Aktivitets- og
samværstilbud i
Socialpsykiatrien
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Sindslidende kan benytte Kommunens Væresteder uden visitation. Værestedet er et sted man kan ”være”, det er et fristed hvor
der ikke foregår behandling eller registrering.
Det er gratis at komme i Værestedet, men man betaler selv for
udgifter til transport, udflugter, ferieture, materialer m.m. Værestedet bygger på, at alle har indflydelse og ansvar. Vi har en forventning om at alle deltager aktivt i at få stedet til at fungere.
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Samværstilbud
Information om værestederne
Kontaktoplysninger

Værestedet v/ Hedensted Bo & Støttecenter
Kirkegade 7A, 8722 Hedensted
Tlf. 7589 0880
Eva Rindom Jensen - mobil 4032 4485
Katrine Kristensen - mobil 2913 9958

Åbningstider

Mandage: kl. 9-15
Tirsdage: kl. 15-20
Onsdage: kl. 9-15
Torsdage: kl. 15-20
Fredage: kl. 9-14
Søndage: kl. 14-20

Beskrivelse
af stedet

Værestedet er et åbent tilbud i Hedensted Kommune for
borgere med sindslidelse. Der foretages ingen visitation
eller registrering. Vi har fokus på socialt samvær og fællesskab i en hyggelig atmosfære med plads til alle.
Værestedet er placeret i tilknytning til Hedensted Bo &
Støttecenter, hvortil der er tilknyttet 10 boliger.

Beskrivelse af
aktiviteter

Der afholdes et månedligt ”Husmøde”, hvor alle brugere
er meget velkomne til at deltage.
Der laves varm mad i Værestedet tirsdag + torsdag og
søndage. Der laves et let frokostmåltid mandag + onsdag
og fredag.
Aktiviteter i Værestedet foranlediges af forslag og ideer fra
brugere af stedet. F.eks udflugter - biografture - cafeture bowling - kreative aktiviteter - gåture mv.

Beskrivelse af
traditioner

Årlige faste traditioner i Værestedet er: Julefrokost, nytårskur. Der arrangeres løbende aktiviteter på tværs af værestederne fx. høstfest og ferieture.

Brugerbetaling

Brugerne betaler selv udgifter til kaffe, mad, kørsel, aktiviteter og ferieture/rejser

Transportmuligheder

Der henvises til www.midttrafik.dk
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Samværstilbud

Kontaktoplysninger

Værestedet Juelsminde

Strandhusevej 7A, 7130 Juelsminde
Tlf. 2475 8843
Hanne K. Nielsen - mobil 2926 0567
Simon Valentin - mobil 2023 5890
Åbningstider

Mandage: kl. 16-20
Tirsdage: kl. 12-16
Onsdage: kl. 12-16
Torsdage: kl. 12-16

Beskrivelse
af stedet

Værestedet er et åbent tilbud for borgere med sindslidelse i Hedensted Kommune. Der foretages ingen
visitation eller registrering. Vi har fokus på socialt
samvær og fællesskab i en hyggelig atmosfære med
plads til alle.

Beskrivelse af
aktiviteter

Husmøde en gang om måneden, hvor brugerne er
med til at planlægge aktiviteter og udfærdige aktivitetskalender for 2 måneder ad gangen.
Kreativitetsværksted med mulighed for håndarbejde
og billedkunst. Desuden dart, læsegruppe og
mindfulness.
Seniorgruppe, som mødet én gang månedligt til socialt samvær, fælles aktiviteter, ture mv.

Beskrivelse af
traditioner

Ferieture 1 x årligt til enten ind – eller udland.
Pårørendearrangementer. Der arrangeres løbende
aktiviteter på tværs af værestederne fx. høstfest og
ferieture.

Brugerbetaling

Brugerne betaler selv udgifter til kaffe, mad, kørsel,
aktiviteter og ferieture/rejser

Transportmuligheder

Der henvises til www.midttrafik.dk
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Samværstilbud

Kontaktoplysninger

Værestedet Tørring

J.P. Nielsens Vej 23C, 7160 Tørring
Frank B. Petersen - mobil 4032 4466
Åbningstider

Mandage: kl. 10-14
Tirsdage: kl. 15-19
Torsdage: kl. 12-16
Fredage: kl. 9-13
Én søndag i måneden.

