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Forord
2018 fortsatte, hvor 2017 slap - med masser af liv, aktiviteter, bevægelse, afslutninger, begyndelser
og forandringer.
Selvhjælp Silkeborg er en dejlig stor forening med masser af
både deltagere og frivillige; og begge kategorier er i evig
bevægelse.
Foreningen gør en stor forskel for og med mennesker, og det er
DU med til at støtte – enten via din interesse, dit medlemsskab
eller aktive deltagelse i foreningen. Tak for det 😊
I dette årsskrift kan du læse lidt om årets begivenheder og sidst
om, hvor vi ser foreningen og dens aktiviteter på vej hen.
Selvhjælp Silkeborg har i 2017 og 2018 sagt farvel til
størstedelen af foreningens bærende ansatte. Vi har måttet
sige farvel til Mette Løvstad, Steen Andreassen, Pia Kidmose,
Søren Kjærgaard og Gitte Schubert.
Det er en stor arv at løfte for os stadig relativt nyansatte i
foreningen. Vi har i 2018 sagt velkommen til ny daglig leder,
trivselsgruppekoordinator og administrativ koordinator. Vi i staben vil gøre vores bedste for at bruge
alle vores tilgængelige ressourcer på at udvikle og understøtte foreningens virke, så vi fortsat kan
gøre det, vi er bedst til – at hjælpe mennesker med at hjælpe hinanden. I denne anledning vil vi
gerne sige en særlig TAK til vores multi-talent af en frivillig; Ingrid Rønne, som virkelig har taget en
kæmpetørn i netop denne overgangsfase.
Så store forandringer, som foreningen har været igennem det sidste ca. 1½ år, tager tid at stabilisere
efter. Det vil også en del af 2019 blive brugt til.
Vi har i 2018 også sagt farvel til Ulla Nielsen som bestyrelsesformand (heldigvis har vi ikke sagt farvel
til Ulla som frivillig) og stort velkommen til Elin Sonne som ny bestyrelsesformand.
Midt i alle disse afslutninger og begyndelser står der masser af dejlige frivillige, der sammen med
deltagerne i grupperne udgør hovedrollerne i Selvhjælp Silkeborg. De frivillige er – og skal være –
de bærende kræfter i vores forening. Vi ansatte skal bakke op, understøtte frivillige initiativer, skabe
gode rammer og sørge for retning, og ikke mindst ressourcer, til at foreningens frivillige som det
bærende element kan gøre et meningsfuldt stykke arbejde i fællesskab med gruppernes deltagere.
Vi er sammen i Selvhjælp Silkeborg – fordi vi tror på, at fællesskaber styrker.

Selvhjælp i tal for 2018
687 personer har deltaget i et gruppeforløb hos os – heraf ca. 70% kvinder og 30% mænd. Langt de
fleste er bosat i Silkeborg Kommune; 5% i andre kommuner.
13 personer har været i et individuelt samtaleforløb.
Der blev afholdt i alt 207 forsamtaler.
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93 gruppeforløb har vi håndteret, heraf har 42 været trivselsgruppeforløb for børn og 51
gruppeforløb for unge og voksne.
104 frivillige udfører aktivt opgaver i vores forening. Vi har 31 på venteliste til at komme på
introkursus. Derudover har vi 36 frivillige, som for øjeblikket er passive af forskellige årsager, men
stadig ønsker at være en del af foreningen.
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. Grupper startes op når der er 6-8 på venteliste til det samme tema.

Vores frivillige
Ingen frivillige, ingen Selvhjælp Silkeborg.
I 2018 har 25 personer gennemgået intro-kurset
for nye frivillige.
Vi har afholdt sparring/supervision for vores
frivillige 4 gange i 2018. Vi har også fået et frivilligt
team for supervision/sparring i foreningen. De står
for individuelle eller duo-samtaler i det omfang,
der er behov for det. Det betyder, at du som
frivillig enten selv eller sammen med en ’kollega’
kan få én eller flere samtaler hos udvalgte frivillige
med særlige kompetencer på dette område.
2018 blev også året hvor vi fandt frivillige koordinatorer til forskellige centrale områder i foreningen.
Det betyder, at vi nu har følgende frivillige koordinatorer i Selvhjælp Silkeborg:
-

