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For ca. en uge siden passerede vi efterårsjævndøgn, så der nu er færre lyse timer 

end mørke. Det kalder på indendørs aktiviteter. Det er nu aftenskolerne har deres 

kurser, mange foredrag ligger i de mørke måneder, og Bedre Psykiatri Aarhus har 

også nu hovedvægten på sine aktiviteter. 

Vi tog hul på sæsonen med vores årlige 

infoaften den 22. august. Aftenen var 

velbesøgt. Der var stor lydhørhed ved Sanne 

Roesens oplæg om det at være pårørende 

og om de pårørendes betydning for den 

syges recovery. Sannes oplæg affødte 

mange spørgsmål fra deltagerne. 

Efterfølgende gav gruppelederne et kort 

oplæg om deres grupper, hvorefteer der var 

mulighed for at tale med gruppelederne fra 

de grupper, som havde ens særlige interesse. 

Vi fik fler tilmeldinger til grupperne. De fleste 

grupper har nu så mange deltagere, at der er 

ved at være fyldt op i de fleste grupper.Vi 

optager nu stadig nye deltagere i nogle grupper, som feks. mande-cafeen. 

Kristian Buhr  

Kristian Buhr, Formand 
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Nye medlemmer 

Bedre Psykiatri Aarhus får løbende nye medlemmer, og infoaftenen udløste også 

nye medlemsskaber. 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 hjemmesiden 

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 532. 

   Kristian Buhr

   

 

  

 

 

Budgetforlig i Aarhus Byråd 

I Aarhus Kommune har 29 af 31 byrådsmedlemmer indgået forlig om 

budget 2020. Dette forlig indeholder ikke de store besparelser, vi var 

vidne til sidste år. Der har tværtimod været plads opprioriteringer på 

flere områder. 

Det gælder blandt andet for socialområdet, som har fået et løft på li-

ge knap 70 mio kroner. Vi glæder os særlig over styrkelsen af social-

psykiatrien. Der er lagt meget vægt på børn og unge med blandt an-

det en udvidelse af den gratis psykologhjælp til denne gruppe. 

På indeværende tidspunkt er jeg ikke tilstrækkeligt vidende om detal-

jerne i forliget. Jeg ved for eksempel ikke, om forliget indebærer en 

http://www.bedrepsykiatri.dk/
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øget økonomi for Psykiatriens Hus Huset har kun været i gang i et halvt 

års tid, og de skal naturligvis finde deres ben og have tid til at igang-

sætte de aktivitetsmuligheder, som huset rummer. Vi skal også som in-

teressenter finde ud af, hvordan og til hvad, vi kan bruge Psykiatrien 

Hus. 

Endelig er samarbejdet med politiet ved indlæggelser på Psykiatrisk 

Afdeling et vigtigt aktiv. Det at have en psykiatrisygeplejerske med i 

ambulancen er et rigtig godt tiltag. Det kan jeg godt tænke mig udvi-

det til at gælde i nogle flere timer i døgnet. 

Kristian Buhr  

Temaaftener/økonomi 

Et stort ønske hos flere af vore medlemmer er, at vi genoptager vores 

temaaftener. Vi ved ikke, om Aarhus Kommunes bedre økonomi kan 

smitte af på Bedre Psykiatri Aarhus. Bestyrelsen har dog besluttet at 

opprioritere denne aktivitet, så efter en pause på næsten to år vil der i 

2020 atter komme temaaftener. Vi håber, at vi som tidligere kan afhol-

de to temaaftener pr halvår. 

Vi lægger ambitiøst ud med en aften med Peter 

Øvig. Han vil mandag den 9. marts 2020 holde et fo-

redrag med udgangspunkt i sin bog: ”Min mor var 

besat” fortælle om sin opvækst og om de konse-

kvenser, som arbejdet med bogen havde for ham 

selv.  

Vi har til denne aften lejet auditoriet i Psykiatriens 

Hus, MarselisborgCentret, P. P. Ørumsgade 9-11 

8000 Aarhus C. 

Den anden temaaften i første halvår af 2020 er endnu ikke helt fast-

lagt. Den kommer til at dreje sig om spiseforstyrrelsen BED. Psykolog 

ph.d. Lene Meyer, hvis afhandling drejer sig om spiseforstyrrelsen BED, 

vil holde foredraget. 

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 Lille Sal og 2 mødelokaler. 

Hele arrangementet foregår i tidsrummet kl. 14 – 17. Programmet ser således ud: 

Lille Sal 

Kl. 14.15 Ziggi Santini (ABC for mental sundhed) holder 

- 15.00 oplæg. 

