mor og mig, og når jeg har været i nærkontakt, så har jeg følt mig uren og bange for 

at gøre noget forkert.” 

 

”Det er blevet håndteret godt her på Den Blå Cafe, vi har været strikse, men det har været bedre at 

følge retningslinjerne – og vi har været gode til at opdatere dem, når der er kommet en ændring. Nu 

hvor der ikke er restriktioner længere, er der begyndt at dukke flere op, det har jeg savnet, og det er 

dejligt, at aktiviteterne er kommet i gang. Vi har heldigvis taget håndsprit til os – og så er det op til 

hver enkelt, hvornår man vil bruge mundbind,” siger Sara. 

 

”Jeg synes, det sværeste ved nedlukningen og coronarestriktionerne har være afstanden til andre 

mennesker, at vi har være fysisk isoleret fra hinanden,” siger Maria. ”De fysiske restriktioner har 

skabt meget stress” 

For at håndtere perioden har Maria gået mange ture, hun har fastholdt at komme i Den Blå Cafe i 

det omfang, det har været muligt, og hun har gjort brug af sin akutordning. 

”Men det er dejligt, at restriktionerne er hævet, at vi endelig kan planlægge længere frem i tiden og 

ikke hele tiden have i baghovedet, at vi ikke ved om samfundet er åbent eller lukket om et par uger.  

”Og selv om det er dejligt, at restriktionerne er væk, er det godt, at det har skabt mere bevidsthed 

om hygiejne med håndsprit for eksempel, og hvordan vi omgås fol. Vi holder større afstand, til folk 

vi ikke kender og er bedre til at respektere hinandens personlige rum.” 

”Jeg tror ikke, coronaen er slut, men det bliver en del af hverdagen og får en naturlig plads i 

samfundet. Og så skal vi nok jævnligt vaccineres, ligesom en del af os bliver vaccineret mod 

influenza,” siger Maria. 

 

 



 
Referat fællesmøde 

 
Siden sidst:  

Vi har været i Lego House, og ud fra stemningen virker det til at have været en god tur. Turen 

behøvede ikke at vare længere tid, vi trængte til at komme hjem, da vi var færdige.  

Vi har også fået gang i vores gåture, vi går hver mandag kl. 11.00 og fredag kl 10.00, alle er 

velkomne, man skal bare møde op.  

Nogle brugere er begyndt at lave mad om søndagen. Virkelig et godt tiltag, og der dukker folk op. 

Det foregår ligesom om fredagen, man betaler 40 kr. og husk tilmelding inden.  

Rasmus, der er ansat i bostøtten, tog guitaren med forrige fredag, hvor vi havde fællessang i 

værestedet. Der var mange folk, og alle sang med, det var rigtig godt. Vi håber, at han kan få tid 

igen. Vi talte om, der skulle være fast sang om fredagen? Men der er gang i mange ting om 

fredagen, så for at alle ikke bliver for pressede, så tager vi det spontant, hvis Rasmus har tid.  

Der er generelt en rigtig god bedring i værestedet lige i tiden. Det er som om at vi er kommet godt 

på plads i værestedet, og folk er ved at ”vende tilbage.”  

Alle askebægerne står rygerne blandt brugerne for selv at tømme. Jack J står for askebæger på 

væggen, Tine for dem på bordene. 

I forhold til vores træningsområde, så er der ved at blive søgt om byggetilladelse, og der er op til 8 

ugers ventetid.  

 

Udflugter: 

Vi er udfordrede af, at der ikke er mange brugere med til udflugterne. Hvad skal vi gøre? Det gør vi 

os tanker om og snakker vi videre om et på næste fællesmøde. 

 

Ideer:  

Christianshede (institution med dyr) 

Alpakafarm  

Gårdbutik i Brande, Mons. 

 

Hygiejnebevis:  

Når der skal laves mad i køkkenet, kræver det at én har hygiejnebevis. Ruben har taget det, så han 

kan lave mad når, der ikke er personale. Kan cafeen betale det for ham, når nu han laver maden her 

til. Cafeen betaler for Rubens hygiejnebevis. Da der er flere der gerne vil have det, så vi skal have 

snakket om, hvor mange cafeen vil betale for. 

 

Jubilæumsfest! 

Claus efterlyser forslag til, hvad vi kan foretage os til den forsinkede jubilæumsfest. Der var 

opbakning til, at vi gerne vil have helstegt pattegris, og festen skal være til sommer med telte i 

haven. 

Det vil være godt med én, der kan spille noget musik, og vi kunne evt. spørge nogle af dem, der 

synger i koret ”Sang for Sindet”, om de kunne tænke sig at give et nummer. Tænker vi noget 

mediedækning? Vi har svært ved at lokke medierne til, men hvis nogen vil arbejde i det, kunne det 

være fedt.  

 

 

 



 
 

Hest og Helse 

Helle vil rigtig gerne fortsætte, men det kræver, at vi har flere brugere med. Og personalet har gang 

i mange ting om fredagen.  

Tilmelding om torsdagen, hvis man ønsker at deltage fredag kl. 9.30-12.  