Koordinatorer på voksenområdet: Grethe Bach, Ulla Nielsen og Christina Gadeberg
Koordinatorer på ungeområdet: Julie Thøgersen og Stina Juul Jensen
Koordinator for Kom Videre Mand: Torben Vous
Frivillig-koordinator: Ingrid Rønne

Tirsdagscaféen blev etableret i 2017 og har fungeret som et fælles mødested for både frivillige og
bestyrelsesmedlemmer. Caféen stod for sunde måltider til frokost og hyggeligt, uformelt samvær.
Desværre lukkede caféen i 2018. Det var ikke muligt at finde nye kræfter til at drive caféen på
frivillig basis og derfor var en lukning den eneste
mulighed.
I Estrupsgade 4 har vi et tæt samarbejde med både
Mødestedet (socialpsykiatrisk værested i stueetagen) og Frivilligcenter Silkeborg. Det gælder også
på det mere praktiske område. Derfor afholdt vil i
fællesskab en arbejdsdag i det sene forår, hvor der
blev taget ved; både indenfor og udenfor. Det er
første gang, vi prøver at gøre det i fællesskab med
Mødestedet – men forhåbentlig ikke sidste.
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Den årlige sommerfest blev gennemført i Lunden med både dejlig mad, quiz og ikke mindst glade
frivillige.
Frivillig Fredag var som sædvanligt en stor succes med
morgenfriske frivillige, der tog del i rundstykkesmøring og
uddeling på banegården. Med rundstykket fulgte informationsmateriale om det store stykke arbejde, Selvhjælp Silkeborg
udfører.
I 2018 fik Silkeborg sit eget Folkemøde. Her deltog Selvhjælp
Silkeborg også aktivt; både med Kom Videre Mand, der deltog i
fællesskab med andre foreninger, der arbejder specifikt med
mænd og et oplæg af Lea Gaulshøj Thomsen om den ’tredelte
hjerne’. Vi deltog sidst men ikke mindst i en stor sammenslutning
af foreninger omkring psykisk sårbarhed, hvor vi folkemødet
igennem var til rådighed med informationer omkring muligheder i
Selvhjælp Silkeborg samt dialog med både gæster og de andre
foreninger.
I efteråret afholdt vi stormøde med foreningens frivillige.
Her fik vi ’hjælp til selvhjælp’ og hørte nærmere om de
fremmødte frivilliges ønsker og behov fremadrettet.
Desuden blev der holdt oplæg, hygget og snakket til den
store guldmedalje. Sådanne møder ser vi frem til at holde
mange flere af.
Året blev afrundet med julegløgg og banko, arrangeret af
bestyrelsen.
EN STOR OG VARM TAK til alle vores engagerede, modige
og inspirerende 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 2018 havde vi 127 private medlemmer og 10 erhvervsmedlemmer.
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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/gruppeleder.
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. Hos os kræves en ekstra viden/introduktion til
følgende grupper: Kom Videre Mand, afasi, trivselsgrupper og grupper for pårørende til psykisk
sygdom.
I 2018 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.
TRIVSELSgrupper
Gang på gang bliver vi bekræftet i, at vores trivselsgrupper og børnegrupper er en succes. Vi får
positive tilbagemeldinger fra børn, forældre og både ansatte og frivillige trivselsgruppeledere, der
til stadighed imponeres og røres over, hvor meget børnene har på hjertet, og hvordan de i
grupperne hjælper og støtter hinanden ved at dele deres historier.
I kraft af vores tre-årige samarbejdsaftale med Silkeborg Kommune er trivselsgrupperne både
økonomisk og organisatorisk sikret, hvilket alle parter er
meget taknemmelige for. 2018 var året, hvor foreningen var
ramt af udskiftning og sygemelding, men et stærkt
fundament og en masse ildsjæle har betydet, at vi alligevel
har haft 42 børnegrupper – fordelt på folkeskoler,
privatskoler og lokalt herinde hos Selvhjælp.
I foråret har flere forskellige trådt til og hjulpet med at få
hjulene til at køre, og her skal bl.a. lyde en tak til Søren
Kjærgaard, der trådte til og hjalp efter behov, Janne
Kaasgaard, der var ansat hen over sommeren, Annette
Ploug Sørensen, der hjalp til i sin todelte rolle som ansat gruppeleder og en del af Selvhjælps
bestyrelse og til de mange frivillige, der tog et ekstra ansvar i perioden. I august blev Lise Theill
Warming ansat i et midlertidigt vikariat som trivselsgruppekoordinator, og blev efterfølgende
fastansat fra januar 2019. Vi ser frem mod et 2019 med mere ro og stabilitet.
De mange trivselsgrupper kræver også mange frivillige, og heldigvis er det indtil videre lykkes at få
det store puslespil til at gå op, men rekruttering af frivillige er et område, som vi til stadighed
arbejder med og udvikler på – ikke kun på børneområdet.
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Temaer for de forskellige grupper vi har haft er:
-

