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Forord

Af Ulla Nielsen
Formand for Selvhjælp Silkeborg

Uden frivillige ingen selvhjælp

Vi er over 120 frivillige i Selvhjælp Silkeborg og
en kæmpe tak til hver en af dem.
Uden velkvalificerede frivillige ingen Selvhjælp.

25 år er en mærkedag, som vi synes
bør markeres. Det er vores håb,
at vi med dette jubilæumsskrift
har samlet nogle fortællinger om
Selvhjælp Silkeborg, som kan
gengive noget af historien, som
således kan være med til at danne
fremtiden.

Fra spæd til stor
Selvhjælp Silkeborg startede for 25
år siden i små forhold med ganske få
frivillige, men er igennem tiden vokset stille og roligt, og er nu landets
største selvhjælpsforening og blandt
en af de velansete, der lyttes til mange steder fra.
Vi spiller en rolle her i Silkeborg med
over 500 deltagere, som i løbet af et
år kigger i vores retning.
Vi har ikke problemer med at rekruttere nye frivillige som igangsættere,
til administrative funktioner og meget andet. Mange vil gerne være en
del af vores flok. Vores dygtige daglige leder Mette Løvstad skal have en
stor tak for sit arbejde igennem de
seneste otte år.

Det økonomiske fundament
Bestyrelsens nuværende vigtigste

opgave er at skabe kontinuitet omkring det økonomiske fundament
således, at vi kan opbygge en organisation, der med få lønnede personer
samt frivillige gør os manøvredygtige i forhold til de fra samfundet stillede opgaver, og så vi med et solidt
økonomisk fundament i ryggen kan
være den selvhjælpsforening med
de tilbud, vi gerne vil tilbyde børn,
unge og voksne i Silkeborg Kommune.
Selv om Silkeborg Kommune, som
vores største tilskudsgiver, har givet
os flere og flere midler, så vokser og
vokser vi, og vi må ud at skaffe yderligere kapital.
Vi har derfor i 2015 indledt et samarbejde med nogle dygtige og entusiastiske folk fra erhvervslivet, som skal
være os behjælpelig med at skaffe
sponsorer til driften.

res verden, så vi kommer til at kende
til deres udfordringer.
Som jeg plejer at sige, så er vi i bestyrelsen altså kun fem af flokken, og vi
kan ikke handle og justere uden at
være i god kontakt med såvel vores
deltagere som vores frivillige.
Vi forsøger at oprette digitale kanaler for intern kommunikation, og vi
indbyder årligt til arrangementer,
hvor vi indhenter såvel deltageres
som frivilliges erfaringer og forslag
til forbedringer.
Selvhjælp i al almindelighed og
Selvhjælp Silkeborg i særdeleshed er
kommet for at blive.

Uden frivillige ingen selvhjælp

Endnu engang tillykke med de 25 år
til vores forening.

Vi er over 120 frivillige i Selvhjælp
Silkeborg og en kæmpe tak til hver
en af dem. Uden velkvalificerede frivillige ingen Selvhjælp.
Det er bestyrelsen magtpåliggende
at være i god kontakt med de frivillige, så vi ved, hvad der rører sig i de-

Tak og tillykke
En stor tak til alle, der har skrevet
indlæg i dette årsskrift og til de, der
har hjulpet med interviews, redigering, fotos og layout m.v.
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Femogtyve års

Fortalt af Anni Graaberg
Stifter af Selvhjælp Silkeborg, til Aase I. Madsen

hjælp til selvhjælp
Med et tilsyneladende
uudtømmeligt engagement
fortæller Anni Graaberg om
sine mange år som frivillig, som
koordinator, som igangsætter, som
administrator i Silkeborgs sociale
organisationer.
Uanset hvilken rolle hun har haft
i tidens løb, er det engagementet
og en stærk social indlevelse, der
har drevet hende. Anni Graaberg er
uddannet socialrådgiver, og hun var
helt fra starten klar over, at hun ikke
ville arbejde som kommunal sagsbehandler. Allerede da hun kom i
praktik på Mødestedet i Silkeborg, et
fristed for psykisk syge/sindslidende,
var hendes livsbane tegnet.
- Det var en fantastisk tid for mig.
Jeg engagerede mig i brugernes
ve og vel og lavede en masse interviews med tidligere og nuværende
psykiatriske patienter, fortæller Anni
Graaberg, som senere måtte indse, at
hun ind i mellem var gået lidt for tæt
på dem. Men det gav hende en indsigt, som hun lærte meget af – også
om sig selv.

Mødes og støtte hinanden
Hun mente dengang, at de sindslidende havde et behov for at mødes i
en gruppe, hvor de kunne støtte hinanden, og hun begyndte derfor at
overveje, hvordan det kunne lade sig
gøre. Men det viste sig, at de pårørende tilsyneladende havde et langt
større behov for at møde andre i en
lignende situation, som de kunne
dele deres oplevelser og erfaringer
med.
- Belastningen var størst i forhold til
de pårørende, og der fandtes ikke
nogen støtte af den slags på det tids4

punkt. Så spørgsmålet var, hvordan
vi kunne få det i gang, fortæller Anni
Graaberg.

Minderig aften

de i gang med at finde ud af, hvordan de helt konkret kunne støtte og
organisere selvhjælpsarbejdet.

Resultatet blev, at hun i februar 1991
i samarbejde med Mødestedet tog
initiativ til et orienteringsmøde på
Rosengårdscentret for at se, om
der var interesse for at samle en
selvhjælpsgruppe af pårørende til
sindslidende. Det blev en minderig
og skelsættende aften, ikke mindst
for Anni Graaberg selv. Fremmødet
var så overvældende, at der ikke var
nogen tvivl om, at de havde ramt et
reelt behov.

Med fra starten

- Der kom mellem 80 og 100 mennesker! Det var to-tre gange flere, end
vi havde forventet. Og under mødet
rejste en kvinde sig op og spurgte:
Hvad med mig, som har mistet min
mand? En anden var blevet skilt og
havde også et behov. Det var præcis
det, der førte til dannelsen af Selvhjælp Silkeborg. Foruden mig selv
var der ti andre, der meldte sig den
aften og som gerne ville hjælpe,
blandt andet en sygeplejerske, en
socialrådgiver og flere studerende,
fortæller hun.

Den allerførste selvhjælpsgruppe var
gruppen for pårørende til sindslidende. Efter kort tid blev der oprettet en
sorggruppe og en skilsmissegruppe.
Senere kom også en gruppe for
børn, der havde mistet en af deres
forældre, en gruppe for kriminelle
unge, en for familier der har mistet
børn og en gruppe for adopterede
børn.

Vel hjemme efter mødet kom tvivlen:
Hvordan gør vi det her? Heldigvis var
der så småt begyndt at dukke selvhjælpsgrupper op rundt omkring i
landet, bl.a. i Aarhus, så der var lidt
hjælp at hente med at få startet en
forening, og initiativtagerne begyndte så småt at få en organisation
på plads. Det krævede samarbejde
med kommunen, aftaler om lokaler,
fremstilling af brochurer osv. Og der
skulle skaffes penge. Men især skulle

Den 30. maj 1991 blev der afholdt
stiftende generalforsamling. Selvhjælp Silkeborg var nu en realitet.
Anni Graaberg var med helt fra starten, og hun blev ansat på deltid som
Selvhjælp Silkeborgs første koordinator, en post hun beholdt helt frem
til 2000. Skiftende koordinatorer var
herefter ansat i kortere perioder,
indtil den nuværende koordinator,
Mette Løvstad, blev ansat i 2007.

- Alle, der ønskede at være med i
en selvhjælpsgruppe, startede med
en samtale hos mig. Og det var ikke
altid det største problem, de præsenterede mig for i starten af samtalen.
Men efterhånden nåede vi ind til,
hvad det virkelig handlede om. Overordnet for alle grupper er, at der er et
fælles behov for at møde andre, der
er i en lignende situation, fortæller
Anni Graaberg og tilføjer:
- Respekt for hinandens problemer
er forudsætningen for, at en selvhjælpsgruppe kan lykkes. Og det
kræver tillid til de andre i gruppen.

Billede fra Midtjyllands Avis 1999

Der kom mellem 80 og 100 mennesker!
Det var to-tre gange flere,
end vi havde forventet.
Og under mødet rejste en kvinde sig op
og spurgte: Hvad med mig,
som har mistet min mand?
En anden var blevet skilt og
havde også et behov.
Det var præcis det, der førte
til dannelsen af Selvhjælp Silkeborg.
Økonomien udfordrer
Undervejs blev den nye forening
mødt af skiftevis modstand og anerkendelse, og Selvhjælp Silkeborg
blev bl.a. hædret med HK Silkeborgs
Initiativpris i 1997.
Især i starten var økonomien en konstant udfordring, og Anni Graaberg
måtte i årevis kæmpe for at skaffe de
nødvendige midler til foreningens
drift. Som koordinator havde hun
økonomien som ansvarsområde og
det betød, at hun måtte bruge det
meste af sin arbejdstid på at skaffe

penge til foreningen. Uanset
hvilke aktiviteter foreningen
ønskede at sætte i gang, var
de hele tiden nødt til at være
sikre på, at økonomien var på
plads, når en opgave skulle
løses. Og her rakte økonomien ikke altid til de aktuelle
behov og ambitioner blandt
personale og frivillige. Det
medførte bl.a., at de første
år var præget af kortvarige
ansættelser og skiftende personale.
- Vi søgte hos forskellige
fonde og fik meget få afslag.
Men det var en stor og tidkrævende opgave at skaffe penge,
især fordi vi også havde en bevisbyrde over for de fonde, vi havde fået
penge fra, og skulle fortælle, hvad
vi brugte pengene til, fortæller Anni
Graaberg.

antallet af selvhjælpsgrupper og dermed også antallet af frivillige i både
Silkeborg og andre byer. En udvikling
som i Silkeborg startede med Anni
Graabergs møde i Rosengårdscentret
i 1991.
For 70-årige Anni Graaberg var de
mange år hos Selvhjælp Silkeborg ikke bare et arbejde. Det var i høj grad
også noget, hun fik et personligt
udbytte af. De seneste år har sygdom
dog forhindret hende i at fortsætte
det frivillige arbejde. Ellers havde
hun været med endnu.
- Det er en del af min person at kunne arbejde med det her. Jeg fik opgaver som også betød en fantastisk
personlig udvikling. Det har gjort
mig mere tilgivende, mere eftergivende og mere nysgerrig. Og jeg
gjorde det, fordi jeg ikke kunne lade
være. Ellers kunne jeg ikke have været der, fastslår Anni Graaberg.

