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Forord
2019 fortsatte, hvor 2018 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.
2019 blev et år med stabilisering af foreningen og udarbejdelsen
af en strategi for 2019-2020 på i alt fire forskellige områder.
Vi har haft fokus på vores frivillige, økonomisk stabilitet,
synlighed og samskabelse. Dette vil vi også fortsætte med i
2020.
I 2019 blev foreningen også finalist til at blive årets Fantastiske Fællesskab i Østjylland. Vi blev
udvalgt blandt over 100 ansøgere og havde en fantastisk november måned, mens konkurrencen
kørte. Desværre blev vi i SMS-konkurrencen slået på målstregen af den markant større og rigtig fine
forening fra Aarhus; Natur Retur. Stort tillykke til dem – og stort tillykke til os. Selvom vi ikke vandt,
var nomineringen med til at øge synligheden af foreningen i lokalsamfundet, og det var med til at
give os noget ekstra at være fælles om.
Vores mange, dejlige og forskellige frivillige udgør hovedrollerne i Selvhjælp Silkeborg, sammen med
deltagerne i grupperne. 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. Hold nu op, hvor kan
vi være stolte af vores forening og alle de fantastiske fællesskaber vi skaber og faciliteter hver eneste
dag.

Selvhjælp i tal for 2019
782 personer har deltaget i et gruppeforløb hos os – heraf er langt de fleste bosat i Silkeborg
Kommune; ca. 7% i andre kommuner.
106 gruppeforløb har vi i alt håndteret, heraf var 57 af dem nye grupper som blev oprettet i løbet
af 2019. Vi har afholdt 50 trivselsgruppeforløb for børn og 56 gruppeforløb for unge, voksne og
ældre.

2

107 frivillige udfører aktivt opgaver i vores forening. Vi har 12 på venteliste til at komme på
introkursus. Derudover har vi 42 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, når der er 6-8 på venteliste til det samme tema.
1031 følger os på Facebook.
350 personer ser i gennemsnit, når vi laver et opslag på Facebook.
401 personer abonnerer på vores nyhedsbrev.

Vores frivillige
Ingen frivillige, ingen Selvhjælp Silkeborg.
I 2019 har 35 personer gennemgået intro-kurset
for nye frivillige.
Det er vigtigt for os, at alle frivillige og
gruppeledere løbende reflekterer over egen
praksis i grupperne (og hvor man ellers kan være
frivillig) til gavn for både én selv og andre.
Formålet er at sikre trivsel for sig selv og de andre
frivillige, for gruppedeltagerne og for foreningen
som helhed. Vi forventer, at man som aktiv
gruppeleder hos os prioriterer at deltage i denne
slags arrangementer mindst én gang årligt.
Vi har i 2019 afholdt i alt 4 arrangementer med fælles sparring/refleksion for vores frivillige. Vi har
også fået et frivilligt team for supervision/sparring i foreningen. De står for individuelle eller duosamtaler i det omfang, der er behov for det. Det betyder, at man som frivillig enten selv eller
sammen med en ”kollega” kan få én eller flere samtaler hos udvalgte frivillige med særlige
kompetencer på dette område. Hvis situationen skulle kræve det, er det selvfølgelig også muligt at
få professionel assistance.
Ud over rollen som igangsætter/gruppeleder i vores grupper, har vi også mange andre vigtige
opgaver, der løftes af frivillige:







