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Forord
2017 var et år med masser af liv, aktiviteter, bevægelse, afslutninger og forandringer.
Med mere end 100 gruppeforløb i 2017, og en stor venteliste ved årets udgang, vidner det om at
flere mennesker får øje på den positive effekt det kan have, at mødes i fællesskaber. Deltagerne
føler sig gladere og bedre til at acceptere sin livssituation, ligesom de føler de er blevet bedre til at
fortælle andre om hvordan de har det. Det er godt for menneskers trivsel at mødes om en fælles
problemstilling, og derigennem få et rigtig godt udgangspunkt for at bearbejde deres livssituation
og komme videre. Og det er godt for vores samfund.
2017 har været endnu et år med vækst, nye frivillige, nye temaer, nye grupper, nye deltagere og
det er også et år med afslutninger.
I efteråret sagde vi farvel til vores daglige leder Mette Løvstad. Det var en bevægende
afskedsreception, med mange fremmødte og smukke taler. Mette har haft en afgørende
betydning for Selvhjælp Silkeborg og savnet er stort.
Gennem flere år har vi målrettet arbejdet på at sprede trivselsgrupperne på landsplan. Desværre
er det ikke lykkedes. End ikke vores landsorganisation FriSe, er det lykkedes for. Det er mit håb at
trivselsgrupperne nu må brede sig via græsrødderne rundt omkring i landets selvhjælpsforeninger.
Nøjagtig som det har gjort her i Silkeborg.
Vores trivselsgruppekoordinator Steen Andreassen har besluttet, at nu var det tid for ham at søge
nye udfordringer. Steen efterlader et velforankret trivselsgruppeprojekt, og er til stor inspiration
for vores frivillige, vores samarbejdspartnere, kolleger og bestyrelse. Vi tager afsked med Steen i
januar 2018, og også han vil blive savnet.
Endnu et tab vil jeg nævne; Selvhjælp Silkeborgs stifter Anni Graaberg døde i december 2017.
2017 er et år med mange begivenheder og store afslutninger, og i Selvhjælps ånd er det på sin
plads at stoppe op og mærke efter. Det er trygt at vide, at vi har en kompetent bestyrelse, der
netop gør det. Her ved årets afslutning leder bestyrelsen os gennem forandringerne og sørger for
at så frø til en ny begyndelse.