Skilsmisse
Selvværd
Sorg
Søskende til børn med særlige behov
Børn af forældre med psykisk sygdom
Store følelser
Stille elever

Herudover arbejder vi på at få startet en gruppe op for
børn, der lever med kronisk sygdom.
Unge
I 2018 har der været fem ungegrupper i Selvhjælp Silkeborg. Grupperne har periodisk været åbne
for nye deltagere.
Alle grupperne fungerer efter samme model; først tages ’runden’, så laves der mad og hygges i
køkkenet og til sidst samles man igen til samtale om et tema eller lignende.
På ungeområdet er der i 2018 sket meget i Silkeborg. Den frivillige, sociale forening, Ventilen, er
kommet til byen – og vi har fået et Ungekulturhus med en dertilhørende ungerådgivning. Vi vil gøre
vores bedste for på tværs at skabe de bedste muligheder for unge mennesker i Silkeborg Kommune.
Kom Videre Mand (KVM)
Der har i årets løb været afviklet 3 grupper med
mænd, som 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, så vi løbende har en gruppeleder klar,
når der er mænd nok på ventelisten til at opstarte
en ny gruppe.
Kom Videre Mand er gået fra at være et
udviklingsprojekt til nu at være en del af vores
faste tilbud – og det håber vi på fortsætter.

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.
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Pårørende til mennesker med psykisk sårbarhed
I vores samarbejde med den kommunale Socialpsykiatri og Regionspsykiatri Midt, hvor vi i
fællesskab udbyder gruppeforløb for pårørende til psykisk sårbare, har vi i 2018 alt i alt arbejdet
med 7 grupper. 4 grupper afslutter først deres forløb i 2019. Koordinator Annette Skjødt er ansat til
at arbejde med dette område.
Den største fødekæde til grupperne er Regionen, som gør en stor indsats for at komme i kontakt
med de pårørende og skaber dermed relationen til Selvhjælp. Vi har fået meget positive
tilbagemeldinger fra deltagerne. De siger blandt andet:
”Det har været langt bedre og mere lærende, end jeg havde turde håbe på”.
”Masser af refleksion og videndeling af andres erfaringer, som jeg har overført
til min egen situation”.
”Vidste ikke jeg havde et behov, før jeg kom. Opdagede at jeg havde en syg datter
– at jeg faktisk er pårørende”.
Bjarne Yde, Ledende sygeplejerske i Regionspsykiatrien:
”Vores partnerskab med Selvhjælp Silkeborg om pårørendegrupper er et
mønstereksempel på godt samarbejde. De har på en helt særlig måde ”en finger i
jorden” ude i den virkelige verden, som vi nyder godt af og frem for alt, så er de
til at regne med”.
Eva Stride, Afdelingsleder i Silkeborg Kommune siger blandt andet:
”Kombinationen af offentlig og civilsamfund er unik. Det har uden tvivl stor
betydning, at vi møder de pårørende både fra et perspektiv om, hvordan man
hjælper sig selv til at være den bedste version af sig selv som pårørende og fra et
fagprofessionelt punkt, hvor vi kan understøtte forståelsen og viden om de
processer deres syge er i”.
Mennesker ramt af afasi og deres pårørende
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). Målgruppen føler sig på grund af sit sproglige handicap ofte isoleret
fra omverdenen og har svært ved at indgå i sociale fællesskaber.
De frivillige er blevet oplært i at bruge et enkelt kommunikationsværktøj (SCA), som de benytter i
samtalen med de afasiramte gruppedeltagere.
Her blev der oprettet både en gruppe for mennesker ramt af afasi og en gruppe for deres pårørende.
Vi har været så glade for denne gruppe og særligt bemærket, hvor givende og meningsfuldt det har
været for alle involverede: de der er ramt af afasi, deres pårørende og de frivillige.
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
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SCA og dygtige engagerede frivillige er det lykkedes at skabe en ganske unik gruppe, hvor der er en
god afslappet stemning.
Derfor har vi indledt et samarbejde med Silkeborg Kommune og IKH omkring en opstart af ny gruppe
i 2019.