Selvhjælp vokser
I foreningens første ti år – som var
den periode Anni Graaberg var ansat – udviklede selvhjælpstanken sig
i hele landet. Flere foreninger blev
startet rundt omkring, og det betød, at de kunne støtte og inspirere
hinanden. Samtidig voksede også
5

En velbevaret

- om etableringen af erhvervsfølgegruppen

hemmelighed

I det forgangne år blev der i
tilknytning til Selvhjælp Silkeborg
etableret en erhvervsgruppe med
det formål at støtte foreningen
med den erfaring og det netværk,
en sådan gruppe repræsenterer.
Herfra skal der lyde et stort tillykke
med 25 års jubilæet.
Som erhvervsfolk med stor fokus
på image og markedsføring har vi
selvfølgelig bemærket, at 25-års-jubilaren ikke er særlig kendt i den
brede offentlighed. Det kan der
sikkert siges meget om, men mon
ikke årsagen skal findes dybt inde i
kernen af foreningen. Den består af
ildsjæle, der koncentrerer sig om den
bærende ide, nemlig at hjælpe mennesker i en svær periode af deres liv.
Det er det, det hele drejer sig om, og
så spilder man ikke kræfterne på alt
andet.
Foreningen har igennem årene
hjulpet så mange - og gjort det så
godt, at den har vokset sig stor. Ja

Så væsentligt og værdifuldt frivilligt
arbejde skal støttes, og kan vores støtte
bevirke, at endnu flere får hjælp til
selvhjælp vil det rigeligt være
indsatsen værd.
6

faktisk til landets største selvhjælpsforening. Skal en stor forening blive
ved med at udvikle sig - forny sig
- og samtidig være effektiv, fører
det imidlertid en masse kedelige og
unødvendige ting med sig. Organisation, økonomi, budgetter, effektiv
og moderne ledelse af mere end 100
frivillige. Alt sammen noget, man
kunne synes ikke tjener det egentlige formål.
Det er enhver organisations dilemma. Jo større man bliver, jo flere
kræfter skal der bruges indad, for at
tingene ikke skal smuldre.
Kan vi hjælpe foreningen med et
kompetenceløft, med ideer til effektiv ledelse og organisering, er det
hjælp til selvhjælp. Så væsentligt og
værdifuldt frivilligt arbejde skal støttes, og kan vores støtte bevirke, at
endnu flere får hjælp til selvhjælp vil
det rigeligt være indsatsen værd.

Alle kan få behov for selvhjælp
Erhvervsgruppen består af 8 – 10 erfarne erhvervsfolk, der har det tilfælles, at vi alle er dybt imponerede af
det arbejde, der foregår i Selvhjælp
Silkeborg. Et arbejde, der gavner
lokalområdet og er til stor hjælp for
mange mennesker og samtidig til

Af Anette Raaby og Steen Konradsen
Erhvervsfølgegruppen

Den består af ildsjæle, der koncentrerer
sig om den bærende ide, nemlig at hjælpe
mennesker i en svær periode af deres liv.
Det er det, det hele drejer sig om, og så
spilder man ikke kræfterne på alt andet.
hjælp for Silkeborg Kommune. Vi er
alle i erhvervsgruppen også meget
bevidste om, at behov for støtte og
hjælp i en periode af livet kan opstå
for alle og overalt i samfundet. Det
gælder for såvel erhvervsfolk, som
deres medarbejdere, pårørende og
familier, at man kan rammes af stress
eller på anden måde rammes på legeme og sjæl.
Vi håber, erhvervsgruppen i årene
fremover gennem egen indsats og
ved at aktivere vores netværk kan
bidrage til at sikre Selvhjælp Silkeborgs fortsatte udvikling til gavn for
så mange mennesker som muligt.
Den store udfordring for foreningen
er naturligvis at effektivisere og udvikle sig og samtidig bevare ånden
og sjælen, der er en medvirkende
årsag til, at mange frivillige føler en
dyb glæde ved at yde en kæmpeindsats for andre.
Paradoksalt nok kræver det netop en
stor grad af professionalisme.

Mit lange, dejlige liv
i Selvhjælp Silkeborg

Af Tove Veng
En glad frivillig

Mit første bekendtskab med
Selvhjælp Silkeborg var i 1992, hvor
foreningen hed ”Foreningen af
selvhjælpsgrupper” og var startet
og ledet af socialrådgiver Anni
Graaberg i 1991.
Jeg havde mistet min mand i sommeren 1992 og tænkte, at det nok
ville være godt for mig at deltage i
en selvhjælpsgruppe for at mødes
med andre i samme situation. Mine
omgivelser havde svært ved at forstå
mig og hvad det indebar at miste en
ægtefælle og i det hele taget at tale
om det ubærlige.
Jeg kom i en sorggruppe i januar
1993, og selvom vi forholdt os vidt
forskelligt til det at være blevet alene
og være i sorg, var der også mange
ting, der var ens for os. Bare det at
mødes med andre som var lyttende,
havde forståelse og indføling med
hvad det vil sige at miste, var en befriende oplevelse for mig.

Ud på solsiden
Jeg blev senere frivillig igangsætter
på en Sorg og krise-gruppe med
opstart i oktober 1999, hvor vores
gruppeaftner var i nogle lokaler på
Remstruplund Plejehjem på Sanatorievej.
Jeg var på det tidspunkt kommet
videre i livet og havde nu et godt
overskud, så jeg ville gerne stille mig
til rådighed for de mennesker, som
nu havde det svært, og hvor livet gør
ondt. Jeg ville gerne kunne medvirke
til, at de også kom ud på solsiden
igen ved at finde egne ressourcer og
at opdage, at der stadig er meget at
leve for.
1999 var også det år, hvor Silkeborg
Byråds Socialudvalg bevilgede

240.000 kr. til Selvhjælpsforeningen,
som efter ni års økonomisk usikkerhed endelig fik arbejdsro ved at
kunne sikre aflønning til foreningens
koordinator, som dengang var
Anni Graaberg, og som havde startet
selvhjælpsgrupperne fra sin private
bopæl.

Samarbejde om projekter
I 2007 ansættes jeg i en 1 års projektlederstilling for ”Pårørende til
misbrugere” som var et nyt tiltag i
foreningen. Projektet var i samarbejde med Misbrugscentret og Alkoholrådgivningen i Silkeborg, som tilbød
tema-aftner til pårørende til alkohol-,
hash- og stofmisbrugere, hvor de
pårørende så efterfølgende kunne
fortsætte i en selvhjælpsgruppe.
I 2008 har jeg et individuelt samtaleforløb med en kvinde, som afventede at komme i en selvhjælpsgruppe.
I oktober 2010 startede jeg som
igangsætter i gruppe med ”Pårørende til senhjerneskadede” i samarbejde med Hjerneskadeforeningen.
Gruppen kører fortsat (i 2016) og har
løbende optag. Gruppen mødes p.t.
én gang hver anden måned, men er
fleksibel – alt efter gruppens ønsker .
Hovedparten af gruppen har været
med fra start, og de oplever det som
deres frirum, hvor de kan få udtrykt
deres frustrationer og blive hørt og
anerkendt i det, der er svært. Endvidere er gruppedeltagerne også
rigtig gode til at støtte hinanden
med oplysninger om diverse hjælpemuligheder.

mennesker kan begynde at se håb,
og at de får mod og energi på livet
igen.
Jeg er også glad for fortsat at blive
bekræftet i, at mennesker ikke har
det godt med at være alene om at
have ondt i livet, og at det at komme
i selvhjælpsgruppe og få gode relationer og støtte fra andre i samme båd
er vigtige basale behov.
Derudover er det en dejlig forening
at være medlem af som frivillig, og
altid dejligt at mødes med de andre
frivillige hjertevarme ildsjæle til flere
forskellige arrangementer i foreningen. Der er en fantastisk ånd, og
Mette Løvstad er fantastisk i det job,
hun har og en ganske givet uundværlig ledestjerne og stor årsag til,
at foreningen er vokset til Danmarks
største selvhjælpsforening.

Det giver mening
Jeg er rigtig glad for at være en del
af Selvhjælp Silkeborg, da det giver
så god mening at kunne hjælpe med
Hjælp til Selvhjælp og se, hvordan
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Vi skal 100 % vide, hvad vi er
dygtige til, og hvad vi skal lade
andre tage sig af.

Af Mette Løvstad
Daglig leder Selvhjælp Silkeborg

Et blik tilbage
– og fremad

En lun augustmorgen træder jeg
ind i en baggård på Drewsensvej 62
i Silkeborg. Her bliver jeg mødt af
en lille gøende hund, som forsikrer
mig om, hvem der er den absolutte
konge af baggården.
Jeg får banet mig vej til opgangen,
hvor det, der dengang hed Selvhjælpsgrupperne i Silkeborg og omegn hører til i stuen til venstre. Her
bliver jeg på hjemlig vis taget godt
imod af den daværende bestyrelse
med formand Mona Gaarsdal for
bordenden samt af Tove Veng, projektleder i projektet ”Pårørende til
misbrugere.”
Året er 2007 – jeg er nyansat koordinator i foreningen - en helt ny rejse
er påbegyndt.
Over morgenkaffen og rundstykkerne får jeg mit første spæde indtryk af
en forening, der godt nok er blevet
pakket væk i en baggård, men bestemt ikke er gået i stå. Den har store
ambitioner. Kommunerne er netop
blevet lagt sammen og Selvhjælpslandsforeningen har lanceret deres
nye indsatsområde ”Sund sammen”,
som skal hjælpe foreningerne til et
tættere samarbejde med deres respektive kommuner.
Netop dette projekt skulle vise sig at
blive den spæde start på det velfungerende og succesfulde samarbejde,
vi den dag i dag har med Silkeborg
Kommune.
Tilbage til baggården og min første
dag i Selvhjælp Silkeborg. Jeg bliver
introduceret til en lille familiær forening med godt 20 frivillige og ca.
seks grupper. Der bliver talt PUF- og
§ 18- ansøgning (Puljer til frivilligt
socialt arbejde), rekruttering af fri8

villige, det nye Frivilligcenter og ikke
mindst selvhjælpsmetoden. Fra i
mange år at have været ansat i det
etablerede sundhedssystem, er jeg
dumpet ned i en helt ny verden, –
jeg glæder mig til rigtig at komme
i arbejdstøjet og blive en del af det
hele.