Selvhjælp i tal
881 personer har benyttet sig af vores tilbud – heraf 71% kvinder og 29% mænd. Langt de fleste er
bosat i Silkeborg Kommune, 6 % i andre kommuner.
116 gruppeforløb har vi håndteret, 55 trivselsgruppeforløb for børn og 61 gruppeforløb for unge
og voksne.
Vi har afholdt 502 forsamtaler, 43 samtaleforløb, vi har afholdt 26 infomøder og temaoplæg.
177 frivillige udfører opgaver i vores forening. Vi har 21 på venteliste til at komme på uddannelse.
Ved årets afslutning har vi en aktiv venteliste for personer, der venter på at komme i gang med et
gruppeforløb. Nogle af dem er allerede i gang med et forløb, men kan have et ønske om endnu et
forløb om et andet tema. Tallene viser klart vores berettigelse og menneskers behov for at blive
næret via fællesskab.
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Vores frivillige
Der ville ikke være noget Selvhjælp
Silkeborg, hvis vi ikke havde 177
engagerede og kompetente frivillige.
I 2017 har 37 personer gennemgået
uddannelsen i Selvhjælpsmetoden.
Vores uddannelsesmodel er populær
og af høj kvalitet, hvilket efterspørges
fra andre foreninger, kommuner og
sogne. I 2017 har vi således åbnet mere
for eksterne betalende deltagere, end
vi tidligere har gjort.
Vi har afholdt supervision for vores frivillige 6 gange i 2017, og vi har afprøvet en ny metode
”systemisk opstilling” i samarbejde med Anette Raaby fra Kongruens. Anette er også med i
erhvervsgruppen. Vores frivillige tog rigtig godt imod metoden, og det var en supervisionsaften
med stort fremmøde.
Vi er en forening, der kontinuerligt har fokus på kvalitet, og i starten af 2017 afprøvede vi i
samarbejde med en af byens psykologer en nyudviklet metode i samspilsanalyse, der måske kunne
bruges i selvhjælpsgrupperne. Det var lærerigt for begge parter, men vi måtte konstatere, at
modellen ikke forener sig med Selvhjælpsmodellen.
Bestyrelsens initiativ til en café for frivillige resulterede i Tirsdagscaféen, som ved årets udgang
blev selvkørende med Viggo Jørgensen som kok og koordinator.
Frivillig Fredag var som sædvanligt en stor succes med
morgenfriske frivillige, der tog del i rundstykkesmøring og
uddeling på banegården. Det efterfølgende arrangement på
Medborgerhuset var godt besøgt, og der var 3 oplæg
omkring: 1) Dokumentation i den frivillige verden, 2) Peerto-Peer tanken og 3) Kom Videre Mand. Efterfølgende var
der brobygningsbørs, hvor man mødtes på tværs af
foreninger og kommunale afdelinger.
Ved kommunens frivilligfest havde vi et event sammen
med Bog & Idé, også her deltog engagerede frivillige. Vi
havde en stand uden for butikken, og sammen med salget af
brugte bøger fra butikkens kælder blev der skabt godt 4.000 kr. til foreningens arbejde med børn
og unge.
Selvhjælp Silkeborg var inviteret med kommunens sundhedsforebyggende team rundt i
kommunen til informationsmøder for kommunens ældste. Temaet var sorg. Her var vi igen
beriget med frivillige, der tog med og fortalte om vores tilbud.
”Tag fat om stavene og gør en forskel”, sådan lød opfordringen fra Idræt om Dagen, da der blev
afviklet en velgørende Stav- og Gangfestival fra Friluftsscenen i Indelukket. Også her deltog vores
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friske frivillige, både med information om Selvhjælp og som deltager i ”gåtur med mening”. Igen
et arrangement, der resulterede i et økonomisk bidrag til foreningens aktiviteter.
Børn og unge fik deres eget rum. I 2017 blev vi endelig færdige med lokalet, og herfra skal lyde et
TAK til vores frivillige for en stor arbejdsindsats med indretningen. I oktober fejrede vi det med en
reception, hvor vi inviterede fonde og loger med, som har gjort det økonomisk muligt.
TAK til bestyrelsen for en
fantastisk sommerfest og
spændende rundvisning
på det nye Campus.
Bibliotekschef Lars Bornæs
og Campus koordinator
Rene Gabs Borgesen fra
Silkeborg Bibliotek/
Campus gav rundvisning til
Selvhjælp Silkeborg som
de første ”eksterne”.
EN STOR OG VARM TAK til alle vores engagerede, friske, modige og arbejdsomme frivillige.

Medlemmer
Vi er en medlemsbaseret forening. Et medlemskab er en tilkendegivelse af, at man støtter vores
aktiviteter. Det er meget vigtigt for os, fordi vi har brug for at kunne dokumentere lokal opbakning
og lokal forankring når vi søger puljer fra stat og kommune.
Vi har to forskellige medlemskaber, privat og erhverv.
I 2017 havde vi 124 private medlemmer og 15 erhvervsmedlemmer. Det er en stigning på 6 private
medlemmer og 1 erhvervsmedlem i forhold til sidste år.

Sponsorer
For at vi fortsat kan fungere som en sund og veldreven forening, kræver det engagerede lokale
virksomheder, som er villige til økonomisk at støtte aktiviteterne i foreningen. I 2017 har vi indgået
aftale med 6 sponsorer. Det er dejligt. Tak for det.
Det er et skridt videre i etableringen af et øget samarbejde med erhvervslivet. Vi har en strategi
om at de økonomiske midler, samarbejdet kaster af sig, skal blive i Silkeborg kommune ved at vi
vælger lokale leverandører.
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BAVNEHØJ INVEST