Peer-to-Peer
Projekt Peer-to-Peer – ligestillet støttet – blev afsluttet i sommeren 2018.
Selvhjælp Silkeborg og Frivilligcenter Silkeborg fik af Socialstyrelsen midler til at etablere peer-topeer-fællesskaber. Samarbejdet med kommunen bestod af tre spor: Rusmiddelcenter Silkeborg,
Socialpsykiatrisk Center 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.
Det var især peer-grupperne omkring levet erfaring med psykisk sygdom og psykisk sårbarhed at
projektet havde succes. Netop denne form for peer-grupper ønsker vi i Selvhjælp Silkeborg at
arbejde videre med.

Gaver, tilskud og donationer
I 2018 har vi med stor taknemmelighed modtaget økonomisk støtte fra:
 Private medlemmer og erhvervsmedlemmer
 Silkeborg Kommune
 Socialstyrelsen
 Isobro – strategiseminar til bestyrelsen
 Knapsmindefonden – bespisning i børne- og ungegrupperne
 Centa logen – til børnesorggrupper
 Lions Silkeborg – indkøb og opsætning af projektorer i grupperum, samt støtte til Kom Videre

Mand grupperne
 Sparekassen Kronjylland – notesblokke, kuglepenne mm.
Nogle af bidragene 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 småt og stort bidrager til vores fortsatte eksistens.

Medarbejderne
På medarbejderfronten er der sket meget i 2018.
I marts 2018 stoppede Pia Kidmose. Pia fungerede som konstitueret leder siden Mette Løvstad
stoppede; og havde indtil da fungeret som administrativ koordinator.
I maj 2018 startede undertegnede, Lea Gaulshøj Thomsen, op som ny daglig leder af Selvhjælp
Silkeborg. Arbejdstiden for den daglige leder er fuld tid – som den eneste i foreningen.
8

Ved udgangen af juli stoppede Søren Kjærgaard i Selvhjælp Silkeborg. Søren havde arbejdet med
projekt ’mænd i fokus’ og derudover fungerede han som selvhjælps-blæksprutte i en periode, hvor
der var store forandringer på næsten alle faste ansættelser i foreningen.
I august blev ny administrativ koordinator, Anne Anker-Møller, ansat. Anne arbejder 15 timer
ugentligt.
Det samme blev Lise Theill Warming. Lise blev i første omgang ansat i et midlertidigt vikariat. Ved
årsskiftet blev Lise Theill Warming fastansat som trivselskoordinator; 30 timer ugentligt.
Midt i al denne forandring har vi heldigvis også ansat Annette Skjødt i fem timer om ugen til at
koordinere grupperne for pårørende til mennesker med psykisk sygdom. Annette har været i
foreningen i mange år; både som frivillig og nu som ansat. Annette arbejder også for Frivilligcenteret
som projekt-ansat inden for samme område, hvilket giver en god synergi-effekt.

Frivillige bidrag til foreningen
Uden vores fantastiske frivillige havde vi ikke noget Selvhjælp Silkeborg. Udover at man kan være
igangsætter og/eller gruppeleder i vores grupper, har vi også mange andre opgaver, der løftes af
frivillige:










Koordinatoropgaver
Forsamtaler
Sparring og supervision
Kontorfrivillige i foreningens åbningstid
PR-frivillige
IT-assistance
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 introforløb for at sikre et solidt
kendskab til vores kerneværdier.

Hvad har 2019 at byde på?


Et fortsat arbejde på at skabe fællesskaber for og med både foreningens frivillige, deltagere
og medlemmer.



En bestyrelse med nye medlemmer, der sammen vil arbejde videre med foreningens
strategi, vision og mission.



Øget synlighed.



Øget medlemstal; målet for 2019 er i alt 300 medlemmer (både privat og erhverv).



Øget samarbejde med erhvervsliv.
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Fokus på økonomisk bæredygtighed, herunder en flerstrenget fundraising-strategi.



Balancering af opgaver og faktiske ressourcer.



Opstart af nye grupper, herunder en ny afasi-gruppe i samarbejde med Silkeborg Kommune.