Fællesskab fødes, når
jeg bli´r til os
Der er sket meget med Selvhjælp Silkeborg siden dengang, og ikke meget kan sammenlignes med i dag. Vi
har vokset os store og kendte i mange sammenhænge, bl.a. gennem et
godt samarbejde med kommunen
og dens psykologer, præster, læger
og familierådgivere, og vi er solide
medspillere på byens gruppeaktiviteter for både børn, unge og voksne.
I dag er vi således oppe på 60-70
grupper årligt, og over 120 frivillige
har meldt sig under vores faner. Vi er
én fuldtidsansat og fire projektansatte, og der er ikke noget, der tyder på,
at det stopper her.
Denne udvikling kan have flere årsager, blandt andet er der ingen tvivl
om, at tiden er inde til at tænke i fællesskaber igen efter, det i en årrække
har været individets individuelle
ønsker og behov, der har stået i første række. Den samme fællesskabsfølelse så vi for 25 år siden, da Anni
Graaberg grundlagde foreningen,
der straks blomstrede med mange
selvhjælpsgrupper til følge.
Fællesskabet har fået ny værdi og
betydning i samfundet i dag. Det
mindsker følelsen af ensomhed at
vide, at man ikke er alene om sin
udfordring, men der er nogen at gå
vejen sammen med. Det er netop

rammerne til dette værdifulde møde,
vi skaber i selvhjælpsarbejdet.

Kvalitet – udvidelse og
afgrænsning
Vi er også en forening, der har været
i stand til at følge med i de ændrede og øgede krav, der stilles til en
frivillig forening. Hvis vi vil indgå i
ligeværdige samarbejdsrelationer
med kommunen og det etablerede
sundhedsvæsen, er vi nødt til at
være skarpe på vores DNA: Hvad er
vores rolle, opgave og bidrag i lokalsamfundet. Vi skal 100 % vide, hvad
vi er dygtige til, og hvad vi skal lade
andre tage sig af. Derfor påbegyndte foreningen for nogle år tilbage
et større kvalitetsarbejde, hvor vi i
den grad kiggede indad og fik klare
rammer for selvhjælpens metode og
procedurer.
Og ikke mindst satte vi tydelige krav
til foreningens frivillige, som først og
fremmest udvælges pga. personlige kompetencer som f.eks. empati,
ansvarsbevidsthed, robusthed og
evnen til at lytte.
De frivillige skal igennem et grundigt
udvælgelses- og uddannelsesforløb
for at blive igangsættere eller gruppeledere i foreningen, ligesom vi
stiller krav til, at de skal modtage supervision, når de arbejder med brugerrettede opgaver hos os. Vi tror på
vigtigheden i at reflektere over egen
praksis. Det er med til at løfte både
den enkelte frivillige og foreningen
som helhed.
De frivilliges indsats er det bærende
fundament i foreningen, og vi er
privilegerede ved at have en stor,
blandet stab af kompetente frivillige,
som besidder gode personlige res-

sourcer og overskud. Samtidig udgør
deres brede vifte af livserfaringer en
fælles ressourcebank, som er uundværlig i en forening som vores.
Også den frivillige indsats har skullet
tilpasse sig vores vækst og øgede
volumen, hvilket har betydet, at vi i
dag også tænker frivillige ind i nye
og mere utraditionelle funktioner.
F.eks. har vi nedsat en PR-gruppe, en
arrangementsgruppe, en fundrasinggruppe og en erhvervsfølgegruppe.
Endvidere har vi en stor stab af administrative folk, der tager sig af bogholderi, medlemskaber, IT-opgaver
og andet kontorarbejde.
Hele dette funderings- og kvalitetsarbejde har givet os en god bund
at stå på, når vi i dag indgår i nye
projekter og initiativer. Og denne
bund er uundværlig, da vi i stigende
grad opfordres af tilskudsgivere til at
afprøve nye måder at køre selvhjælp
på. Her kan f.eks. nævnes Mestringsgrupper for mennesker med ADHD,
Trivselsgrupper for skoleelever og
SMART Recovery for misbrugere. Tre
vellykkede projekter inden for selvhjælpen, som på en og samme tid
udfordrer og kvalificerer den klassiske selvhjælp.

Selvhjælpens værdier
Selvom der er sket stor vækst og store forandringer i Selvhjælp Silkeborg
har selvhjælpens kerne altid været
den samme. Dét, der virkede for 25
år siden, virker stadig i dag, nemlig
at mennesker, der står med de samme udfordringer i livet, mødes i et
ligeværdigt og symmetrisk fælleskab
og deler viden og erfaringer med
hinanden. Det er gruppedeltagerne
selv, der er eksperterne, og alle har
både en modtagende og en givende
rolle. Dette er netop det unikke i en
selvhjælpsgruppe og er absolut det
bærende element. Uanset hvilken
ny metode vi afprøver, er det denne
kerne, der er det essentielle.
Således er selvhjælpens seks kerneværdier lige så levende i dag som for
25 år siden, da de blev formuleret.
Det er en glæde at opleve, at den
græsrodsånd, der lå bag selvhjælpsmetoden i den spæde start, stadig
er til stede. Selvom vi har vokset os
store i dag, og på mange måder har
ændret udseende, formår vi at holde
fast i den kerne, som det hele udsprang af.

De seks kerneværdier er således i
dag som dengang:
1. Frivillighed
- som det bærende fundament både
blandt gruppedeltagere og igangsættere.
2. Gensidighed
– alle gruppedeltagere både giver og
modtager støtte.
3. Ligeværdighed
- uanset baggrund og social status
er alle i gruppen lige i forhold til det
emne, de mødes omkring. Der er
ingen eksperter udefra; det er gruppedeltagernes viden og erfaring, der
er det bærende.
4. Medmenneskelighed
- I selvhjælpen ser vi på lidelse og
modgang som en uundgåelig del
af det at være menneske. Og netop
på grund af det fællesmenneskelige
aspekt tror vi på, at man som menneske har noget værdifuldt at give til
hinanden.
5. Fortrolighed
- vi etablerer det fortrolige rum,
hvor tavshedspligt blandt både
gruppedeltagere og de frivillige er
essentielt.
6. Tilgængelighed
– alle skal have adgang til selvhjælp
og derfor er vores tilbud gratis.
fortsættes >
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Vi har ikke skabt et behov, men
tilgodeset et behov
Noget andet, der er gået igen igennem alle årene, er vores indfaldsvinkel til nye projekter. Vi opsøger
ikke selv nye behov, men indgår i
samarbejde med f.eks. den enkelte
borger, andre foreninger og kommunale afdelinger, som føler, de har et
ikke-tilgodeset behov. F.eks. kan vi
nævne, at vores succesfulde Trivselsgruppe-koncept for skoleelever blev
udviklet efter et evalueringsmøde
med unge i vores samtalegruppe for
ensomme unge.
De var taknemmelige for det tilbud,
de havde fået, men udtrykte samtidig et ønske om at have fået muligheden langt tidligere i deres liv. Den
idé greb Kirsa Hjortnæs og Steen
Hedemann Andreassen, og det blev
således startskuddet til udviklingen
af Trivselsgrupperne.
Et andet eksempel er moderen, der
efterspurgte en gruppe for forældre
til børn med autisme. Takket være
hende har vi i dag således to forældregrupper og en søskendegruppe til
søskende med særlige behov.
Også kommunen kontakter os jævnligt, når de ser et uopfyldt behov
blandt deres borgere. Vi har således
i samarbejde med f.eks. synsteamet
og det forebyggende team etableret
værdifulde netværk for henholdsvis
synhandicappede og ensomme æl-

Dét, der var moderne for 25 år siden,
er stadig moderne i dag, nemlig at
mennesker, der står med de samme
udfordringer i livet, mødes i et
ligeværdigt og symmetrisk fælleskab
og deler viden og erfaringer med
hinanden. Det er gruppedeltagerne selv,
der er eksperterne, og alle har både en
modtagende og en givende rolle. Dette er
netop det unikke i en selvhjælpsgruppe
og er absolut det bærende element.
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dre. Bryrupgruppen, som er omtalt
andetsteds, er et godt eksempel på
dette.

Det koster at drive
kvalitetsselvhjælp
Frivilligheden er en afgørende
faktor i selvhjælpsmetoden, - det
er vores DNA. Det er derfor vigtigt
at understrege, at vi ikke benytter
frivillige, fordi det er gratis og billig
arbejdskraft, men fordi vi tror på det
ligeværdige og medmenneskelige
møde.
Det er ingen hemmelighed, at vores
økonomi ikke er vokset i samme takt
som væksten i antallet af grupper og
personer, der benytter tilbuddene
i Selvhjælp Silkeborg, og da vi er et
nonprofit foretagende, kræver en
større volumen flere midler udefra
til den løbende daglige drift samt
til kvalificering og udvikling af den
frivillige indsats og selvhjælpens
tilbud.
Det er til stadighed en stor opgave
at finde midler til at drive vores forening, og udover vores kommunale
og statslige tilskud, søger vi andre
indtægtsmuligheder, f.eks. fondsmidler.
Som noget nyt i foreningen er vi
indgået i et samarbejde med en erhvervsfølgegruppe med det formål
at tænke erhvervslivet ind. Steen
Konradsen, medstifter og tidligere
administrerende direktør i den succesfulde Arepa-koncern blev vores
første indgangsbillet til erhvervslivet,
og med hjælp fra ham har vi fået
etableret den fulde erhvervsgruppe.
Den består af syv-otte betydningsfulde silkeborgensere, der på hver
sin måde har sat deres præg på
Silkeborg og omegn, både erhvervsog uddannelsesmæssigt, kulturelt,
sportsligt og socialt.
Udover den vigtige finansielle og organisatoriske sparring erhvervsgruppen giver os, bringer den også et betydeligt netværk med sig til gavn for

foreningen. Erhvervsfølgegruppen
viser sig at være en rigtig god ide
for begge parter. Dens medlemmer
kendte ikke noget til Selvhjælp Silkeborg på forhånd, ja, de gik så langt
som til at hævde, at vi i mange år har
været den bedst bevarede hemmelighed. Og det er sikkert korrekt for
virksomheder, men den ’almindelige’
borger i kommunen har heldigvis efterhånden et alment og godt kendskab til os, og vi er overbeviste om,
at vi med tiden kan sige det samme
om erhvervslivet.