Beskrivelse
af stedet

Værestedet er et åbent tilbud for borgere med sindslidelse i Hedensted Kommune. Der foretages ingen
visitation eller registrering. Vi har fokus på socialt
samvær og fællesskab i en hyggelig atmosfære med
plads til alle.

Beskrivelse af
aktiviteter

Der afholdes husmøde den sidste mandag i måneden, hvor der laves en aktivitetsplan for den kommende måned med de aktiviteter brugerne ønsker.
Mandag er der gåtur kl. 13.00.
Der er mulighed for at arbejde i træværksted.
Mandag: Vi spiser frokost sammen.
Tirsdag: Vi spiser varm mad sammen.
Torsdag/Fredag: Der er kaffe/te og brød.

Beskrivelse af
traditioner

Traditioner: Fødselsdage, påskefrokoster, julefrokoster
og fælles høstfest med de andre væresteder (Hedensted og Juelsminde).
Er der tilslutning til det, er der mulighed for at deltage
i ”Søndersøløbet” i Viborg – et motionsløb der finder
sted hvert år.

Brugerbetaling

Brugerne betaler selv udgifter til kaffe, mad, kørsel,
aktiviteter og ferieture/rejser

Transportmuligheder

Der henvises til www.midttrafik.dk
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Samværstilbud
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Samværstilbud

Ungedag i Tørring

Mål: Formålet med gruppen er, at give de unge i området mulighed
for at mødes med ligestillede.
Et sted hvor det er OK, at tale og opføre sig som alle andre unge
uden at tænke på individuelle psykiske udfordringer, hvilket kan være
en begrænsning i forhold til andre ungdomstilbud.
Det er tanken, at det skulle være en mulighed for at knytte venskaber/netværk der kan fungere udover ungegruppen.
Målgruppe: Unge under 40 (modstykket hertil er vores 40+). Alle
skulle hermed have mulighed for at mødes med jævnaldrende.
Indhold: Vi mødes 2 gange månedligt kl. 11-14, hvor der i fællesskab
laves mad og hygges.
Tilbuddet er åbent for alle mellem 18 og 40 år
Mødested: J.P.Nielsens vej 23C, Tørring
Gruppeansvarlig
Kevan Singelton - mobil 5172 4324
mail : kevan.e.singelton@hedensted.dk
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Samværstilbud

Seniordag i Tørring

Mål: Borgere på 40+ får tilbuddet om fællesaktiviteter med andre
alderssvarende. Målet er i fællesskab at igangsætte meningsfulde
sociale aktiviteter.
Målgruppe:
Fra 40 år og op efter.
Indhold: Der kan arrangeres ture, middag eller hygge mv. med nogen på samme alder.
Varighed: 1 gang om måneden af 4 timers varighed.
Mødested: Værestedet i Tørring, J.P. Nielsensvej 23C, 7160 Tørring.
Gruppeansvarlig: Ulla Andersen - mobil 3070 9369
mail: ulla.andersen@hedensted.dk
Det er et åbent tilbud for alle, der kunne tænke sig at være med.
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Samværstilbud

Samtalegruppe for børn og unge
8-17 år
Om at have en psykisk syg forælder
Mål: Det overordnede formål med samtalegruppe for børn og unge
med psykisk syge forældre er, at børnene/de unge mødes med forståelse og viden og får muligheder for at få talt om oplevelser, tanker
og følelser i samvær med andre børn/unge med lignende erfaringer.
Samtalegruppen, som består af 6-8 jævnaldrende børn/unge, har
støttende karakter. Den tilbydes børn/unge som en aflastning og
forebyggende støtte for at fremme trivsel og livskvalitet og frigøre
energi til udvikling og børne-/ungeliv.
Det vægtes desuden, at samtalegruppen giver børnene positive oplevelser af sig selv og andre, gode samværsformer, forudsigelighed,
genkendelighed og kontinuitet.
Målgruppe: Børn og unge, som har en forælder, der er psykisk syg.
Temaer/indhold:
• Hverdagen i familien med psykisk sygdom
• Børnenes oplevelser, tanker og følelser i forhold til psykisk sygdom hos forældre
• Børnenes handlinger og strategier
• Netværk
• Almengørelse af barnets og familiens erfaringer med psykisk
sygdom
• Vidensformidling om psykisk sygdom og behandling
Varighed: Et gruppeforløb består af en familiesamtale ved start og
slut samt 12 møder.
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Samværstilbud
Der planlægges 2 gruppeforløb pr. år (et forår og et efterår).
Mødested: Remisen, Jernbanegade 1, 8723 Løsning
Gruppeansvarlig:
Eva Rindom Jensen - mobil 4032 4485
mail: eva.jensen@hedensted.dk (Socialpsykiatrien),
Anne Marie Schurmann - tlf. 7975 5364
mail: anne.schurmann@hedensted.dk (Familiecenter)
Man visiteres til tilbuddet gennem en af gruppelederne.
Alle kan henvende sig for at få børn/unge skrevet på listen
(forældre-læge-samarbejdspartnere mv.)
Det er et tilbud, som ikke bliver registreret
(dvs. ikke noteret i evt. sagsakter).
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Aktivitetstilbud
Formål med aktivitetstilbud
• At skabe meningsfyldte aktiviteter for mennesker med sindslidelse bosat i Hedensted kommune og give mulighed for at danne
netværk med andre borgere.
• At tilbyde og etablere beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103 for borgere der er tilkendt pension.
Målgruppe: Sindslidende i Hedensted Kommune mellem 18 og
65 år.
Visitation: Visitation ved henvendelse til:
Ditte Møballe - tlf 2058 5397
mail: ditte.moballe@hedensted.dk

