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Sommerferien for landets skoler står for døren. Det betyder også ferietid for rigtig 

mange mennesker -  og dermed, at de frivillige i Bedre Psykiatri Aarhus også vil 

holde ferie, så aktiviteten i foreningen vil være på lavt blus i den næste månedstid. 

Efter det første halvår af 2018 er det tid at give en status på foreningens økonomi. 

Den ser fornuftig ud, idet vi har positive svar på et par af vore ansøgninger om 

økonomisk støtte. 

Aarhus Kommune ved Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse har tildelt 

os § 18 midler. Vi har i 1. runde fået 50.000 kr. Vi har endnu ikke svar på 

ansøgningen til 2. runde, men vi håber på også at få penge her. Det tegner dog til 

et noget mindre tilskud end sidste år. Det presser vores økonomi, hvilket i sidste 

ende kan betyde, at vi må sætte ambitionsniveauet lidt ned. 

Igen i år har vi søgt en donation hos TrygFonden. Denne gang til et projekt for børn 

og unge hhv. i alderen 12-15 år og 15-18 år. TrygFonden har bevilget os knap 

550.000 kr. fordelt over 3 år til gennemførelse af projektet. Vi skal nu i gang med 

detaiplanlægning af projektet – blandt andet søger vi børn og unge til at deltage i 

projektet. Interesserede kan komtakte os på telefor 86 720 112. 

 

Kristian Buhr, Formand 
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Det er dog stadig sådan, at Jo flere økonomiske ressourcer vi har, des mere kan vi 

udrette. Så jeg vil gerne gentage, at hvis der blandt nyhedsbrevets læsere er no-

gen, der har en god ide til, hvordan der kan skaffes ressourcer, hører vi gerne fra 

jer. I kan enten ringe på telefon 86 720 112 (gerne torsdag eller fredag i tidsrummet 

kl. 10 – 16) eller maile til os på aarhus@bedrepsykiatri.dk/aarhus.   

Kristian Buhr 

 

Medlemmer 

For enhver forening er det vigtigt, at de aktiviteter, foreningen sætter i gang, har 

medlemmernes opbakning. Derfor hører vi rigtig gerne fra jer, hvis I har ideer og 

ønsker til nye aktiviteter. 

Vi håber, at vi med vores initiativer rammer vores 635 medlemmers ønsker og be-

hov. Nye medlemmer er også meget velkomne. Jo flere vi er, des større vægt taler 

vi med.  

Kristian Buhr  

Nyhedsbrevet og hjemmesiden 

Nyhedsbrevet udsendes fortsat kun via mail. Den eneste undtagelse er nyhedsbre-

vet i december, hvor vi indvarsler den kommende ordinære generalforsamling. 

Nyhedsbrevet kan også læses på Hjemmesiden, som findes på 

www.bedrepsykiatri.dk/aarhus. 

Hvis du som medlem ikke modtager nyhedsbrevet, kan det skyldes, at vi ikke har 

din mailadresse – eller at den, vi har, ikke længere er gældende. Ønsker du at 

mailto:aarhus@bedrepsykiatri.dk
http://www.bedrepsykiatri.dk/
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modtage nyhedsbrevet – og andre informationer – på mail, skal jeg opfordre dig til 

at sende os din mailadresse på lokalafdelingens mail aarhus@bedrepsykiatri.dk. 

Skulle du ikke være medlem, men gerne vil følge med i, hvad der sker i Bedre Psy-

kiatri Aarhus, kan du få nyhedsbrevet, hvis du sender os din mailadresse. 

Vi kan desuden også følges på facebook. Der er aktuelt ca. 850, der følger os på 

facebook. 

Kristian Buhr  

 
Informationsmøde 

Vi er ved at planlægge informationsmøde om de tilbud, vi har til de pårørende til 

psykisk syge. De foregående år har vi afholdt lignende møder.  

Mødet vil omfatte en kort præsentation af de tilbud, vi har til de pårørende. Et af 

de tilbud, du kan høre mere om, er vores nye netværksgrupper for børn og unge. 

Vi håber også at kunne fortælle om et tiltag med en mentorordning. Endelig vil der 

være mulighed for at tale med de frivillige, der står for de enkelte tilbud. 

Informationsmødet finder sted tirsdag den 21. august 2018 kl. 19.00 i Frivilligcenter 

Aarhus, Grønnegade 80, 8000 Aarhus C. 