Selvhjælpsgrupper
Stadig flere, nye og mere udsatte målgrupper banker på vores dør. Nye måder at drive selvhjælp
på er fortsat i fokus, og derfor bliver det særlig vigtigt at holde fast i selvhjælpens grundværdier.
Uanset, hvordan ramme og indhold defineres, er de grundlæggende værdier at mødes i et
ligeværdigt, gensidigt og fortroligt fællesskab, hvor det medmenneskelige er essentielt, og hvor
det frivillige perspektiv er afgørende både som deltager og igangsætter. Tilgængelighed er en
kerneværdi. Alle skal have adgang til selvhjælp, og derfor er vores tilbud gratis.
Det betyder, at uanset om den enkelte gruppe kører efter den klassiske selvhjælpsmetode eller
har en overbygning, skal de ovenstående grundværdier altid være de centrale. En overbygning er
en tillægsuddannelse til vores grunduddannelse. Vi kræver en overbygning til f.eks. Kom Videre
Mand, Afasi og Pårørende til Psykisk Sårbare.
Fælles for alle vores grupper er, at grundværdierne danner et solidt og bærende fundament i
samarbejdsaftalerne vi indgår med Silkeborg Kommune og Socialpsykiatrien, hvor igangsætterteamet består af en frivillig og en ansat.
I 2017 har vi gennemført en stor mængde klassiske gruppeforløb. Temaerne har været skilsmisse,
sygdom, sorg og personlig udvikling. Derudover har vi etableret pårørende-, og forældregrupper.
Det er også værd at nævne det gode samarbejde med Sundhedshuset, hvor ”Lær at tackle” –
forløbene ofte fortsætter som en selvhjælpsgruppe i vores regi.
I foråret var vi en del af kommunens informationsmøder med temaet ”Sorgen som et livsvilkår”,
og vi har i løbet af året oprettet to sorggrupper for voksne.
TRIVSELSgrupper
Gitte Schubert og Steen Andreassen har delt koordinator opgaverne mellem sig. Trivselsgrupperne
er velforankret og er et kvalificeret tilbud til skolerne. Samarbejdet med skoleafdelingen i
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Silkeborg Kommune er frugtbart, og vi har indgået en 3-årig samarbejdsaftale gældende fra
skoleåret 2018/2019.
2017 er endnu et år, hvor vi er blevet bekræftet i at samtalegrupper for børn og unge er et hit. Det
kan vi se på de mange børn og unge som har været i en trivselsgruppe, både ude på vores
samarbejdsskoler og her hos os i Selvhjælp. Vi har fået yderligere 5 skoler med, og er nu oppe på
21 skoler. Endvidere har vi fået rigtig mange tilbagemeldinger fra vores gruppeledere, som
udtrykker at de oplever en stor glæde hos børnene og de unge, når de mødes i gruppen.
Med den store efterspørgsel på trivselsgrupper følger en efterspørgsel på frivillige gruppeledere.
Det har været lidt svært at få hænderne til at række til, men vi er meget glade for dem vi har og de
nye frivillige, som har meldt sig i 2017. De har alle været med på vores introkursus i henholdsvis
februar/marts og august/september.
Temaer for de forskellige grupper vi har haft er:







børn, hvis forældre er skilt
selvværd/trivsel
sorg
børn med udfordringer i hjemmet
børn med en forælder, der har en psykisk
sygdom
børn, der har en søskende med særlige behov

I løbet af året har der været forskellige temaaftener:



oplæg omkring seksuelle overgreb (sammen med Tabt barndom og Kvisten)
forældreaften med Bodil Kappelgaard, som fortalte om, hvordan man som forældre kan
møde sit barn hvor det er, når det er i en livskrise

Drengegrupper
Vi har i efteråret udviklet nogle særlige trivselsgrupper for drenge på kanten. I Silkeborg Kommune
har vi nogle skoler, hvor der på mellemtrinnet og i udskolingen er grupper af drenge, som man kan
frygte vil ende i kriminalitet. For dem vil vi gerne tilbyde aktiviteter koblet på refleksive samtaler.
Vi har haft kursusdage med henholdsvis Frans Ørsted Andersen og
Ingelise Nordenhof. Her har vi fået indblik i spændende drengeprojekter
fra andre steder i ind- og udland, og vi er blevet skolet i brug af diverse
dåseåbnere for udsatte drenge.