Opstart af nye grupper for unge med autisme i samarbejde med Silkeborg Kommune via
projekt Koordineret Jobrettet Ungeindsats.



Samarbejdet med Psykiatriens Hus omkring grupper for pårørende til psykisk sårbare bliver
yderligere udviklet og forankret.



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



Alt muligt, vi slet ikke kan tænke os til endnu 😊

Bidrag til Frivilligcenter Silkeborgs årsskrift 2018
I Selvhjælp Silkeborg fik vi lov til at bidrage til årsskriftet, hvilket vi er rigtig glade for.
Det blev til en kærlighedserklæring til selvhjælpstanken og kan læses nedenfor.

Selvhjælp Silkeborg – fordi fællesskab styrker
En kærlighedserklæring til mennesker og hvad vi kan, når vi tør vise os selv for hinanden
Begrebet ’selvhjælp’ kræver tit lidt ekstra forklaring. Hvad betyder det egentlig? Skal man bare lære at
hjælpe sig selv og så kan man klare det hele uden andre?
Nej, selvhjælp dækker nærmere over, at vi i kraft af fællesskab med andre ligesindede, finder kræfterne inde
i os selv til at heles og styrkes. Man kan altså ikke hjælpe sig selv alene – det kræver at vi gør det i fællesskab
med andre. Dét er selvhjælpstanken. Vi har med andre ord brug for hinanden for at finde styrken i os selv til
at komme på fode når livet vælter os lidt omkuld.
Selvhjælp Silkeborg tilbyder selvhjælpsgrupper til børn, unge og voksne, der har brug for at finde styrke i
fællesskaber. Grupperne drives efter selvhjælpsmetoden og selvhjælpstanken, som er beskrevet ovenfor.
På den ene side kan man sige, at Selvhjælp Silkeborg ikke har én målgruppe, men mange. Vi arbejder både
med børn, unge og voksne. Vi arbejder med mange forskellige former for emner og problematikker, som
livet kan indeholde. På den anden side kunne man også sige, at vi kun har én målgruppe; nemlig mennesker.
Alle mennesker har brug for at være en del af meningsfulde fællesskaber og brug for, at der er nogle, der
regner med én.
Blandt andet derfor kan selvhjælpsgrupper give mening når livet gør ondt. Grupperne er et værn mod at føle
sig alene. De er en fantastisk ramme for at skabe meningsfulde relationer til andre. De giver plads og rum til
at være hele mennesker og både give udtryk for styrker, begrænsninger, modsatrettede følelser; de
paradokser og dilemmaer, som livets bøvl kan placere os i.
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I mange andre af livets arenaer skal vi tænke over, hvordan vi 'vinkler' os selv. Hvilket filter der skal lægges
over vores liv for at det kan passe ind og se normalt og måske endda succesfuldt ud.
I Selvhjælp Silkeborg og i vores grupper kan du give slip på den form for identitetsarbejde. Der er plads til
HELE dig som menneske - sammen med andre. Vi både giver plads og skaber plads i fællesskab.
Vores opgave som frivillig selvhjælpsforening er at facilitere: Vi skal skabe en tryg ramme, som deltagerne i
grupperne selv kan fylde ud med eget, levet liv. Vi skal ikke bestemme eller styre, men give plads og gøre
vores bedste for at deltagerne føler sig set, hørt og forstået af hinanden.
Vi ønsker at værne mod følelsen af at være alene. Vi vil skabe rammer, hvor rige og nuancerede fællesskaber
mellem mennesker kan vokse. Hverken mere. Eller mindre.
Vil du være med? Du er velkommen. Vi har brug for dig.

Tak!
Tak til deltagerne i vores grupper – tak fordi I sammen skaber nye fællesskaber, baseret på
nysgerrighed, tillid og åbenhed.
Tak til frivillige, der med deres tid, engagement og evner yder en uundværlig indsats og er
foreningens vigtigste aktører.
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 2018. Det har igen været et travlt år med krævende
opgaver, der fortsætter ind i 2019.
Sidst men ikke mindst TAK til jer alle for at have taget så godt imod de nye ansatte i foreningen,
herunder mig selv.
De bedste hilsner
Lea Gaulshøj Thomsen
Daglig leder af Selvhjælp Silkeborg
Silkeborg, marts 2019
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