Fremtidens Selvhjælp
Gennem mine snart ni år i foreningen har der været en del forskellige
bestyrelsesmedlemmer. Dog har jeg
kun skullet forholde mig til to formænd.
De første syv år sad Mona Gaarsdal
ved roret, hvor hun har bidraget med
sit enorme netværk og sin indsigt i
Selvhjælpen og hele den brede frivillige verden, både lokalt i Silkeborg
og på landsplan. De sidste par år
har det været Ulla Nielsen, der har
taget over, og hun har sammen med
resten af bestyrelsen lagt en masse
energi i at få Selvhjælp Silkeborg
organisatorisk og økonomisk velfunderet.
Selvhjælp Silkeborg har eksisteret
i 25 år, og det er fantastisk at skue
tilbage. Vi er i dag landets største
selvhjælpsforening og mange andre
foreninger rundt om i landet lader
sig inspirere af vores måde at drive
selvhjælp på.
Vi har nået en alder, hvor erfaring
og stabilitet går hånd i hånd med
ungdommens styrke, energi og overskud. Og det er netop denne kombination, der kendetegner foreningen,
og som skal bære os videre fremover.
Derfor ser jeg også meget lyst på foreningens fremtid. Jeg glædes over at
være en del af Selvhjælp Silkeborg
og ser forventningsfuld frem til nye
spændende initiativer og oplevelser
de næste 25 år.

Tillykke med
Af Casper Bo Danø
Sekretariatsleder i FriSe,
paraplyorganisation for landets lokale frivilligcentre og selvhjælpsprojekter

de 25 år

Først og fremmest. Stort tillykke
med de 25 år!
Selvhjælp Silkeborg er
en af Danmarks ældste
selvhjælpsforeninger, og I
har de sidste 25 år gjort en
forskel både lokalt i Silkeborg
Kommune og gennem jeres
vidtrækkende engagement i
landsorganisationens arbejde siden
FriSes start.

måde, vi arbejder med selvhjælp.
Et eksempel på det er projektet
med Trivselsgrupperne på kommunens folkeskoler.
Derfor er det både naturligt og
godt, at vi arbejder tæt sammen,
og at Selvhjælp Silkeborg har en
høj grad af indflydelse på udviklingen af selvhjælp i Danmark
qua jeres engagement i landsorganisationen.

Det engagement i landsorganisationen vil vi gerne takke jer for.
Mette Løvstad har som daglig
leder utrætteligt arbejdet for at
give FriSe de nødvendige indblik
og indspark i selvhjælp og god
kvalitet i selvhjælpsarbejdet. Det
har for eksempel handlet om god
gruppeledelse, rekruttering og
modtagelse af igangsættere, gode samtaler med deltagere – ja,
nærmest alt, hvad der er med til
at skabe kvalitet i selvhjælpsarbejdet.

Afslutningsvis vil jeg endnu
engang ønske jer tillykke med
de første 25 år – og håbe, at de
næste 25 byder på ligeså meget
inspiration og godt samarbejde
som de første.

Selvhjælp Silkeborg er en af landets
mest veldrevne og professionelle
selvhjælpsforeninger.
I er en af dem, der igangsætter
flest selvhjælpsgrupper, har flest
deltagere og frivillige – og I er
blandt de organisationer, der
nytænker og igangsætter initiativer
og projekter, der udvikler den måde,
vi arbejder med selvhjælp.
Et eksempel på det er projektet med
Trivselsgrupperne på kommunens
folkeskoler.

Derudover sidder Selvhjælp Silkeborgs tidligere formand Mona
Gaarsdal som formand for FriSe
og har gjort det i mange år – også mens hun var formand i Selvhjælp Silkeborg. Det har naturligt
været med til at knytte os tættere
sammen.
Selvhjælp Silkeborg er en af landets mest veldrevne og professionelle selvhjælpsforeninger.
I er en af dem, der igangsætter
flest selvhjælpsgrupper, har flest
deltagere og frivillige – og I er
blandt de organisationer, der nytænker og igangsætter initiativer
og projekter, der udvikler den
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Netværksgruppe for unge

De deler det, der er svært
og sejren, når noget lykkes
Af Aase I. Madsen
I køkkenet bliver der pillet løg og
snittet grønsager, mens snak, grin
og gensidigt drilleri fylder rummet
med godt humør. Her plejer de
unge i Netværksgruppen at slutte
dagens møde med at forberede
maden, inden de spiser aftensmad
sammen. Med i køkkenet er også
Tina Kamp Lund og Peter Øland,
der arbejder som frivillige i Selvhjælp Silkeborg, og som er igangsættere for Netværksgruppen.
I dag er rækkefølgen lavet om. Maden forberedes først for bagefter at
give tid til en snak om, hvorfor de otte unge kvinder i alderen 18 til 22 år
mødes her to gange om måneden.
At gruppen udelukkende består af
kvinder er ikke noget, de har valgt.
Sådan er det bare for tiden.
- En ung mand var med i en periode, men er holdt nu, forklarer de
og indrømmer, at det nok godt kan
være lidt svært at begå sig som den
eneste af hankøn i en flok af kvinder.
Men en dag dukker der nok et par
stykker op igen, regner de med.

– Vi er vidt forskellige. Men vi har det
til fælles, at vi har nogle udfordringer,
som vi har svært ved at løse selv.
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De fleste selvhjælpsgrupper henvender sig til mennesker, som er
i samme livssituation, f.eks. er de
pårørende til kræftramte eller børn,
hvis forældre er blevet skilt. Men helt
sådan er det ikke her.
– Vi er vidt forskellige. Men vi har det
til fælles, at vi har nogle udfordringer, som vi har svært ved at løse selv,
forklarer én og et par andre nikker.
Én har været med i omkring to år.
En anden er ganske ny i gruppen.
Faktisk er det i dag kun anden gang,
hun er her, men hun føler sig allerede som en del af Netværksgruppen.
– Jeg følte mig straks meget velkommen, så jeg var ikke i tvivl om, at jeg
ville komme igen i dag, fortæller
hun.
En anden fortæller om, hvordan det
var at være ny i gruppen.
- Jeg har været med siden i sommer,
og var lidt nervøs, inden jeg kom
herhen. Men jeg blev positivt overrasket. Det var slet ikke ubehageligt at
sidde som ny. Jeg kan også godt lide,
at vi spiser sammen.

Unge med udfordringer
Ethvert forløb i gruppen starter med
en grundig snak med Tina Kamp
Lund. Man går ikke ind i en selvhjælpsgruppe direkte fra gaden.
Tilsyneladende er de alle velfungerende unge. Som de nu sidder henslængt i en stor hjørnesofa, ser de ud
som enhver flok unge, der hygger sig
sammen. Men under overfladen er
der særdeles gode grunde til, at de
sidder netop her: Ensomhed, svært
ved at få veninder, ADHD, alkohol i
familien, depression og sukkersyge.
Det er bare nogle af de udfordringer,
de kæmper med. Eller de har simpelthen svært ved at finde sig selv

i en forvirrende voksenverden, der
stiller for store krav og får dem til at
tro, at de skal have styr på alt og være en succes hele livet.
- Jeg havde ikke så mange venner.
Og det var ikke så nemt at snakke
om det, lyder det fra én.
- Jeg havde brug for at få styr på mit
tankekaos.
- Jeg havde svært ved at få veninder.
- Der var ikke så mange andre, jeg
kunne snakke med.
- Det er godt at kunne tale ud om
forskellige ting.
Sådan lyder nogle af forklaringerne
på, hvorfor de er her. Tilsyneladende
hverdagsagtige problemer, men når
de vokser sig for store, er det godt at
have et netværk at dele sine tanker
med – og måske får man et lille venligt puf, der kan hjælpe til at komme
videre.
- Vi skal ind i mellem presses til at
indse, hvad der er galt. Og Tina kan
presse positivt og komme med løsningsforslag, fortæller de.
Tina Kamp Lund supplerer:
- Det er godt for dem at øve sig i
smalltalk med hinanden og i at snakke åbent med de andre her, hvor
man er sikker på, at man aldrig bliver
til grin. Når man kan klare noget
her, kan man også gøre det et andet
sted, forklarer hun.
Flere har oplevet, at de selv er blevet
mere åbne, mens de har været med i
gruppen. Som sideeffekt viser det sig
ofte, at flere af dem de kender, har
det på samme måde, f.eks. at de føler
sig ensomme.
- Man får et udvidet netværk. Og så
finder man jo ud af, at alle andre også kan have det hårdt.
- Det er godt at dele sine tanker med
andre. Det gælder også det, der går

Fra venstre Mia, Susanne og Nanna - medlemmer af netværksgruppen for unge

godt. Så er det fedt at dele sejren
med andre!