Arbejdsholdet

Indhold: Forefaldende arbejde, servicearbejde, havearbejde, vedligehold af bygninger, flytteopgaver og socialt samvær i pauser mv.
Varighed: Mandag kl. 9-14
Mødested: Nørrebrogade 6, Hedensted
Gruppeansvarlig: Klaus Høgh - tlf. 4017 2765
mail: klaus.hoeg@hedensted.dk

Rustik (butikken i Nørrebrogade 6)

Indhold: Butiksdrift, betjening af kunder, opstilling af varer, prismærkning og forskelligt forefaldende arbejde.
Hver af de ansatte i butikken har derudover andre individuelle opgaver som: Male på keramik, dreje ting til butik, strikke, hækle, renovere
møbler mv. til salg i butikken.
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Aktivitetstilbud
Varighed: Butikken har åbent alle hverdage fra kl. 12-17.
Mødested: Rustik, Nørrebrogade 6, 8722 Hedensted
Butiksansvarlig: : Merete Klausen - mobil 2137 0142
mail: merete.klausen@hedensted.dk

Retroværkstedet - Hedensted

Indhold: Afhentning og klargøring af genbrugseffekter, ”up cirkle” eller istandsætte møbler og lignende, med henblik på videresalg enten
i butik eller evt. ved marked 1-2 gange årligt. Rengøring af lokaler og
annoncering m.m.
Varighed: Torsdage kl. 9-12.
Mødested: Rustik, Nørrebrogade 6, 8722 Hedensted
Ansvarlig: Ditte Møballe - tlf 2058 5397
mail: ditte.moballe@hedensted.dk

Butiksværkstedet - Hedensted

Indhold: Der fremstilles primært håndarbejde til salg i butikken. Der
er mulighed for at bidrage med egne ideer.
Varighed: Onsdage 9:30-12:30 og torsdage 9-12.
Mødested: Nørrebrogade 6, Hedensted
Gruppeansvarlig: Katrine Kristensen - tlf. 2913 9958
mail: Katrine.Kristensen@hedensted.dk eller
Ditte Møballe - tlf 2058 5397
mail: ditte.moballe@hedensted.dk
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Aktivitetstilbud

Glasværkstedet i Hedensted i
forbindelse med Rustik
Indhold: Inspiration og hjælp til at designe, skære og pynte i glas.
Der laves også glas til videresalg i butikken og lejlighedsvis større
bestillingsopgaver.
Glasværkstedsgruppen består af ca. 5 personer.
Der udbydes korte kurser af 4 x 3 timer fordelt på flere uger.
Tidspunkt: Kontakt Astrid Daverkosen
Mødested: Butik Rustik i Hedensted
Gruppeansvarlig: Astrid Daverkosen - mobil 2916 5995
mail: astrid.daverkosen@hedensted.dk
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Aktivitetstilbud