Vi vil senere udsende invitation til mødet, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

Kristian Buhr  

 Temaaftener i efteråret 2018 

I efterårssæsonen har vi endnu ikke fastlagt nogen temaaften. 

Vi har tilbud fra 2 foredragsholdere, som vi øjeblikket undersøger mulighederne 

omkring. Vi har dog et problem. Vi kan ikke længere benytte auditoriet på AUH 

Risskov, da psykiatrien i løbet af efteråret flytter til Skejby og alt i Risskov lukker. 

Vi håber at få løst lokaleproblemet og derefter få en aftale om to temaaftener i 

efteråret. Det vil vi informere om, når vi har alle aftaler i hus. 

Kristian Buhr   

  

De	10	bud	for	en	god	ferie	

• Her	får	du	 	gode	råd	 l	en	god	og	afstressende	sommerferie:	
• 1.Brug	ferien	 l	at	slappe	af	og	 l	at	komme	væk	fra	hverdagen	og	arbejdet.	
• 2.Hold	mindst	tre	ugers	sammenhængende	ferie,	og	gerne	to	uger	hjemmefra.	
• 3.Afstem	alles	forventninger	på	forhånd,	også	børnenes.	
• 4.Drop	alle	hek ske	udflugter.	Lav	højst	noget	hver	anden	dag,	så	I	kan	slappe	af	de	fleste	dage.	

5.Hold	børnene	glade,	for	så	får	alle	en	god	ferie.	
• 6.Hvis	I	ønsker	at	opleve	mange	forskellige	 ng,	så	hold	en	 lsvarende	lang	ferie,	eller	gem	noget	 l	

næste	gang.	
• 7.Vær	100	pct.	nærværende	på	ferien,	både	overfor	rejsedeltagerne	og	stedet.	
• 8.Lad	mobiltelefonen	blive	hjemme.	Indtal	en	besked,	om	at	du	er	på	ferie,	og	hvem	de	ellers	kan	

henvende	sig	 l.	
• 9.Gå	ikke	på	interne et.	Heller	ikke	for	‘blot’	at	checke	for	e-mails.	Sæt	autosvar	på	e-mailen,	om	at	

du	er	på	ferie.	
• 10.Hvis	du	virkelig	ER	uundværlig	på	arbejdet,	så	a al	på	forhånd	i	hvilke	 lfælde	og	hvornår	du	

kan	kontaktes.	Lad	familien	kende	a alen.	

• Vid,	at	du	bliver	en	bedre	partner/	forældre/chef/medarbejder/kollega,	ved	at	du	kommer	helt	væk	
fra	dit	arbejde	i	mindste	tre	uger,	da	du	får	mere	energi	og	overblik	bage er.	

• Jeg	vil	ønske	dig	en	rig g	god	og	afstressende	sommerferie!	

mailto:aarhus@bedrepsykiatri.dk
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Regionen 

Forårets møde mellem de 12 lokalafdelinger i Region Midtjylland blev afholdt i Ski-

ve den 21. april. 

På dagsorden stod blandt andet forslag til vedtægtsændringer om valg til 

landsbestyrelsen. Forslaget var stillet af Bedre Psykiatri Aarhus, og det fik stor 

opbakning på mødet. Landsformand Erik Ravn var også med til mødet, og han 

lovede at tage forslaget op i landsbestyrelsen, hvilket vi er meget tilfredse med. 

Det støste punkt på mødet var dog en dialog med regionsrådsmedlem Jacob 

Klerke. Han er formand for udvalget for Psykiatri og Social. Han er desuden læge 

og ansat på Psykiatrisk Hospital Risskov. 

Overskriften til Jacob Klerke var: Hvilke tanker gør du dig om udviklingen i psykiatrien i 

Region Midtjylland – set både på kort og på langt sigt? Ud fra denne overskrift fik vi et op-

læg, som pegede frem mod en udvikling, som vi kun kan håbe også bliver til virkelighed. 

Vi havde en virkelog god og konstruktiv dialog med Jacob Klerke. 

  Kristian Buhr  

 

 

 

 

 

Landsforeningen 

I weekenden den 7. – 8. april arrangerede landsforeningen seminar i Svendborg, 

hvor vi deltog med 6 personer. 

