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Efter en lang og meget varm og tør sommer har efteråret meldt sig. Vi har 

vejrmæssigt fået normale tilstande. Det gælder også for alle de tilbud, som 

vinterhalvåret byder på – teater, film og musik, aftenskole osv. Bedre Psykiatri 

Aarhus’ egne altiviteter med blandt andet tilbud om deltagelse i en af vore 

netværksgrupper er også godt i gang. Der er mange gode aktiviteter, som kan 

være med til i den mørke tid at flytte fokus fra mørket til glæden ved aktiviteten. 

I dette nyhedsbrev vil vi vanen tro se tilbage på det kvartal, der er gået – og se lidt 

frem i årets sidste kvartal. 

Midt i august afviklede vi årets intro-aften, hvor vi introducerer vore forskellige 

tilbud om grupper, rådgivning og bisidder. Du kan læse mere om aftenen senere i 

dette nyhedsbrev. 

Kristian Buhr

 

  

 

 

 

 

Kristian Buhr, Formand 
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Nye medlemmer 

I Bedre Psykiatri Aarhus får vi løbende nye medlemmer. Det er vi naturligvis glade 

for, og derfor skal der også lyde et varmt velkommen til alle. Den støtte I herved 

yder til arbejdet for de pårørende – og dermed de syge – er af stor betydning. 

Vi vil dog gerne have flere medlemmer. Bedre Psykiatri har i øjeblikket et tilbud om 

et gratis introduktionsmedlemsskab. Det kan du læse mere om på hjemmeside 

www.bedrepsykiatri.dk.  

Jeg håber, at alle nye medlemmer vil få glæde af deres medlemsskab, og at I vil 

kunne få glæde af de tilbud, vi har til de pårørende. Jeres medlemsskab er vigtigt 

for os. Jeres støtte er en vigtig brik for os, for at vi kan styrke arbejdet for de pårø-

rende. 

Vi får selvfølgelig også udmeldelser, så det aktuelle medlemstal er 615. 

    Kristian Buhr

   

 

Donation fra TrygFonden 

Tirsdag den 21. august var en rigtig god dag for Bedre Psykiatri Aarhus. 

Vi havde indbudt til den årlige informationsaften. Programmet 

bød som traditionen siger på et inspirerende oplæg fra Sanne 

Roesen. Dette blev suppleret af korte indlæg fra gruppelederne. 

Aftenen blev dog indledt med, at Camilla Fabricius, 1. viceborg-

mester i Aarhus og repræsentantskabsmedlem i TrygFonden, 

overrakte Bedre Psykiatri Aarhus en donation på 548.250 kr. 

Denne store donation sikrer, at vi over en 3 årig periode kan gennemføre vores 

projekt med børn og unge.  

Bedre Psykiatri Aarhus takker TrygFonden mange gange for donationen. 

Efter overrækkelsen af donatonen, Sanne Roesens oplæg og den korte præsenta-

tion af vore tilbud var der mulighed for at tale med gruppelederne. 

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!	

http://www.bedrepsykiatri.dk/
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 Budgetforlig i Aarhus Byråd 

Aarhus Kommune har haft en opgave med at finde besparelser for et 

meget stort millionbeløb. I den anledning havde kommunens direktør-

gruppe udarbejdet et sparekatalog, som blev sendt i høring. 

Vi har forholdt os til de foreslåede besparelser på socialpsykiatrien. I 

vores høringssvar anførte vi, at psykiatrien er et trængt område, så vi 

anbefalede, at området gik fri af besparelserne. Vi mente at der 

nærmere var et behov for en opprioritering. Blandt andet savnede vi 

bevillinger til driften af Psykiatriens Hus i Aarhus. 

For at understrege høringssvaret søgte vi foretræde for økonomiudval-

get, hvilket vi også fik. Her understregede vi behovet for driftsmidler til 

Psykiatriens Hus, samt at det betaler sig at investere i mennesket. 

Af budgetforliget fremgår det, at vores ønsker i stor udstrækning er 

blevet hørt, så socialpsykiatrien samlet set er nået helskindet gennem 

forhandlingerne. Det er vi lidt stolte af. 

Kristian Buhr  

Temaaftener 

Økonomien i Bedre Psykiatri Aarhus er ikke 

så god, som vi gerne så. Det kan lyde un-

derligt, når vi netop har modtaget en stor 

donation fra TrygFonden. Denne donati-

on kan kun anvendes til vores nye projekt 

for børn og unge som pårørende. Det er 

et helt selvstændigt projekt, som ikke har indflydelse på foreningens 

øvrige økonomi. 