Anderledes Onsdag - Hedensted

Mål: At lave et fælles tredje med fokus på det at være menneske og
leve liv, med inspiration i højskoletanken.
Målgruppe: Brugere af værestederne og borgere tilknyttet Socialpsykiatrien.
Indhold: En vekslen mellem oplæg til diskussion, undervisning og
oplevelse.
Antal deltagere: 5-15 personer.
Varighed: Onsdage kl.12:30/13:00-15:00.
Mødested: Værestedet Kirkegade i Hedensted.
Gruppeansvarlig: Søren Lindhardsen - tlf. 2496 1383
mail: soren.lindhardsen@hedensted.dk
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Aktivitetstilbud

Træværksted - Tørring

Mål: Tilbud om meningsfuld ulønnet beskæftigelse i trygge rummelige rammer – i høj grad på egne præmisser. Træværkstedet vil
desuden medvirke til socialt samvær omkring konkrete opgaver.
Målgruppe: Brugere af Socialpsykiatrien.
Indhold: Produktion af fuglekasser m.m. med henblik på salg, sankning af brænde til brug i Værestedet, egne projekter og udefrakommende bestillingsarbejde.
Gruppen vil kunne bestå af 4-6 personer.
Varighed: Som udgangspunkt 2 gange om ugen.
Mødested: Værkstedet, Værestedet i Tørring, J.P. Nielsensvej 23C,
7160 Tørring.
Gruppeansvarlig
Frank Nielsen - mobil 4032 4466
mail: frank.nielsen@hedensted.dk
Tilbuddet er åbent for alle i Socialpsykiatrien.
Ved interesse kontakt Frank.
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Aktivitetstilbud

Glasværksted i Tørring

Mål: Komme og lave glas sammen med andre og fordybe sig i det
kreative udtryk gennem glassets muligheder. Få muligheden for at
være skabende og kreativ. Kom og lav noget smukt du bliver rigtig
glad for.
Målgruppe: Brugere i Socialpsykiatrien mellem 18 og 65 år.
Indhold: Inspiration og hjælp til at designe, skære og pynte i glas.
Der kan max være 8 personer af gangen.
Varighed: Kontakt Astrid Daverkosen
Mødested: Værestedet i Tørring, J.P. Nielsensvej 23C, 7160 Tørring.
Gruppeansvarlig:
Astrid Daverkosen - mobil 5182 2475
mail: astrid.daverkosen@hendensted.dk
.
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Aktivitetstilbud

Motion og samvær i Tørring

Mål: Gennem motion forbedrer du din almene sundhedstilstand
betydeligt både fysisk og psykisk. Der er mulighed for at tabe sig,
styrke sin krop og få beder kondition samt et pift til sindet. Der er
ligeledes mulighed for socialt samvær i og med man møder nye
mennesker i lokalsamfund, alt sammen noget der kan øge livskvaliteten. Den gruppeansvarlige er til stede hver gang for at introducer
og give opbakning.
Målgruppe: Alle borgere i socialpsykiatrien.
Indhold: Tørring motionscenter er et moderne center med maskiner
til hele kroppen. Maskinerne er meget lette at anvende. De er skånsomme for kroppen og støtter ryg og nakke.
Min./max antal deltagere: Min. 2 deltager. Max antallet er 8
Varighed: Forløbet vare over 3 måneder og koster 300 kr. Hvis man
synes om det, forlænger man sit medlemskab i yderlige 3 måneder
Osv.
Det forgår 1 time hver mandag og torsdag kl. 10 - 11.
Mødested: Centeret ligger på Kirkevej 10, 7160 Tørring
Der er mulighed for kørsel 10 min. før fra værestedet Tørring.
Det koster 20 kr.
Gruppeansvarlig: Kevan Emil Singleton - tlf. 5172 4324
mail: kevan.e.singleton@hedensted.dk
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Aktivitetstilbud

Lysstøberi i Juelsminde

Mål: At give borgere i værestederne et tilbud om meningsfyldte
aktiviteter.
Målgruppe: Sindslidende mellem 18 og 65 år.
Indhold: Fremstille lys med henblik på salg i Rustik.
Mødested: Værestedet, Strandhusevej 7A, 7130 Juelsminde
Gruppeansvarlig: Simon Valentin -tlf. 2023 5890
mail: simon.valentin@hedensted.dk.
Tilbuddet gælder alle borgere, som er tilknyttet Socialpsykiatrien i
Hedensted Kommune.
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Niesl Espes Vej 8
8722 Hedensted
Tlf: 7975 5000
www.hedensted.dk