Programmet gav i stor udstrækning lokalafdelingerne mulighed for at arbejde med 

egne planer for aktiviteter for vores egne medlemmer. Det var en rigtig god chan-

ce for uden tidspres at arbejde med vores egne tanker og planer. 

Lørdag aften stod i jubilæets tegn. I oktober 2017 blev Bedre Psykiatri 25 år. Det var 

af forskellige årsager ikke blevet markeret tidligere. Det blev det så denne aften, 

hvilket vi med stor fornøjelse deltog i. 

Kristian Buhr  
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Lise Buhr, 

Temaaften med Sanne Roesen:                                                      

På forårets temaaften havde vi valgt at give Sanne Roesen 

vores velinformerede psykoterapeut ordet.   

Temaet var, hvordan man passer på sig selv som pårørende til 

psykisk syge, og Sanne gav et fint oplæg om emnet. 

Sanne er selv pårørende, så hun taler derfor også ud fra egen 

erfaring. Det gør, at hun så at sige ser tingene indefra fra den 

pårørendes synsvinkel. 

Næstformand  Sanne var blandt andet inde på, at der findes mange børn,  

der er uerkendte pårørende. Hun beskrev børnenes udfordringer. Den samme 

problematik har vi mødt i Kommunens workshop Hvad med børnene, som vi del-

tog i her i foråret? 

Som formanden har beskrevet i indledningen, har vi fået midler fra TrygFonden til 

et projekt for børn fra 12-18 år. Så nu tager vi de pårørende børns situation alvorligt 

og forsøger at arbejde med den. Det er et uopdyrket felt hos os indtil videre. 

Sanne talte for de små skridts magiske vej til en positiv udvikling. Tålmodighed er 

den bedste pårørendedyd. Hun understregede STOP modellens betydning: 

Stands, Træk vejret dybt, Observer, Planlæg næste skridt. Den var vi mange, der 

kunne tage til os. 

Det var også et råd om at finde fredelige øer, hvor man kan lade op og også at 

gøre brug af de mindfulnessforløb, som bedre Psykiatri Aarhus hvert halve år gratis 

slår op. Så brug dem, hvis du har lyst. 

Sanne omtalte også sin ny udkomne bog: Nærvær nu. Det er en kalenderbog,  og   

vi er mange, der har glæde af at bruge den. 

Der var et fint samspil med tilhørerne, da ordet blev givet fri, og der var stor spørge-

lyst, men vi blev nødt til at lukke for talerlisten kl. 21.30, som var det formelle slut-

tidspunkt.  

Lise Buhr             

Gruppeaktiviteter. 

Der har været godt gang i grupperne i år. 

Forældre til børn og ungegruppen har været stabil året igennem og der er stor til-

fredshed med den. 
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Den nyoprettede seniorpårørendegruppe har hurtigt været efterspurgt og bliver 

fulgt op efter sommerferien. Nogle af vore deltagere er nu klar til at danne deres 

egen selvhjælpsgruppe, og derfor er der nu plads til nye deltagere. 

Mandegruppen kunne godt bruge flere deltagere, og vi håber der snart dukker 

nye deltagere op. 

Ungegruppen fra 18-35 har haft stor efterspørgsel i det halve år, den har eksisteret, 

men indtil nu har vi kunnet rumme dem, der meldte sig. Bruttogruppen er på 14. 

Den 21. august holder vi informationsmøde i Frivilligcenter Aarhus i Grønnegade til 

samtlige gruppeaktiviteter. Har dette din interesse, så mød op og find den gruppe, 

der passer bedst til dine behov. 

Lise Buhr        

Ung uden Filter. 

Den 24. april deltog vi i Aarhus Kommunes arrangement Ung uden Filter. Det var 

målrettet udskolingselever og ungdomsuddannelser, og derfor fik vi en hel ny mål-

gruppe i tale. 

Ud over formandsskabet deltog Sanne Roesen og en af vore unge fra Ungegrup-

pen. De repræsenterede os på bedste vis.  

De unge fra En af Os kampagnen deltog også i dagen. 

Lise Buhr    

 

 

 

 

 

 

Guldkorn på Godsbanen den 24. maj 

Dagen var en del af Frivillighovedstadsårets arrangementer. 

Vi deltog sammen med 60 andre frivillige foreninger, og vi fik netværket en masse. 