At give og tage imod
Når de spiser sammen er det ikke
kun for hyggens skyld. Det er også
en god måde for dem at være sammen på.
- Det er rimeligt seriøst og intenst,
når vi sidder og snakker i Netværksgruppen. Man skal give og man
skal også kunne tage imod. Det kan
godt være lidt hårdt. Men når vi så
kommer ind i køkkenet, bliver vi
nogle helt andre piger. Vi efterlader
den mere intense stemning herinde
og kan slappe af sammen, mens vi
laver mad og spiser, forklarer de og
fortsætter:
- Man skal ind i mellem også presses
til at indse, hvad der er galt. Her kan
Tina virkelig presse positivt. Og hun
kan også komme med løsningsforslag.
En af de unge kvinder kommer med
et eksempel på, hvad hun helt konkret har fået ud af at være med i netværksgruppen:
- Jeg trængte til at flytte hjemmefra.
Jeg følte ikke, at jeg var voksen nok,
men endte alligevel med at beslutte
mig for at flytte hjemmefra, efter at

vi havde snakket om det her. Og det
er noget af det bedste, jeg nogensinde har gjort, siger hun og en af de
andre tilføjer:
- Du er også blevet mere selvstændig.
En anden, der har været med i
Netværksgruppen længe, har også
oplevet et ryk til den gode side, selv
om det var en svær tid at komme
igennem. Her har netværket været
en god hjælp til det uddannelsesmæssige skift, hun har foretaget.
- Jeg er lige startet på en ny uddannelse som konditor. Jeg var ellers
startet på universitetet, men røg ned
med en depression ugen efter, så jeg
var til psykolog og måtte tage orlov
fra studiet. Det er to år siden nu. Og
så gik jeg ellers derhjemme og vidste ikke, hvad jeg ville. Jeg tror, det
er det rigtige, jeg er gået i gang med
nu, for jeg kan godt lide at bage og
foretage mig noget fysisk. Det føles
godt! Men det tog lang tid for mig at
nå dertil, forklarer hun.

En snak med andre gør godt
Som datter af en alkoholiseret far er
der i høj grad brug for at snakke med
andre – både om det og om alt muligt andet. Den udfordring kæmper

- Det er rimeligt seriøst og
intenst, når vi sidder og snakker i
Netværksgruppen. Man skal give og
man skal også kunne tage imod.
en af dem stadig med. Hun startede
individuelt i Selvhjælp Silkeborg, inden hun kom med i denne gruppe.
- Selv om jeg er gift nu og ikke bor
sammen med min far længere, skal
jeg alligevel lære at acceptere nye
svigt. Min mand siger, at det ikke fylder så meget længere. Men jeg kan
alligevel godt være nervøs for den
dag, jeg får børn, om jeg kan bryde
misbrugsmønsteret, fortæller hun.
Selv om man på et tidspunkt i sit liv
har brug for hjælp, er det ikke ensbetydende med, at man forbliver i den
rolle. Det har en af de andre oplevet:
- Det er blevet nemmere for mig at
snakke med venner om, hvordan jeg
har det. Mange af mine venner har
psykiske problemer, og rigtig mange
tumler med noget. Nu kan jeg faktisk
hjælpe dem og samtidig hjælpe mig
selv, fortæller hun.
Og hvem ved – måske kan hun selv
eller andre i Netværksgruppen bruge
deres erfaringer og udfylde en rolle
som frivillig en dag.
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Som en rejselysten flåde
Af Ingrid Rønne
Frivillig i Selvhjælp Silkeborg

Fra venstre Inger Nyboe, Ragnhild Thulesen, Ellen Bach og Gerda Pedersen.

Da jeg stod i gangen hos Ellen Bach
og var klar til at interviewe den
gruppe, som i Selvhjælp Silkeborg
kaldes Bryrup-gruppen, tonede
damernes sang ud i området. Vi
fik hilst på hinanden, mens de lidt
undskyldende forklarede, at deres
bedste sangstemme Ingeborg i dag
var fraværende. Jeg synes nu, deres
sang lød rigtig godt.

Gad vide
I Selvhjælp Silkeborg spørger vi ofte
hinanden, om selvhjælpsgrupper
virkelig er til gavn og glæde for deltagerne. Nytter det noget. Heldigvis
får vi positive tilbagemeldinger fra
såvel deltagere som igangsættere,
14

men hvordan er det lige med de
grupper, som for længst er blevet
selvkørende.

Bryrup-gruppen
Bryrup-gruppen består af fem kvinder i alderen 77 år – 90 år. Disse kvinder, Ellen Bach, Ragnhild Thulesen,
Gerda Pedersen, Inger Nyboe og Ingeborg Gandrup, har holdt sammen
siden 2008, hvor deres selvhjælpsgruppe startede.
Når jeg spørger ind til starten, kan de
såmænd knapt huske det. Ikke fordi
den er gal med hukommelsen, men
fordi gruppen lige så stille er blevet
noget helt andet og mere end en
decideret selvhjælpsgruppe.
Og så alligevel ikke, siger de nærmest i munden på hinanden.

Der var dengang i 2008 et stort behov for at komme en ensomhed til
livs. Ragnhild havde mistet sin mand,
og Ingeborg var lige flyttet til byen
og kendte ikke rigtig nogen. Og
pludselig var der flere, der gerne ville
prøve at være med i en selvhjælpsgruppe. Via en hjemmesygeplejerske
og Mette Løvstad fra Selvhjælp Silkeborg blev der oprettet en gruppe,
som i første omgang mødtes på
Bryrup Plejecenter. Og inden længe
kom Vibeke Klausen til gruppen
som igangsætter. Kvinderne er enige om, at det var alfa og omega for
gruppens overlevelse, at der kom en
igangsætter.
- Siden hen har vi kunnet selv, som
de lattermilde forklarer.

Vi kan ikke undvære hinanden, men der skal også gå 14 dage,
så alle diskussionerne og oplevelserne kan rodfæste sig.
Fortæl om dit liv
- Vibeke gav os en opgave, fortæller
Ragnhild, og hun fortsætter:
- Vi skulle på skift fortælle hinanden
om vores liv på godt og ondt, og
hvor har det været godt, vi gjorde
det, selvom det godt kunne være
svært at fortælle om sorg og savn.
- Jo, men vi kom jo også omkring
mange andre ting. Nogen har boet
i udlandet i flere år, andre har rejst
meget, vi har hørt om uddannelse
og hobbies, og det har været interessant og givende at høre om hinandens opvækst og familier, supplerer
de andre.
Og det skinner rigtig meget igennem, at kvinderne kender hinanden
godt. De tager over for hinanden i
bare iver for at fortælle.
Kvinderne har de seneste seks år
mødtes hver 14. dag på skift hos
hinanden, og de glæder sig til hver
gang.
- Vi kan ikke undvære hinanden,
men der skal også gå 14 dage, så alle
diskussionerne og oplevelserne kan
rodfæste sig, siger Ellen, der denne
dag lagde hjerterum, hjemmebag og
kaffe til.

Hinandens netværk
På spørgsmålet om, hvad de taler om
på disse møder, kommer det prompte og noget undrende:
- Jamen, alt muligt da. Godt nok er
vi oppe i årene, men vi følger skam
med.
- Vi synger altid et par sange, og så
har vi en roman, som de fleste gange
danner grundlag for samtalen. Men
vi er også optaget af, hvad der sker
i verden, f.eks. verdens flygtninge
og om plejecenter Birkebo skal nedlægges, og så støtter vi naturligvis
hinanden, når der sker trælse ting for
os, fortæller Ellen.
Og Inger fortsætter:
- Vi er hinandens netværk. Mange
familiemedlemmer er døde eller bor

langt væk. Min familie bor i Sverige,
så jeg betragter damerne som en
erstatning for mine søstre.
Gerda siger, at det ikke fører noget
positivt med sig at sidde og klage sig
over tilværelsen. Der skal ske noget,
så når hun har været på forskellige
udstillinger, beretter hun så begejstret, at gruppen også må opleve
det. Her griner Ellen, Ragnhild og
Gerda hjerteligt, mens de peger på
den bette, som de kalder Inger. Inger
er den yngste og hende, der normalt
er taxa for gruppen.
I det hele taget er der megen latter i
de timer, jeg besøger gruppen.

Det nytter

Det jeg gerne ville finde ud af,
nemlig om hjælp til selvhjælp nytter noget, og om det virker også
efter otte år, behøvede jeg slet
ikke spørge om.
Bryrupgruppens sammenhold og
livsduelighed er så smittende, at
det taler for sig selv.
- Det var dog lidt grænseoverskridende de første gange, gruppen
mødtes, men godt vi gjorde det og
har holdt ved, for der er også en
tryghed i, at vi kender hinanden
så godt. Selvom vi er forskellige og
kan være uenige i diskussioner, så
respekterer vi hinanden, som vi er,
slutter kvinderne i kor.
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Trivselsgrupper
Af Steen Andreassen
Koordinator for unge og for
trivselsgrupper

Tidlig indsats
To oplevelser i 2011 giver ungeudvalget ideen til at etablere trivselsgrupper:
Til en evaluering i en netværksgruppe udtaler to unge fyre, at de har
haft så stor glæde af gruppen, men
hvorfor har de ikke fået det tilbud
langt tidligere i deres liv?
Efter et tragisk trafikdrab samler vi
den 15-åriges kæreste og fem andre,
der stod afdøde nær. Gruppen bliver
det gode eksempel på tidlig indsats.
Med ungekoordinator Kirsa Hjortnæs
i spidsen sætter ungeudvalget sig
for at sætte fokus på tidlig indsats.
Kirsa kender Janne Kaasgaard Toft,
der er AKT-lærer (Adfærd, Kontakt,
Trivsel) på Hvinningdalskolen, og
som tidligere har været gruppeleder
i Selvhjælp Silkeborg. Med hendes
mellemkomst bliver der holdt møde
med ledelsen på Hvinningdalskolen.
Det viser sig, at såvel Janne som skolens ledelse har gået med tanker om
samtalegrupper.
Selvhjælp Silkeborgs formand Mona Gaarsdal har gode kontakter til
chefen for sociale formål Jimmie
Gade Nielsen i Bikubenfonden. Han
vil gerne se en ansøgning. Mens vi
venter på svar, bliver vi kontaktet af
to andre skoler: Karin Skytte Filyo og
Rikke Smith fra Virklund Skole ønsker
som AKT-lærere sparring omkring
opstart af grupper. Skoleleder på
Vestre Skole Kristian Toft ringer for
at spørge, om Vestre kan blive del af
projektet.
Den 8. december 2011 får vi tilsagn
fra Bikubenfonden til projektet over
de kommende tre skoleår med projektstart den 1. marts 2012.
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Stor interesse
Mette Løvstad og Steen Andreassen
mødes med de tre skoleledere: Chris
Rævsgaard Hansen fra Hvinningdalskolen, Kristian Toft fra Vestre
Skole og Kaj Grove fra Virklund Skole.
Det viser sig, at alle tre er gift med
skønne selvhjælpskvinder. Kristian
Toft er gift med Janne Kaasgaard
Toft. Chris Rævsgaard Hansen er gift
med Britta Møller Hansen, der kort
forinden er blevet uddannet som
frivillig, og Kaj Grove er gift med psykolog Lilian Tarp, der gennem flere
år vederlagsfrit har stået til rådighed
omkring supervision af frivillige.
Den 23. februar 2012 mødes Mette
Løvstad og Steen Andreassen med
kommunens ledende psykolog Poul
Skaarup Jensen og skolechef Huno
Jensen. En måned senere afvikles det
første følgegruppemøde med Poul
Skaarup Jensen, Chris Rævsgaard
Hansen, Mona Gaarsdal, leder af
sundhedsplejen Lisbeth Milsgaard
og Steen Andreassen. 13 møder bliver det til i projektperioden.
Skolerne udpeger lærere, pædagoger eller sundhedsplejere som
gruppeledere. De kvalificeres sammen med de frivillige af Selvhjælp
Silkeborg, og de sammensættes i
teams med en frivillig og en ansat
gruppeleder.
De første trivselsgrupper begynder
i efteråret 2012. De afvikles enten i
skoletiden eller i umiddelbar forlængelse af skoledagen. Grupperne er
aldersopdelte i indskolingsgrupper
(0.-3. kl.), mellemtrinsgrupper (4.-6.
kl.) og udskolingsgrupper (7.-9. kl.).
Temaerne er primært skilsmisse,
selvværd og sorg.
I andet projektår kobles Ungdomsskolen, Silkeborg Gymnasium og
Kjellerup Skole på projektet.