Unge
Ved årets start var der 3 netværksgrupper for unge. Én gruppe er afsluttet i årets løb, og to
fortsætter ind i 2018.
Der er startet én ny gruppe i 2017, og vi er ved årets udgang klar til opstart af endnu en gruppe i
februar 2018. Ved årets udgang er der således ca. 30 unge, der benytter sig af vores tilbud.
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I løbet af efteråret har der været en stigende efterspørgsel på deltagelse i netværksgrupper fra
unge i aldersgruppen 17 -25 år med "ondt i livet" af forskellige årsager eller med manglende
netværk.
Kom Videre Mand (KVM)
Der har i årets løb været afviklet 5 grupper med mænd, som vil videre. Der var en gruppe, som
forløb hen over årsskiftet, og alle viser den samme tendens: mændene vil videre. Der er mange
positive tilkendegivelser fra brugerne. Også gruppelederne er begejstrede for forløbet.
Der har været fokus på at få flere gruppeledere uddannet, således at vi i løbet af hele året altid har
en gruppeleder klar, når der er mænd nok. Det vil sige, at når der er 5 mænd klar på vores
venteliste, så kan vi starte en gruppe.
Ved årets udgang har vi 7 gruppeledere, som er klar til at hjælpe, og mændene kommer i en stadig
strøm og vil deltage i gruppeforløb.
Som noget specielt i selvhjælp på landsplan, så
er der oprettet en Erfagruppe for gruppeledere i
hele Jylland. Gruppelederne mødes 2 gange om
året og udveksler erfaringer og bliver sammen
kloge på, hvordan det hele skal se ud i
fremtiden. Denne Erfagruppe har været
anledning til, at der nu er lavet en
biografreklame for KVM. Den kan du finde på
Youtube, hvis du søger på Kom Videre Mand.
https://www.youtube.com/watch?v=Rfu84GnIFSo
ADHD caféen
Caféen kører med to frivillige caféværter. Caféen er åben for alle voksne med relation til ADHD,
dog er det ofte lidt de samme 8-10 gæster, der møder op. Alligevel er de faste gæster meget åbne
for nye deltagere og byder altid varmt velkommen til nye. De taler om ADHD, men også om alt
mulig andet. Caféværterne sørger for hyggelige rammer.
I 2017 var der et oplæg med Mette Bundgaard med titlen ”Kærlighed, ADHD og kaos”, og
deltagerne blev opfordret til at invitere ægtefæller/partnere med. Der var stor interesse for
det. Desuden har der været besøg af Anne Glasdam Hou, som med humor fortalte om sit livs
mange udfordringer med ADHD. Her kom også flere andre gæster.
Caféen har forsøgt sig med en fællestur til Viborg for at høre sangeren Danni Elmos reflekterende
indblik i hans liv med ADHD. Det var ikke så stor en succes som ønsket, som bl.a. iflg. café
værterne kan skyldes manglende økonomi.
Pårørende til Psykisk Syge
I samarbejde med Socialpsykiatrien, Rusmiddel sektionen og Regionspsykiatri Midt har vi indgået
en aftale om i fællesskab at udbyde gruppeforløb for pårørende til psykisk sårbare.
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Her har vi kopieret idéen fra trivselsgrupperne, hvor en ansat medarbejder fra psykiatrien og en
frivillig fra Selvhjælp Silkeborg på lige fod står for grupperne. Opgaverne løses i et ligeværdigt
samarbejde. Vi fokuserer på samarbejdet, fordi vi ved fra trivselsgrupperne, at vi er stærkere
sammen og kan lave bedre løsninger i fællesskab.
Deltagerne rekrutteres af alle 3 parter, og den administrative og koordinerende opgave varetages
af os. Grupperne mødes i vores lokaler én gang om måneden. Forløbet varer 8 måneder.
Afasi
I 2016 indgik vi et tæt samarbejde med Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) omkring
grupper for mennesker med afasi (personer, der har vanskeligheder ved at udtrykke sig i tale og på
skrift efter en skade på hjernen). Fire frivillige fra Selvhjælp og tre logopæder fra IKH stod i
fællesskab for gruppen.
De frivillige er blevet oplært i at bruge et enkelt kommunikationsværktøj (SCA), som de benytter i
samtalen med de afasiramte gruppedeltagere.
Ved årets udgang er Afasi-gruppen forankret i selvhjælp, og planen for 2018 er at uddanne
yderligere frivillige i brugen af SCA. Det gør vi i samarbejde med Selvhjælp Aarhus. Vi har i 2017
sammen søgt uddannelsesmidler hjem fra Uddannelsespuljen. Det er IKH, der forestår
uddannelsen.
Det har vist sig at være det helt rigtige at afprøve om selvhjælpsmetoden kunne ’nå’ denne
målgruppe. Samtalen er en central del af vores gruppemøder, og med kommunikationsværktøjet
SCA og dygtige engagerede frivillige er det lykkedes at skabe en ganske unik gruppe, hvor der er en
god afslappet stemning. Evalueringerne fra gruppen er både bevægende og opløftende.
Målgruppen føler sig på grund af sit sproglige handicap ofte isoleret fra omverdenen og har svært
ved at indgå i sociale fællesskaber, og netop derfor er vi ekstra glade for, at vi kan leve op til vores
motto: ”Alle skal have nogen at tale med”.