Der dukkede også mange interesserede århusianere op ved vores stand, som vi fik 

en god dialog med. På sådan en dag er synlighedsperspektivet i højsædet. 

Lise Buhr         
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Vision og sigtelinjer i den nære Psykiatri  

Bedre Psykiatri Aarhus var inviteret til at deltage i et regionalt møde i Viborg, som 

skulle finde nye veje i den nødlidende psykiatri. 

Indkalderne var kommunale og regionens topembedsmænd, ansatte i psykiatrien, 

praktiserende læger og organisationer, der alle oplever, at psykiatrien langt fra slår 

til som virkeligheden er lige nu. Samlet har initiativet fået navnet Alliancen om den 

nære psykiatri 

Der blev arbejdet i grupper på tværs af organisationer og regionen, og der var 

påfaldende stor enighed om, at der skal ændringer til i kulturen i psykiatrien. 

Af interesse for læsere af dette nyhedsbrev skal især nævnes, at børns rolle som 

pårørende blev berørt. Det blev understreget, at der skal fokuseres på at formidle 

viden til skolernes lærere, medforældre og børn, hvis de pårørende børn skal lettes 

for byrden, de bærer usynligt på deres skuldre. 

Styregruppen fra dagen fik et opdrag med, som nu skal videreformidles til politiker-

ne, og nu må vi se, hvordan den kommende udvikling viser sig at blive. 

Lise Buhr        

Psykiatrilistens møde på DOKK1 

Formandsskabet deltog af interesse i mødet. 

Her var igen mange parter involveret. Brugere og deres pårørende og ansatte fra 

alle kategorier i psykiatrien. Indkalder var Mikkel Rasmussen fra Psykiatrilisten, og 

mødet forløb nærmest som et omvendt vælgermøde, hvor MR lyttede meget til 

de mangeartede beskrivelser ude fra psykiatrien, som vi deltagere kom med. 

Bedre Psykiatri Aarhus slog især på, at udgifterne til medicineringen af de psykisk 

syge sluger så mange resurser, at behandlingen bliver tilsvarende indskrænket. 

Vi understregede at TID og relationer er det vigtigste, når den syge skal understøt-

tes i sin helbredelsesproces. Dette medgav Mikkel Rasmussen var en vigtig anke.  

Lise Buhr        
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Ambassadører 

Jørgen Skouboe 

TV - vært DR2  

Jeg arbejder frivilligt i Bedre Psykiatri Aarhus, 

fordi jeg selv er pårørende til psykisk sårbare. 

Jeg ved, hvor meget det betyder at snakke 

med andre om de udfordringer, man har som 

pårørende. 

 

 

 

Camilla Fabricius 

      Medlem af Aarhus Byråd 

Ulla Nygaard  

Tidl. næstformand for BUPL Aarhus 

Jeg støtter Bedre Psykiatri Aarhus, fordi jeg kom med i en pårø-

rendegruppe.  

Det har været en "helle" for mig at mødes med andre, som jeg 

har kunnet dele viden og erfaringer med, og som har hjulpet mig 

i forhold til at kunne takle de utallige bekymringer, der ofte over-

mander en.  

 

Lene Horsbøl 

 Medlem af Aarhus Byråd 

Jeg støtter Bedre Psykiatri Aarhus, fordi foreningen gør et meget 

vigtigt stykke arbejde. De støtter de pårørende i, hvad der kan 

være en svær tid, ligesom de er med til at sætte fokus på, og 

afmystificere psykisk sygdom. Det er godt for den enkelte, men 

det er også vigtigt for samfundet! Jeg tror, at foreningen er med til at gøre livet let-

tere, for de som har en psykisk sygdom, eller de som har den tæt inde på livet 

igennem en pårørende. 
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Sommerferie 

Med udsendelsen af dette nyhedsbrev lukker vi vores kontor og går på ferie. Vi 

holder lukket i hele juli måned. Det gælder også vores grupper og telefonrådgiv-

ningen. 

Skulle det blive nødvendigt, er det muligt at ringe til formanden Kristian Buhr på 

mobil 2421 2897. Kristian kan også kontaktes på mail kbuhr@private.dk. Det kan 

ske, at der ikke svares grundet ferie. 

 

Vi ønsker alle vore medlemmer 

og samarbejdspartnere 

en rigtig god sommer 

Bestyrelsen  

 

mailto:kbuhr@private.dk