Ved projektets afslutning sommeren 2015 har 325 børn og unge deltaget i en trivselsgruppe. Børn,
forældre, gruppeledere og skolernes ledelse er begejstrede for trivselsgrupperne, og Silkeborg Kommunes
Børn- og Ungeudvalg vedtager, at trivselsgrupperne skal forankres i kommunen og i Selvhjælp Silkeborg.

I samarbejde med Filmkompagniet
og finansieret af tips- og lottomidler
laves en professionel film, hvor bl.a.
15 børn fortæller om trivselsgruppernes betydning. Filmen kan ses på
www.selvhjaelpsilkeborg.dk - under
arkiv/video

Ved projektets afslutning sommeren
2015 har 325 børn og unge deltaget
i en trivselsgruppe. Børn, forældre,
gruppeledere og skolernes ledelse
er begejstrede for trivselsgrupperne,
og Silkeborg Kommunes Børn- og
Ungeudvalg vedtager, at trivsels-

grupperne skal forankres i kommunen og i Selvhjælp Silkeborg.
Gitte Schubert ansættes sammen
med Steen Andreassen til at sprede
trivselsgrupperne til andre skoler
i kommunen foreløbig i en to-årig
periode.
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Man kan lære at
leve med det
Hun var blevet konfirmeret om
foråret. Og forældrenes sølvbryllup
var lige om hjørnet, den dag i juni,
da livet tog en kolbøtte for 14-årige
Malene Porup fra Bryrup.
- Det var grundlovsdag. Min mor var
faldet om på badeværelset aftenen
før, men tog alligevel på arbejde den
dag. Men hun kom tidligere hjem
end hun plejede og gik direkte op og
lagde sig. Det lignede hende overhovedet ikke, så min far bad mig om at
gå op og kigge til hende.
22-årige Malene trækker vejret dybt,
men fortæller roligt og fattet om den
dag i 2007, da hendes mor døde.
- Da jeg lidt senere kom op, lå hun i
sengen. Hun var helt væk, og jeg var
ikke i tvivl om, at hun var død. Jeg
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ruskede i hende og ringede noget
febrilsk til min far. Jeg kan huske,
at jeg sagde, at hun stadigvæk var
varm, siger Malene.

starten. Alt muligt. Måske var det
også en måde at komme videre på,
siger hun.
For videre, det måtte hun jo.

Moderen havde fået en hjerneblødning, og lægerne fortalte bagefter,
at selv hvis hun var blevet behandlet tidligere, havde det ikke været
muligt at redde hendes liv. I de
tumultagtige dage, der fulgte inden
begravelsen, skulle Malenes tre
storebrødre kaldes hjem fra hver sit
hjørne af landet og alle planer måtte
laves om.

Jeg var ikke alene

På trods af, at Malene kun var 14 år,
bestemte hun sig for, at hun selv ville
ringe til skolen og fortælle sin lærer,
hvad der var sket.
- Jeg så helt vildt meget fjernsyn i

Selvhjælp Silkeborg

- Min far var fantastisk, og jeg fik
heldigvis lov til at være barn stadigvæk, fastslår hun. Alligevel var alt
forandret.
- Jeg er glad for, at jeg nåede at blive
konfirmeret, så jeg fik den fest helt
som den skulle være, uden at min
mors død blev en del af det, siger
Malene.

Hen over sommeren mente Malene
sådan set, at det gik OK, det med at
komme videre. Men alligevel prøvede hendes far forsigtigt at lokke hen-

Jeg så helt vildt meget
fjernsyn i starten. Alt muligt.
Måske var det også en måde
at komme videre på de til at mødes med en gruppe fra
Selvhjælp Silkeborg, efter at det var
blevet anbefalet fra sygehuset.
- Så jeg gik med til at mødes med
dem. Måske mest for hans skyld –
eller for at få fred. Det var en gruppe
børn, som alle havde mistet en af deres forældre. Én havde endda mistet
dem begge. Og de var alle yngre end
mig, fortæller hun og tilføjer:
- Det var lidt svært for mig at være
den ældste i gruppen, men ved at
høre historierne fra de andre, oplevede jeg, at jeg ikke var alene. Så jeg
kunne se, at selv om det var hårdt for
mig, så kunne det faktisk have været
endnu værre.
Malene bestemte sig for at blive ved
med at komme i gruppen i knap et
år og mener også, at det var godt for
hende, selv om hun ikke rigtig kunne
se det dengang.
- Jeg vil helt klart anbefale en selvhjælpsgruppe til andre også. Måske
ville det have været godt, hvis mine
brødre også havde været med i en
gruppe sammen med jævnaldrende
eller måske havde fået psykologhjælp, siger Malene, som godt kan
forestille sig, at hun en dag selv vil
være en af de frivillige, der hjælper
andre i en lignende situation.

Ville videre med livet
- Måske burde jeg have fortsat i
gruppen lidt længere. Men det er
svært at se, når man er midt i det.
Jeg ville jo også gerne videre med
mit liv, i stedet for at alting kom til at
handle om ”hvor er det synd for dig”.
Også i dag kan det blive for meget,
når folk giver mig ”blikket”, indrømmer Malene.
- Jeg oplever også efterhånden, at
jeg på nogle punkter nok ligner min
mor, uanset om jeg vil det eller ej.
Det må jeg også forholde mig til. Det
var nok nemmere, hvis hun var her
endnu, funderer hun.

Malene Porup
Tidligere bruger
Af Aase I. Madsen

Malene har et godt liv nu
Malene er flyttet hjemmefra, er i
gang med at uddanne sig til fotojournalist, og hun føler selv, at hun
har styrken til komme videre. Alligevel var det nok ikke helt tilfældigt, at
hun som en af sine første opgaver på
studiet valgte at interviewe en, der
også havde oplevet at miste en af
sine nærmeste.
Moderens alt for tidlige død vil altid
være en del af hendes liv og den bagage, Malene bærer på.
- Man kan lære at leve med det. Men
det er jo ikke det samme som at jeg
accepterer det. Jeg savner hende
faktisk. Og jeg tænker på hende
hver dag.

- Det var lidt svært for mig at
være den ældste i gruppen,
men ved at høre historierne
fra de andre, oplevede jeg,
at jeg ikke var alene.
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Fra deltager til

tovholder
Personlig og familiemæssig krise
er ofte grunden til at søge hjælp i
selvhjælpsregi.
I 2006 var min familie i dyb krise,
da vores søn, som var psykisk syg,
selvmedicinerede sig på en måde,
der havde eskaleret til noget meget
voldsomt med medicin og stoffer.
Det medfører en livsstil, der påvirker
de nærmeste i ekstrem negativ grad.
At se en man elsker på en livsfarlig
nedtur, giver så mange negative følelser, at det ikke skal beskrives her.
I Horsens fandt vi en gruppe af pårørende, der i den grad hjalp os, ikke
blot ved at lytte, være der og forstå,
men også med at videregive nogle
konkrete erfaringer og handlemuligheder. Så kunne vi jo tage imod eller
lade være.

Voldsomme problemstillinger
På næsten samme tid kørte Misbrugscentret i Silkeborg et kursusforløb for pårørende, som vi deltog i.
Den daværende leder Hanne Lauenborg Larsen ønskede, at kurset skulle
fortsætte i en slags selvstyrende pårørendegruppe under Misbrugscentret. Hun opfordrede min kone og
jeg til at være tovholdere i gruppen.
Lidt efter gruppen var startet, så jeg
en notits i avisen om, at Selvhjælp
Silkeborg ville starte et sådant forløb.
Jeg ringede til Tove Veng, projektleder for gruppen Pårørende til
misbrugere, og hun forklarede, at de
ville starte et kursusforløb for igangsættere om misbrug.
Jeg deltog i kurset, rigtig godt
indhold, men jeg tror nok, mange
syntes, jeg var mere markant end
samarbejdsvillig, da jeg ikke ville acceptere Selvhjælp Silkeborgs princip
om igangsættere og ret selvstændi20

ge grupper. At jeg ikke uden videre
ville acceptere forretningsgangen
skyldes, at vores problem ikke sådan
hører op på nogle måneder ved at
tænke og diskutere. Det fortsætter,
ofte i mange år. Desuden er det altså
ofte meget voldsomme problemstillinger med psykisk sygdom og kriminelle miljøer, så de pårørende føler
sig meget afmægtige og det i meget
lang tid.
Selvhjælp Silkeborg, Misbrugscentret, min kone og jeg fandt det
hensigtsmæssigt, at vores gruppe
fra Misbrugscentret overgik til Selvhjælp Silkeborg, og det har vi aldrig
fortrudt. Det har været en god og
støttende organisation af dejlige
mennesker.
I dag ni år efter er der stadig et par
stykker af de oprindelige med i gruppen en gang imellem, men der har
været mange med gennem kortere
eller længere perioder.
Dog må det siges, at der er dødvande lige nu. Nogle er stoppet, fordi
det går godt. Det er vi sådan set glade for. Nogle er stoppet, fordi deres
pårørende desværre er døde. Misbrugerbranchen er livsfarlig. Andre
kan ikke holde ud at blive konfronteret med nye medlemmer og deres
voldsomme følelser.