Peer-to-Peer
Projekt Peer-to-Peer – ligestillet støttet - har nu 1½ år på bagen og afsluttes sommeren 2018.
Selvhjælp Silkeborg har i samarbejde med Frivilligcentret fået midler til at etablere peer-to-peerfællesskaber. Samarbejdet med kommunen består af tre spor: Rusmiddelcenter Silkeborg (RCS),
Social Psykiatrisk Center (SPC) og Jobcentret, hvor Selvhjælp er koblet på de to førstnævnte spor.
Peer-to-peer betyder oversat ”ligestillet støtte”, hvor en person med en levet erfaring er kommet
så langt i sin egen proces, at han/hun kan være til gavn, håb og inspiration for andre med lignende
erfaringer.
Vi er i gang med at afprøve peer-to-peer-metoden i forhold til to målgrupper, nemlig misbrugere
med tilknytning til RCS og psykisk sårbare med tilknytning til SPC.
RCS sporet
Vi har afviklet én selvhjælpsgruppe i samarbejde med RCS, og erfaringen viser, at det er langt
vanskeligere at arbejde med denne målgruppe end forventet. Det var ikke muligt at rekruttere nok
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frivillige, og vi var derfor nødt til at gå på kompromis med frivillig-profilen. Således har
selvhjælpsgruppen ”Livet efter flasken” haft to frivillige, hvoraf kun den ene har levet erfaring. Den
anden frivillige er vokset op i et hjem, hvor der har været alkoholmisbrug.
Målgruppen er svært tilgængelig, hvilket har resulteret i en omskrivning af den del af projektet til
at omhandle pårørende til alkoholikere. Ved årets udgang ligger denne omskrivning til
godkendelse hos Socialstyrelsen.
SPC sporet
I 2017 har vi uddannet 3 peer-frivillige til dette spor. De 2 er i gang i en peer-selvhjælpsgruppe og
den 3. er i gang i en trivselsgruppe, da interessen herfor var særlig stor, og vi kun skulle bruge 2 til
peer-projektet.
Vi har udskudt gruppeopstart 4 gange pga. for få deltagere, da det også har vist sig vanskeligt at
rekruttere til denne målgruppe. I samarbejde med SPC besluttede vi at udvide rekrutteringen til
også at omfatte mennesker, der ikke har en baggrund i psykiatrien, men som oplever sig som
psykisk sårbare pga. diagnoser som ADD, depressioner og angst, selvom de ikke har været i
kontakt med psykiatrien, men f.eks. Sundhedshusets ”lær at takle” kurser eller egen læge.
Det er en kæmpe succes med de to peer-frivillige. Det gode makkermatch og mentorordningen
har medvirket til, at de 8 deltagere i gruppen har oparbejdet et godt netværk, hvor tillid og
gensidig respekt og forståelse er nøgleord.