Vi har søgt Aarhus Kommune om tilskud efter § 18 i serviceloven, men 

vi har ikke fået bevillinger, der kan dække vores behov. Vi har derfor 

set os nødsaget til at skære i vores aktiviteter. Det betyder, at der ikke 

bliver afholdt temaaftener før økonomien er blevet sundere. 

Kristian Buhr  
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Sindets Dag 

Sindets Dag er en årligt tilbagevendende dag. Det er en international markering 

under WHO kaldet World Mental Helth Day, som over hele verden finder sted den 

10. oktober. 

I Aarhus er vi en lang række foreninger/organisationer, som hvert år går sammen 

om at arrangere dagen. Vi har igen i år booket os ind på DOKK1, hvor vi har fået 

plads på Torvet. Desuden har vi aktiviteter i Store Sal og mødelokale 2. 

Hele arrangementet foregår i tidsrummet kl. 14 – 18. Programmet ser således ud: 

Kl. 14.00 Informationsboderne åbner på Torvet 

 Se mere på program for Torvet 

Kl. 14.15 Oplæg i Store Sal ved filosof David Lars-

son og psykolog Michael Danielsen  

 Se mere på program for Store Sal 

Kl. 14.30 Flemming Berg holder oplæg i Møderum 

2 om Specialpædagogisk Støtte til unge 

under uddannelse 

 Se mere på program for Møderum 2 

Kl. 15.00 Taler på Torvet ved 

Rådmand Kristian Würtz  

Knud Aarup, formand for Udsatterådet i Aarhus 

 Uddeling af Gallo Prisen  

 Se mere på program for Torvet 

Kl. 15.45 Point-of-view film i Møderum 2 

 Se mere på program for Møderum 2 

Kl. 16.00 Debat i Store Sal 

 Se mere på program for Store Sal 

Kl. 18.00 På Torvet lukker informationsboderne 

Arrangørerne af Sindets Dag 2018 – Unge og psykisk sundhed 

– siger tak for i dag. 

Programmerne for hhv. Torvet, Store Sal og Møderum 2 kan om få dage ses på Fa-

cebook. 
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De deltagende foreninger/organisationer er: 

PsykInfo Midt, En-af-os kampagnen, Sindslidendes Vilkår, Sind Aarhus/Samsø, Sind 

Ungdom Gallo Huset, Sinds Pårørenderådgivning, Bedre Psykiatri Aarhus, Muhabet, 

ADHD Foreningen Midt-Østjyllland, Peer-Netværket Danmark, Fundamentet, Café 

Parasollen, Exitcirklen, TUBA, SAND, Snak om det … v/Karen Glistrup, 

Recoveryskolen Aarhus Kommune, Genlyd Aarhus Kommune, Social Sundhed 

Aarhus Kommune, Depressionsforeningen, Ambulatorium for mani og depression, 

Magistratsafdelingen for Sundhed & Omsorg samt Socialforvaltningen Aarhus 

Kommune. 
Kristian Buhr  

 

 

 

 

 

 

 

Nyhedsbrevet og hjemmesiden 

Dette årets 3. nyhedsbrev udsendes som bekendt kun via mail. Undtagelsen er ny-

hedsbrevet i december, hvor vi indvarsler den kommende ordinære generalfor-

samling. 

Nyhedsbrevet kan som sædvanlig 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 

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 følges på Facebook. Lige nu har vi 848, der følger os på Facebook. 

Som noget nyt prøvede vi at booste opslaget om den nye børnegruppe. Det havde et 

overvældende godt resultat. 

Nina Lilholt er trådt ind som medvirkende på Facebook. Hun har it kompetencer, som vi 

gerne vil benytte os af. 

Kristian Buhr           

http://www.bedrepsykiatri.dk/
mailto:aarhus@bedrepsykiatri.dk
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Nye frivillige. 

Vi har fået mange nye frivillige hen over sommeren. Det ser ud til, at 

det skærpede fokus på psykiatrien gør, at folk bliver klar over vores 

tilstedeværelse. Det er især unge under uddannelse og modne 

mennesker med kendskab til psykiatrien, der melder sig som frivillige 

hos os. 

Vi får stadig nye henvendelser. Indtil nu har vi siden juni måned fået 

6 nye frivillige, og vi har stadig en aftale om endnu en samtale med 

en mulig ny frivillig.  

Det er dejligt med nye frivillige. De kommer med nye kræfter 

og nye ideer. Det er med til at gøre foreningen levende. 