Vi gemmer den til senere.  

 

Aftørring af overflader: 

Vi glemmer at få tørret bordene af, især efter man har spist. Så husk det   

 

Gavekort fra LVS (Landsforeningen af VæreSteder) 

Når vi har været i Tirpitz, så er der penge i overskud, pengene skal bruges inden 1. marts. Vi tænker, 

at beløbet bliver på omkring 3000-5000 kr. Et forslag er at købe et gavekort til Restaurant Kant ved 

Golfbanen, og hvis der er penge til det, kan det være vi kan slå lidt til nogle golfbolde.  

 

Evt.:  

Vi mangler fortsat at rydde op i skufferne på 1. sal, Mette tager fat i Maria og Helle W, der hjælper 

med det.  

 

Næste fællesmøde er mandag den 14. marts kl. 13.00. Alle er velkomne. 

 

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   

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



 
Udflugter marts 2022 

 

Onsdag d. 2. marts  

Billigblomst i Lind 

Besøg på den nyåbnede  

Planteskole 

Afgang kl. 10 

 

Onsdag d. 9. marts  

En rundtur til forskellige  

genbrugsbutikker i Silkeborg. 

Vi finder lidt frokost et sted i byen 

Afgang kl. 10 

 

 

Onsdag. 16. marts  

Bondegårdsbesøg 

Destination ikke bestemt 

Men det finder vi. 

Afgang kl. 10 

 

Onsdag d. 23. marts  

Personale på kursus 

Derfor ingen udflugt 

 

Onsdag d. 30. marts 

Himmelbjerget 

Dem der har lyst kan  

trave en tur ned og op. 

Hvis der er stemning for det  

kan vi tage en sandwich med.  

Afgang kl. 10 

 

 

 

 

Jeg hedder Karoline  

 

Og er 26 år. Jeg bor i Herning sammen med min kæreste og datter.  

Jeg blev uddannet social- og sundhedsassistent i 2016 og har siden da arbejdet inden for forskellige 

områder af faget. Inden jeg startede i botilbuddet d. 3/1-22, har jeg arbejdet på et forsorgshjem.  

Min fritid bruger jeg med min familie og mine venner.  

Jeg interesserer jeg mig for musik og har før i tiden brugt meget tid på sang.  

Derudover kan jeg godt lide at lære nye ting og få mere viden, så jeg bruger en del tid på at læse. 

Sidst har jeg taget en uddannelse som Heilpraktiker.  

 



 
 

 

 

 

Værestedernes stafet 2022     

 

I uge 10 deltager vi i værestedernes stafet (se evt poster fra Landsforeningen af 

VæreSteder i værestedet) 

 

Vi skal to dage i denne uge i fællesskab, gå så mange km. Så muligt. Vi har valgt at, vi går mandag 

11-13 og fredag 10-12. 

Vi laver en rute på ca 1 km med udgangspunkt til/fra værestedet. Du bestemmer selv om, du går en 

eller flere runder. Vi vil fra værestedet notere dine runder, som så tæller med i stafetten. 

Fredag laver vi et lille event sammen med stafetten, hvor der vil være musik, drikke og heppekor. 

For alle der deltager i staffetten, vil værestedet være vært med grillede pølser og brød samt, salat. 

 

Særlig af hensyn til maden, vil vi gerne have tilmelding senest onsdag d. 9/3. 

 

Tilmelding kan ske på seddel i værestedet. 

 

Vi glæder os til, at se DIG! 

 

Seniorarrangement 

 

Dette bliver en biograftur 

Tirsdag d. 15. marts kl. 14.15 

Vi mødes ½ time før, så vi kan købe popcorn og 

snolder. 

 

Hvidstengruppen 2 

 

HVIDSTENGRUPPEN II - DE EFTERLADTE er en uafrystelig og 

gribende dramatisk fortælling om en dansk families ubærlige tab og totale 

splittelse, men først og fremmest om den tro og det håb, der på mirakuløs 

vis giver dem den overmenneskelige styrke til ikke at give op. 

 

En hjerteskærende og sandfærdig skildring af kvinder, som bliver fanget i krigens gru, men aldrig 

holder op med at håbe… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Udflugt til Blåvand 

 

23 mennesker fra Den Blå Cafe var tirsdag samlet i en bus for at køre mod Blåvand. Her var målet 

museet Tirpitz, der blandt andet rummer bunkermuseum, en stor udstilling af ravgenstande og 

ravsmykker, og 20.000 års vestkysthistorie fortalt gennem 12 fortællinger. Der var mange 

forskellige oplevelser at fordybe sig i.  

Museet er en attraktion i verdensklasse og designet af Bjarke Ingels i en ombygget bunker fra 2. 

Verdenskrig.  

Da besøget på museet var slut, kørte bussen deltagerne til Blåvandshuk Fyr, hvor der også var tid til 

en tur til Vesterhavet. 

Turen inklusiv frokost var gratis for deltagerne, for Den Blå Cafe har fået del i midler fra 

Landsforeningen af VæreSteder til oplevelsesture i vinteren 2021/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