Gaver, tilskud og donationer
I 2017 har vi med stor taknemmelighed modtaget økonomisk støtte fra:
















Private medlemmer og Erhvervsmedlemmer
Silkeborg Kommune
Socialstyrelsen
Det Nissenske Familiefond
KnapsmindePrisen 2016 - børn og unge
Silkeborg Østre Rotary Klub - TRIVSELSgrupperne og børne- og
ungegrupperne
Poul Erik Bech Fonden
NADA Silkeborg - Bespisning til ungegrupperne
Silkeborg Rotary Klub
Knapsmindefonden – gave til reception for børne/unge lokalet
Galerie Moderne Silkeborg - kunst til forskønnelse af lokalerne
Radisson Blu Silkeborg - 2 x overnatning til underviser
Idræt om Dagen "Stavgangfestival 6. juni" - Børnesorggrupperne
Søsterloge nr. 83 "Ulrica" – Sammenspisning i børne- og ungegrupper
Kongruens – tilskud til lederuddannelse
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Hertil kan nævnes gaver foreningen fik i forbindelse med
Mette Løvstads afskedsreception

Nogle af gaverne retter sig til vores brede generelle arbejde i
foreningen, og andre til mere specifikke emner, som fx vores
trivselsgrupper, børn i sorg og mennesker med kræft.
TAK til alle gavegivere – det varmer og løfter motivationen.

Medarbejderne
I november 2017 sagde vi farvel og tak til en højt skattet kollega, vores daglige leder gennem 10 år
Mette Løvstad. Tiden var inde for Mette til at prøve kræfter med et nyt job.
Lokalerne i Lunden dannede ramme om en rørende og bevægende afskedsreception for Mette,
hvor mange frivillige, kolleger fra hele
landet og vores samarbejdspartnere i
fællesskab sagde farvel og tusind tak til
Mette for hendes betydningsfulde og
imponerende indsats for Selvhjælp
Silkeborg. Mette har sammen med sine
mange dygtige kolleger styret Selvhjælp
Silkeborg i den rigtige retning, og
foreningen er vokset til landets største
selvhjælpsforening.
Mette Løvstad har været en unik kollega og en god leder af Selvhjælp Silkeborg, så det er
naturligvis vemodigt, at vi måtte sige farvel til hende. I dag er Mette daglig leder af Christine
Centeret hos CSM Nord i Aarhus (Center for Seksuelt Misbrugte).
Pia Kidmose tiltrådte som konstitueret leder den 1.
december. Ved årets udgang arbejder bestyrelsen på at
finde en ny daglig leder til foreningen.
Vi har heldigvis en god flok af engagerede og dygtige
frivillige og ansatte, der har deres jævnlige gang på
kontoret. Ved fælles hjælp yder vi den nødvendige
service til alle, som kommer til vores dør.
Gitte Schubert kom tilbage fra barselsorlov i august og
har sammen med Steen Andreassen ydet en kæmpe
indsats med at koordinerer trivselsgrupperne.
Ved årets afslutning blæser forandringens vinde fortsat. I december måned opsagde Steen
Andreassen sit job som trivselsgruppekoordinator for at tiltræde en stilling som diakonipræst i
Viborg Stift.
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Steen har ydet et kæmpe arbejde omkring vores trivselsgrupper. Det
er kommet mange børn til gavn, og takket være Steens indsats
sammen med kolleger og frivillige har børnene fået en støttende hånd,
når livet slår knuder. Der er stor efterspørgsel på skolerne. Med den
viden kan vi konkludere, at projektet er velfungerende og godt
forankret som et kvalificeret tilbud til skolernes arbejde med trivsel.
Steen Andreassen har været en fantastisk kollega og sparringspartner
for både daglig leder, bestyrelse og en stor inspirationskilde for vores
frivillige.
Gitte Schubert overtager de timer, Steen havde og vil med sit store
engagement sikre trivselsgruppernes videre drift.
I årets løb har vi haft 3 praktikanter, Christina Alstrup Bidstrup, Isabella Orth og Gitte Michaela
Sommerbirk.