Pårørendegruppe
Bare ved at se på folk i byen kan jeg
se, at der må være et behov for en
gruppe som vores. Den skal bare
også være synlig for målgruppen.
For hver misbruger er der mindst tre
personer, som er stærkt berørte af
misbrugerens adfærd.
Derfor har jeg sammen med Selvhjælp Silkeborg og dens ekspertise
nu fået lavet noget informationsmateriale i form af foldere og opslag,

For hver misbruger er
der mindst tre personer,
som er stærkt berørte
af misbrugerens adfærd
Af Kaj Verner Christensen
Frivillig i Selvhjælp Silkeborg

der er blevet sendt og delt ud til læger, psykologer, Psykiatriens Hus og
andre, der kunne tænkes at komme
i kontakt med folk, hvis liv vanskeliggøres af en misbruger, de elsker.
De frivillige kaldes igangsættere,
men ikke mig. Jeg har kun haft én
gruppe. Til gengæld har jeg haft den
så længe, at jeg kalder mig tovholder
i stedet for.
Måske består Selvhjælp Silkeborg
af en bredere gruppe frivillige, end
man almindeligvis går og tror.

Ingen er
helt alene
-om værdien af Selvhjælp Silkeborg
Af Camilla Stenhaug Pedersen
Leder af Frivilligcenter Silkeborg

Foran døren står et mindre
metalskilt med overskriften:
”Ingen er helt alene”.

Du tager håb, forventning,
nysgerrighed og drømme
med dig ned ad trappen.

På vej ind stopper du op og studser
over sætningen…
Trækker vejr ind og undrer dig, fordi
du egentlig føler dig helt alene.

Om to uger skal du starte i
en gruppe på seks.
Her vil alle deltagere faktisk mene det, når de siger:
”Det forstår jeg godt”.

Sætningen sætter noget på spidsen
inden i dig, fordi du ønsker at bryde
ud af din alenehed. Håber, at mødet i
dag kan være vejen dertil.
Du føler dig fremmedgjort
og ensom, selv blandt mange.
Hjertet banker også godt til derinde i
brystkassen.
Foran venter en forsamtale med
Selvhjælp Silkeborg.
Du aner ikke, hvad du skal forvente.
Er nervøs for, om det er ligesom at
være til jobsamtale; håndfladerne
bliver svedige ved tanken.
Du træder hen over vacuum og
ind i rummet. Du lander sikkert, idet
en medarbejder fra Selvhjælp tager
imod dig.

De har alle været igennem
dét, du har været igennem.
Eller noget, der er næsten
lige som.
De vil være autentiske og
betroede vidner til, hvad
du lærer af og med dem.
Ikke fordi I har kendt hinanden siden
I var børn og altid har været der for
hinanden.
Ikke fordi I har en god kemi sammen.
Men fordi I på nøjagtigt samme tid
er mødtes i en fælles forpligtelse om
at ville en forandring.
En forandring, som I samtidigt har
hjertemodet til at udforske
i et fællesskab.

Du vises til rette af et par milde og
imødekommende øjne; kaffen
hældes op foran dig, og du sænker
øjeblikkeligt paraderne.

Et fællesskab, hvor de vigtigste
grundsten er ligeværd, respekt og
et stærkt ønske om at bidrage til et
bedre liv for sig selv og andre.

En samtale begynder.
Du deler dine svære oplevelser,
selvom du ikke troede, du var parat
til det.
Du hører dig selv reflektere og bliver
mødt og set af den anden.
Du får et vidne til din historie.

Du er nu halvvejs igennem dit
gruppeforløb.
Du kan mærke en forandring i den
måde, hvorpå du fortæller din egen
historie.

Forsamtalen er ovre, 90 minutter er
passeret, og du er på vej ud ad døren
igen.

Du er blevet udfordret på dine
antagelser om dig selv og andre fra
din fortid, og du har følt dig tryg
imens.
Året rundt kommer nye mennesker
til, der har brug for at føle sig mødt,
set, hørt, forstået og helt

grundlæggende at ”høre til”.
Ikke ”høre til” i en familie, men at
blive til, være til, i en given kontekst,
hvor det er lige meningsfuldt at give
som at modtage.
Og hvor grænsen mellem de to roller
i praksis er udvisket og i en konstant
vekselvirkning med hinanden.
Skiltet står stadig uden for døren:
”Ingen er helt alene”.
Selvhjælp tilbyder dig en vej ud af
aleneheden; hvis du selv vil det.
Hvis du har modet til at tage de
første skridt op ad trappen, så vil
du opdage, hvad forfatter F. Scott
Fitzgerald for over 100 år siden satte
ord på:

You discover that your longings
are universal longings,
that you´re not lonely and
isolated from anyone.
You belong.
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Mænd i Focus

Af Søren Kjærgaard
Projektkoordinator i Frivilligcenter Silkeborg

– konstruktive samarbejder på kryds og tværs
Der har længe manglet et sted –
et forum, hvor mænd kan mødes
og udveksle livserfaringer, så
derfor har Selvhjælp Silkeborg og
Frivilligcentret samarbejdet om at
få et sådant forum etableret. Det
har fået navnet Kom Videre Mand.

Kom Videre Mand
Kom Videre Mand er et forløb, som er
udviklet i et samarbejde mellem FriSe (paraplyorganisation for landets
lokale frivilligcentre og selvhjælpsprojekter) og SUS (SocialtUdviklingsCenter), og tilbydes til mænd, som
er ramt af skilsmisse, ledighed, stress
eller det hele på én gang.
Her i Silkeborg har vi udviklet Kom
Videre Mand på den måde, at vi i
august/september 2015 uddannede en række gruppeledere. De
færdiguddannede gruppeledere
bliver organiseret i selvhjælp og får
uddannelse i Selvhjælp Silkeborg.
Alle deltagerne i grupperne bliver
indskrevet i Selvhjælp Silkeborg.

Organisering af grupperne
To gruppeledere starter en gruppe,
bestående af fem–otte mænd, som
mødes én gang om ugen i otte uger
og taler om otte forskellige emner.
Det er emner som selvværd, lige-
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værd, kommunikation,
relationsarbejde, ansvarlighed og frihed.
Deltagere til disse
grupper var i starten
ikke nemme at komme i kontakt med. Et
stort samarbejde med
kommune, jobcenter,
fagforeninger, offentlige
anlæg med infoskærme
samt opslagstavler rigtig mange steder, har
efterhånden givet en
tilpas tilstrømning af
deltagere, så nye gruppeforløb kan iværksættes.
Den første gruppe startede den 22. oktober
2015 med Kim E. Jensen
og Lars Christiansen som gruppeledere.
Forløbet var slut medio december,
og de, som fuldførte de otte uger,
var meget begejstrede.
Kom Videre Mand er et projekt, som
ved projektudløb skal være funderet
i en bestående forening.
Hvem der får æren af at fortsætte er
endnu ikke afgjort.

Deltagere til disse grupper var i
starten ikke nemme at komme i
kontakt med. Et stort samarbejde
med kommune, jobcenter,
fagforeninger, offentlige anlæg med
infoskærme samt opslagstavler rigtig
mange steder, har efterhånden givet
en tilpas tilstrømning af deltagere, så
nye gruppeforløb kan iværksættes.

Tillykke med

jubilæet
Først og fremmest et stort tillykke
med jubilæet!
Selvhjælp Silkeborg kan være stolte
af rigtig mange ting. Det er landets
største selvhjælpsforening med
mange forskellige emnegrupper til
næsten alle aldre og livssituationer.
Kvaliteten er omdrejningspunktet
– lige fra uddannelse af nye gruppeledere til grupperne, og til en spændende hjemmeside, der vidner om et
enormt aktivitetsniveau.
De mange grupper er til alle os
mennesker, som oplever sorg, krise
og udfordringer i livet, og derfor har
brug for at mødes med andre i en
lignende situation, så vi kan hjælpe
hinanden med at finde kræfter og
komme videre i livet – det er, sammen med alle de frivillige, kernen i
foreningens virke.
På et mere overordnet plan er jeg
sikker på, at det frivillige arbejde,
som Selvhjælp Silkeborg yder, også
giver et vigtigt bidrag til udviklingen
af velfærden.
Frivillighed er en merværdi til vores
samfund, vores kommune, som er
uerstattelig uanset, om det er smalle
tider, eller vi vælter os i penge – det
sidste er udenfor min hukommelses
rækkevidde. Det handler ikke om at

Af Elin Sonne, byrådsmedlem i Silkeborg Kommune
Formand for Sundheds- og forebyggelsesudvalget
Medlem af Børne- og ungeudvalget

erstatte de ansatte og deres faglighed, men om at bidrage med noget
af alt det, der er brug for, som styrker
vores fællesskab og trivsel. Så der
er nok at tage fat på, set i det lys, at
kommunen ikke skal kunne besvare
alle vores behov.
Et godt eksempel er de trivsels-grupper på vores folkeskoler, som Selvhjælp Silkeborg har startet. Til at lede
grupperne er der to gruppeledere,
hvor den ene er ansat på skolen og
den anden er en frivillig med tilknytning til Selvhjælp Silkeborg. Det er
en særlig konstellation, som ikke
er praktiseret tidligere hos os. Den
ansatte bidrager med kendskab til
eleven og den hverdag, som eleven
færdes i. Den frivillige har en styrke i
slet ikke at have dette kendskab.
Trivselsgrupperne er etableret på
flere folkeskoler, på gymnasiet og på
ungdomsskolen i Silkeborg Kommune, og mere end 300 børn og unge
har indtil nu fået glæde af initiativet.
Her skabes rammerne, så børn og
unge kan hjælpe hinanden med at
styrke deres trivsel og mentale sundhed.
Det er, når eleverne lytter til hinanden, når de spejler sig i hinandens
historier, og når de udveksler gode
råd, at de giver hinanden den bedste
hjælp, de kan få. Det er jo det fantastiske med frivilligt arbejde; man gir’
ikke kun - man får også.