Kl. 15.30 Musik  

- 16.00 v/ Cafe Kolind 

Kl. 16.15 Præst Benedikte Vejlby Bakkesgaard  

- 16.45 Oplæg om hvordan pårørende kommer videre  

 efter selvmord (20 min. oplæg/10 min. spørgs- 

 mål). 

Mødelokale 2 

Kl. 14.30 Psykoterapeut Sanne Roesen 

- 15.00 Session med mindfulness  

Kl. 15.30 Lita Domino, Aarhus 

- 16.00 Hun fortæller om sit liv, som hun har skrevet en digtsamling om. 

Kl. 16.00 Janne Krogh, peermedarbejder 

- 16.30 Ansat ved Thuesten Huse fortæller 

Torvet 

Kl. 14.00 Rådmanden 

- 14.15 Rådmanden byder velkommen til Sindets Dag 

Kl. 14.15 Boderne 

- 16.45 Boderne er åbne 

Kl. 15.00 Gallo Prisen 

- 15.30 Uddeling 

 
Kristian Buhr  
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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/afdeling/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 1.000, der følger os på Facebook.  

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

gerne vil benytte os af. 

Kristian Buhr           

 Frivillighed i Bedre Psykiatri Aarhus. 

Helt konkret velkommen til Lene Mortensen og Liva Tofft, som er 

de sidst ankomne. Vi glæder os til samarbejdet med jer. 

Vi har på det sidste fået en del unge frivillige, som er særdeles 

aktive. De har blandt andet dannet en PR gruppe sammen 

med Sanne Roesen. Herfra forventer vi os, at der kommer en 

god fornyelse. 

Vi har derfor haft brug for at mødes lidt oftere her i efteråret, 

fordi der er en spændende ideudvekslingsproces i gang 

imellem vore frivillige, og så må vi jo smede, mens jernet er 

varmt. Og ideer skal føres ud i livet relativt hurtigt. 
      Lise Buhr   

Lise Buhr 

Næstformand 

http://www.bedrepsykiatri.dk/
mailto:aarhus@bedrepsykiatri.dk
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Dialogkaffe om en bæredygtig psykiatri i Frøet den 31.august. 

Mange århusianere lagde vejen forbi Frøet og fik en snak med os. 

Begivenheden var med vilje lagt i Festugen, så der var rigtig gang i 

byen i de 4 timer, vi tilbragte dernede. 

Vi fik fint besøg af bestyrelsesmedlemmer fra Bedre Psykiatri Slagelse, 

som lige ville se, hvad vi havde gang i. 

Der var også mange andre, der havde lyst til opleve Frøet indefra. Der er ikke så tit 

åbent til daglig, så det lokkede også folk ind i favnen på os. 

Lise Buhr 

Psykiatrien Hus 

Huset er en nyskabelse, idet kommune og region her befinder sig på samme 

matrikel og derfor har udstrakt mulighed for at samarbejde på tværs. Det skal blive 

spændende at høre, hvordan udviklingen forløber hen ad vejen. 

Vi har været inviteret til Workshop om Psykiatriens Hus, som nu fungerer 

rammemæssigt, men som ønsker at invitere organisationer som os ind i huset, for at 

bibringe det noget mere liv og indhold. 

Det er noget af det, vi drøfter på vores Frivillig cafeer: Hvordan og hvor meget og 

hvornår vil vi inddrages i huset funktion? Det kræver frivilligkræfter at løfte 

opgaven, og vi vil forsigtigt starte i det små. 

 Lise Buhr  

Walk and talk event den 29.september 

Sammen med Sind og LAP (Foreningen for nuværende og tidligere 

psykiatribrugere) har vi afviklet en stille gåtur til fordel for psykiatrien. 

Den havde udgangspunkt på Katrinebjergvej 81 på Museum Ovartaci og endte i 

Cafeen ved Psykiatrisk afdeling K på AUJ Skejby.  

Lise Buhr   

Facebook. 

Vi har netop fået følger nr.1000 på Facebook. Hun har vundet Peter Øvig Knudsens 

bog: Min mor var besat. 

Den ligger til selvafhentning. 

Bestyrelsen har læst bogen og kan varmt anbefale den. 

Vi hår i øvrigt nomineret Peter Øvig Knudsen til Gallo Prisen 2019, fordi han ved selv 

at stå frem om egen psykisk sygdom er med til at aftabuisere psykisk sygdom. Det 

afgøres på Sindets Dag den 10. oktober hvem der vinder prisen. 

Lise Buhr  



  

 

 

 

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/afdeling/aarhus 

 

 

BEDRE PSYKIATRI Aarhus 

Lokalafdeling af BEDRE PSYKIATRI - 

Landsforeningen for pårørende  

 

 

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 Folketinget 

 Næstformand for Sundhedsudvalget 

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. 

 