       Lise Buhr  

Peer to Peer kursus  

Med henblik på at klæde alle vi frivillige på som peerguider, har vi i 

dette efterår et kursusforløb tilrettelagt sammen med Recoverysko-

len. Kurset løber over 4 aftener og drejer sig om, at vi frivillige pårø-

rende kan blive uddannet til at være sparringspartnere til nye pårø-

rende, der står i en kaotisk situation. De vil kunne have nytte af at 

trække på den empati og den viden, vi erfarne pårørende har op-

arbejdet i vores kontakt med psykiatrien og myndighederne. En af 

de vigtigste egenskaber, vi skal opdyrke hos os selv, er at være en 

god aktiv lytter.  

Baggrunden for kurset er, at vi ønsker at udvikle et projekt med Peer to Peer for på-

rørende. Vi håber, at kurset vil give inspiration til projektet. 

Lise Buhr 

Frivilligbørs fredag den 21. september 

I september deltog vi i den årlige Frivilligbørs i Ridehuset. Som vanligt fik 

vi knyttet mange kontakter og lavet en del aftaler, som skal følges op 

over den kommende tid. 

Lise Buhr  

  

Lise Buhr 

Næstformand 



  

 

 

 

BEDRE PSYKIATRI Aarhus  

Telefon 86 720 112  

CVR 32 211 631 

c/o Kristian Buhr, Horsevænget 97, 8310 Tranbjerg J 

e-mail: aarhus@bedrepsykiatri.dk • www.bedrepsykiatri.dk 

 

 

BEDRE PSYKIATRI Aarhus 

Lokalafdeling af BEDRE PSYKIATRI - 

Landsforeningen for pårørende  

 

 

Grupperne 

Vi har just startet vores nye børnegruppe op for de 12-14 

årige. Der er 7 deltagere i den, og den er kommet godt fra 

start.  

Vi har ikke fået henvendelser fra de 15-17 årige unge, så 

måske skal der mere tid og andre kanaler til for at fange 

netop denne gruppe. Det overvejer vi lige nu. 

Ungegruppen fra 18-35 år har fin deltagelse med en bruttotrup på 19, og der duk-

ker hele tiden nye op.  

Vi har lige nu lukket for tilgangen til gruppen for forældre til børn og unge med 

psykiske udfordringer, da den har en optimal størrelse. 

Mandegruppen kører stille og roligt. 

Seniorgruppen er helt fyldt op med nye deltagere og en enkelt deltager fra sidste 

år. 

Sanne Roesens generelle gruppe fungerer rigtig godt og bruges som buffer, så ny 

ankomne kommer forbi hendes gruppe, hvis der ikke er plads andre steder. 

Sanne har stadig sit mindfulness forløb for nye over 8 uger og sit hold fast forløb for 

de der ønsker det. 

Hun har også en del individuelle samtaler. 

Vi bruger også en af vore nye frivillige Charlotte Heide til vore individuelle tilbud. 

Lise Buhr  

Laplandmodellen. /Åben Dialog 

Center for boområdet i Socialpsykiatri og udsatte voksne har inviteret 

til temadag om anvendelsen af Åben dialog, som er vedtaget som et 

arbejdsredskab i Aarhus Kommune. Det bliver spændende at se, i hvil-

ket omfang og hvor hurtigt tænkningen kommer til at brede sig i 

kommunen. 

”Opfinderen” af tænkningen bag Laplandsmodellen Jaakko Seikkula har været i 

byen for at præsentere modellen. Her var vi også indbudt til at deltage i et par 

spændende timers fyraftensmøde. 

Lise Buhr  
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Alliancen for den nære psykiatri 

Det er en regional konstruktion, der består af embedsmænd og praktikere inden 

for psykiatrien i region og kommune. Vi var inviteret til at deltage i en del work-

shops i foråret, hvoraf den ene var arrangeret af Alliancen. Vi var 3 fra bestyrelsen, 

som deltog i workshoppen. 

Nu bliver fokus rettet mod specielt to grupper: Børnene og de meget syge voksne.  

Lige nu bliver gruppen snævret ind, og der kan kun deltage en repræsentant fra 

Bedre Psykiatris 12 lokalforeninger i regionen. 

Fra Aarhus deltager Lise Buhr i forløbet omkring børnene, mens voksengruppen va-

retages af Lissi Meder fra Skive. 

Lise Buhr    

Red Psyken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formandsskabet er gået ind i en gruppe bestående af politikere fra kommunal, regional 

og landspolitik, samt en del frivillige organisationer. Hovedformålet er at gøre psykiatrien til 

en Folkesag på linje med kræft og hjertesagen.  

Eventen, vi planlægger, skal finde sted den 10.10.2020 og skal blive en stor oplevelse. I 

hører mere nyt hen ad vejen. 

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 lettere, for de som har en psykisk sygdom, eller de som har den tæt 

inde på livet igennem en pårørende. 

 