Koordinatorerne og udvalgsarbejde
Uden vores fantastiske frivillige havde vi ikke noget Selvhjælp Silkeborg. Udover at være
igangsætter og/eller gruppeleder for vores grupper, har vi også mange andre opgaver, der løftes af
frivillige:
 Koordinatoropgaver
 Forsamtaler
 Mentorordning
 Supervision
 Administration og bogføring
 IT, PR og webmaster
 Indretning og praktiske opgaver
 Organisatorisk sparring
 Bestyrelsesarbejde
Mange finder vej til os via netværk og frivilligjob.dk. Uanset hvilken opgave man ønsker at
beskæftige sig med i vores forening, skal man deltage i vores uddannelsesforløb for at sikre et
solidt kendskab til vores kerneværdier.

Hvad har 2018 at byde på?
2018 er godt i gang. Januar måned har budt på nye
selvhjælpsgrupper, forsamtaler med nye brugere og uddannelse af
nye frivillige.
Vores formand gennem de sidste 4 år Ulla Nielsen har meddelt, at
hun ikke ønsker genvalg, så vi står overfor et formandsskifte her i
2018. Ulla har gjort et fantastisk arbejde som formand for Selvhjælp
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Silkeborg. Udover at være en stor støtte for daglig leder, har hun været med til etablering af
erhvervsgruppen, sat ekstra fokus på fundraising, organisering og været bagkvinden for vigtige
arbejdsredskaber i bestyrelsen, bl.a. forretningsorden og bestyrelseshåndbogen.
Hvis vi skuer længere frem i 2018 ser vi forude:


En bestyrelse med en ny formand, der sammen vil se på foreningens strategi, vision og
mission.



En ny daglig leder.



At samarbejdet med skoleafdelingen nu er velforankret, og den fortsatte drift i kommende
skoleår kan tage sit afsæt i en 3 - årig samarbejdsaftale.



Nye ungegrupper som kombinerer madlavning med refleksive samtaler.



Vores trivselsgruppeledere efterspurgte i 2017 inspiration til forældre, fordi udfordringer i
familien oftest berører både voksne og børn. Med næsten 100 fremmødte til
”Inspirationsaften for forældre” i april 2017, gentager vi succesen i løbet af 2018.



Etablering af endnu en peer-selvhjælpsgruppe og forhåbentligt forankring af peer-tanken i
vores tilbud.



Projekt STAR, hvor vi i samarbejde med Jobcenter, Socialafdelingens Voksenhandicapafdeling, Afdelingen for Familie- og Børnehandicap og Frivilligcenter Silkeborg skal
etablere forældregrupper for forældre til unge med psykisk sårbarhed.



Nye pårørende grupper for voksne børn af alkoholikere.



At pårørendeprojektet i samarbejde med Psykiatriens Hus bliver yderligere udviklet og
kommer til at nå ud til alle, der måtte have behov for tilbuddet.



At bevare og udvikle det gensidige respektfulde samarbejde med Silkeborg Kommune.

Hånd i hånd med aktiviteter og nye idéer ønsker vi, at samskabelse og bæredygtighed kommer til
at præge foreningen i 2018.
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TAK

Tak til deltagerne i vores grupper - vi ved, at den vigtigste udveksling sker mellem
gruppedeltagerne, og derfor eksisterer grupperne kun i kraft af den udveksling, der foregår
indbyrdes i gruppen.
Tak til frivillige, der med deres tid, engagement og evner yder en uundværlig indsats og er
foreningens vigtigste råvare.
Tak til samarbejdspartnere, tilskudsgivere, sponsorer og foreningens medlemmer.
Tak til erhvervsgruppen for utallige idéer, værdifuld sparring og stort netværk.
Tak til Frivilligcentret for et velfungerende og frugtbart samarbejde og lokalefællesskab.
Tak til bestyrelsen for en ihærdig arbejdsindsats i 2017. Det har været et travlt
år med krævende opgaver, der fortsætter ind i 2018.
Hos Selvhjælp Silkeborg løfter vi i flok, og det er mit håb for foreningen at få
bevidsthed om, at alle frivillige, ansatte og bestyrelse sammen udgør
foreningens gode ånd og stemning.
Pia Kidmose
Konstitueret Leder
Silkeborg, Januar 2018
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