Frivillighed er en merværdi til
vores samfund, vores kommune,
som er uerstattelig uanset, om
det er smalle tider, eller vi vælter
os i penge. Det handler ikke om
at erstatte de ansatte og deres
faglighed, men om at bidrage med
noget af alt det, der er brug for, som
styrker vores fællesskab og trivsel.
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Et fristed
- et fortroligt rum

Da vores søn fik
autismediagnosen var både
min mand og jeg med i et
netværk i Risskov. Det var fint at
følges ad, men da det sluttede,
savnede jeg et fællesskab med
ligestillede.

gerne ville deltage i en selvhjælpsgruppe. Mine forældre forstod ikke
helt, at jeg havde behov for at snakke med andre ligestillede, og en del
venner smuttede da også, især fordi
vi ikke bare lige kunne tage i byen
eller pludselig få gæster.

- Jeg fandt Selvhjælp Silkeborgs
annonce om en forældregruppe på
Autismeforeningens hjemmeside,
tog straks kontakt, og nu er det godt
to år siden, jeg startede i gruppen.
På mit spørgsmål om, hvorfor manden ikke kom med, svarer Dorthe
med et glimt i øjet, at hun ikke tror,
mænd så tydeligt udtrykker det behov.

Første gruppemøde

- Men min mand og mine store børn
accepterede med det samme, at jeg
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- Det var mærkeligt at møde op i
gruppen første gang. Vi var rigtig
mange, der havde taget imod Selvhjælp Silkeborgs tilbud, men efter vi
havde præsenteret os selv og fortalt
om vore børns aldre og udfordringer,
var der nogen, der meldte fra. Nogen, fordi deres børn var på vej ud i
voksenlivet og derfor havde andre
udfordringer at slås med, end når
man er mellem 5 – 12 år. Og nogen
havde alligevel ikke det netværk af

Dorthe Jensen - deltager i gruppen
’Forældre med børn, der har autisme’
Fortalt til Ingrid Rønne

barnepiger, som de havde regnet
med. Det er bedst med en gruppe
på ca. seks - otte personer, så der er
ordentlig tid til at lytte til alle.

Måske kan det lyde som en floskel,
men vi kommer, fordi vi gerne vil
være der for hinanden, både når
det er svært men også glædes,
når tingene lykkes. Det er hverken
pinligt at græde eller grine. Og tro
mig. Vi gør begge dele.

Et fristed
Dorthes svar på, hvilke forventninger
hun havde til en selvhjælpsgruppe,
kommer prompte:
- Jeg søgte og har fundet et fristed,
et fortroligt rum, hvor jeg kan grine
og græde og komme af med mine
tanker til nogen, der ved, hvad jeg
snakker om: Forældre, der har problematikkerne inde i hverdagen og
ikke kun har læst om diagnoser. Og
så har vi tavshedspligt, både deltagere og igangsættere. Jeg synes ikke,
det har været grænseoverskridende
at skulle fortælle om mit barn, der
har autisme. Vi har som familie accepteret vores søns handicap.
Det hjælper ikke at gå og putte sig,
for det er nu engang blevet vores
livsvilkår. Og sådan oplever jeg også,
resten af gruppedeltagerne har det.

Hinandens
’hjælpemiddelcentral’
Kan I snakke om autisme i to timer,
spørger jeg, og Dorthe smiler og svarer:
- Vi har rigtig mange emner på
tapetet. Nogle gange når vi kun
siden-sidst-runden, fordi der er sket
både gode, sjove og trælse ting siden sidste møde.
Andre gange støtter og inspirerer vi
hinanden. Vi kalder det at få vores interne hjælpemiddelcentral fyldt op.
Det kan for eksempel være om:
- Mad
- Accept af egne og barnets vilkår
- Bedsteforældre
(nogle bedsteforældre har det
svært med at have et barnebarn
med særlige behov. Hvordan tackler vi det)

- Skolestart
skolevalg – kommunens tilbud
- Tabt arbejdsfortjeneste og
eventuelle afslag
- Sociale relationer
- Sociale sammenkomster
- Søskende

Naturligvis drikker vi kaffe
Dorthe, hånden på hjertet – det lyder,
som I hygger jer - er det en kaffeklub?
- Ja, vi får da kaffe hver gang, og vi
er kommet til at kende hinanden
rigtig godt, så selvom vi har mange
udfordringer, så hygger vi os også i
hinandens selskab.
Jeg ved godt, der er mange, der
tænker Selvhjælp, hvad er det – hvad
laver de der? Men det er så livgivende at snakke med andre i samme
situation i forhold til ens familie og
venner, der ikke altid forstår, hvad vi
hver især tumler med.
Måske kan det lyde som en floskel,
men vi kommer, fordi vi gerne vil
være der for hinanden, både når det
er svært men også glædes, når tingene lykkes. Det er hverken pinligt at
græde eller grine. Og tro mig. Vi gør
begge dele.
- Hvis man er i tvivl om, man skal sige ja tak til at være med i en gruppe,
så må man godt få mit telefonnummer af Selvhjælp Silkeborg. Jeg fortæller gerne.
Og Dorthe fortsætter spontant:
- Det sidste år i gruppen har givet
mig ideen til og også troen på, at
jeg har noget at byde på. Jeg kunne
tænke mig at holde foredrag om eller blive konsulent i autisme – der er
stort behov for, at nogen med praktisk erfaring blander sig.

Af Eva Andersen
Deltager i netværksgruppe
for forældre

Eva fortæller, at hun har stået på
venteliste i to år, og nu er hun
endelig kommet med i en selvhjælpsgruppe. Det har været værd
at vente på.
Eva havde det så godt allerede ved
første mødegang, at hun skrev et
digt samme aften:

været ude i verden i dag
talt med mennesker
voksne fornuftige
velformulerede
jeg passede overraskende ind
kunne være mig selv
næsten uden at blive
tør i halsen og tude
drak en masse vand
skulle tisse da jeg løb hjem
fik en snert af frihedsfølelse
smiler inden
jeg sover
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Fakta om

Selvhjælp Silkeborg
Formænd og koordinatorer de seneste 25 år
Historik ved gennemlæsning af gamle ringbind
viser, at der har været stiftende generalforsamling
den 30.05.91, men det fremgår ikke, hvem der var
formand det første år (med forbehold):
1991 - 1992 .  .  .  .  .  . Formandens navn kan ikke findes
1993 - 1994 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Marie Hegndal
1995 - 1996 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Edna Reisenhus
1997 - 1998 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Sonja Bogdanoff
1999  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Vibeke Klausen
2000  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Hanne Ernst
2001  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Ulla Vejlø
2002  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Hanne Ernst/Inger Thorsted
2003  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Chris Sønderup
2004  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Søren Marcussen
2005  .  .  .  .  .  .  .  .  . Conny Moselund/Søren Marcussen
2006  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Mona Gaarsdal/Conny Moselund
2007 - 2013 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Mona Gaarsdal
2014 -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Ulla Nielsen

Oversigt over koordinatorer ansat i Selvhjælp
Silkeborg siden foreningens start.
30/5-1991 - 30/6-2000 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Anni Graaberg
1/8-2000 - 1/8-2001 .  .  .  .  .  .  Anette Frøkjær Sørensen
1/8-2001 - 31/12-2001 .  .  .  .  .  .  Ingrid Toftgaard Vorre
1/1-2002 - 31/12-2002 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Susanne Nevel
1/1-2003 - 1/3-2005 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Mona Gaarsdal
1/3-2005 - 1/10-2005  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Jan Schibler
1/10-2005 - 31/12-2006  .  .  .  .  .  .  .  .  . Elisabeth Jernov
1/1-2007 - 6/8-2007 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Bestyrelsen
7/8-2007 -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Daglig leder Mette Løvstad
Bestyrelsen pr 1. april 2016
Formand:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Ulla Nielsen
Næstformand:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Birthe Helms
Kasserer:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Poul Thomsen
Sekretær:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Tove Veng
Bestyrelsesmedlem:  .  .  .  .  . Michael Neigaard Nielsen
1. suppleant  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Ingrid Rønne
2. suppleant  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bodil Rønne

Bestyrelse
Selvfinancierende projekter

Daglig leder 37 timer

Erhvervs-følgegruppe

Trivselsgrupper 1.5.15-30.7.17

Frivillige hjælpekoordinatorer

Medarbejdere - frivillige og ansatte

Administrativ koordinator 20 timer ugebtligt
Økonomi
Medlemsorganisering
PR
Administrative medarbejdere
Praktikant
Webmaster
Arrangementsgruppe

Unge/Adopterede 1.5.15-15.15.16
Kom videre mand 1.8.15 >
Afasi 1.1.16-31.3.17
Årligt 120 frivillige
65-70 forskellige grupper
550 deltagere
+ ADHD-Café

27

De seks bærende værdier
hos Selvhjælp Silkeborg
1. Frivillighed
Som det bærende fundament både blandt
gruppedeltagere og igangsættere.

2. Gensidighed
Alle gruppedeltagere både giver og modtager
støtte.

3. Ligeværdighed
Uanset baggrund og social status er alle i
gruppen lige i forhold til det emne, de mødes
omkring. Der er ingen eksperter udefra; det er
gruppedeltagernes viden og erfaring, der er det
bærende.

4. Medmenneskelighed
I selvhjælpen ser vi på lidelse og modgang som en
uundgåelig del af det at være menneske. Og netop
på grund af det fællesmenneskelige aspekt tror vi
på, at man som menneske har noget værdifuldt at
give til hinanden.

5. Fortrolighed
Vi etablerer det fortrolige rum, hvor tavshedspligt
blandt både gruppedeltagere og de frivillige er
essentielt.

6. Tilgængelighed
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Alle skal have adgang til selvhjælp og derfor er
vores tilbud gratis.