Koordinator-opgaver (vi har frivillige voksen-koordinatorer, unge-koordinatorer
samt en frivillig-koordinator og en Kom Videre Mand-koordinator)
Kontorfrivillige i foreningens åbningstid
PR-frivillige
Fundraising-frivillige
Frivillige, der hjælper med at få flere erhvervsmedlemmer samt sponsorer til
foreningen
Event-frivillige, der også laver podcast
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Frivillig IT-assistance
Frivillig økonomisk konsulent
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.
Den årlige sommerfest blev gennemført i Lunden med både
dejlig mad, konkurrencer, sang 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 efteråret 2019 afholdt vi også et lokalt kursus i samarbejde
med Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) omkring magt og
afmagt i det frivillige, sociale arbejde. Her inviterede vi blandt
andet frivillige fra Kirkernes sociale arbejde med til kurset. Det
blev en god dag med både input, refleksion og netværk på tværs
af foreningerne.
I november blev Selvhjælp Silkeborg finalist i Fantastiske
Fællesskaber hos TV2 Østjylland; en konkurrence, der er
udviklet i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden og Tuborgfondet.
I november afholdt vi stormøde for alle foreningens
frivillige, bestyrelse og medarbejdere. Vi var ca. 35
mennesker, der nød godt af bestyrelsens kogekunst
og brugte en del af aftenen på at drøfte foreningens
strategi for 2019/2020; herunder både en status
samt fælles idéudvikling af mulige næste skridt på
hvert af de fire spor (vores frivillige, økonomisk
stabilitet, synlighed og samskabelse).
Året blev afrundet med julegløgg og julehygge,
arrangeret af bestyrelsen.
EN STOR OG VARM TAK til alle vores engagerede, modige og inspirerende frivillige.
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Årets åbne arrangementer
I 2019 afholdt vi flere åbne arrangementer for alle
interesserede.
I foråret havde vi besøg af tidligere medarbejder og
mande-ekspert Søren Kjærgaard med et oplæg under
overskriften ”Mænd der elsker kvinder – Rollen som
mand i Dagens Danmark”. Det blev en god aften, som
var velbesøgt af både mænd og kvinder, og der var en
høj grad af engagement og interesse i at forstå
hinanden på tværs af køn.
I maj afholdt vi et arrangement særligt for forældre omkring
parforhold, og hvad der gør kærligheden holdbar. Oplægsholder
var psykolog Bodil Kappelgaard, og hun stod for en engagerende
og involverende aften, hvor fokus var på, hvordan man
undersøger trivsel i sit parforhold og løbende er i dialog omkring,
hvordan vi gør kærligheden til hinanden langtidsholdbar.
I juni havde vi fornøjelsen af at få besøg af psykolog Jesper Birck
og ejer af Zensitiv Yoga, Lene Borresen, til en aften omkring
mentalisering. Jesper bidrog med det teoretiske perspektiv og
masser af små eksempler, mens Lene gav os muligheden for at
komme i kontakt med kroppen via regulerende øvelser.
Arrangementet var noget af et tilløbsstykke; vi var næsten 200
deltagere denne aften.
I september deltog vi igen på Silkeborgs eget Folkemøde. Vi var
del af en stor sammenslutning af foreninger omkring psykisk
sårbarhed, hvor vi folkemødet igennem var til rådighed med informationer omkring muligheder i
Selvhjælp Silkeborg samt i dialog med både gæster
og de andre foreninger. Vi stod i denne
sammenslutning også for afholdelse af en
velbesøgt, fælles paneldebat under titlen ’Når
identiteten udfordres – borgere med levet
erfaring’.
Vi havde også et fælles event sammen med blandt
andet Silkeborg Kommune og Idræt om dagen
omkring ”Gang i livet”. Den professionelle walker
Heidi Møller gav oplæg om, hvad gåture gør godt
for, med efterfølgende fælles gåtur.
Vi nyder vores åbne arrangementer og glædes
over, at der er så mange, der har lyst til at deltage og bidrage aktivt til gode, fælles oplevelser.
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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 2019 havde vi 128 private medlemmer og 7 erhvervsmedlemmer.
Vores målsætning er at komme op på 300 medlemmer (inkl. både privat- og erhvervsmedlemmer).
Når vi får 300 medlemmer, er vi et skridt nærmere at blive godkendt af SKAT som en
almenvelgørende eller almennyttig forening, hvilket vil betyde, at vi bliver momsfritaget, og at
vores medlemmer kan trække deres medlemskontingent og donationer fra i skat.

Selvhjælpsgrupper for voksne
Vi ser og møder kontinuerligt nye målgrupper, der har behov for selvhjælpsgrupper, fordi de står i
svære livssituationer. Nye måder at drive selvhjælp på er fortsat i fokus, og derfor bliver det særligt
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, hvordan den enkelte gruppe kører og er bygget op (tidsbegrænset eller ej,
åben eller lukket, kun frivillige gruppeledere eller er der også en medarbejder med osv.), skal de
ovenstående grundværdier altid være de bærende.
Nogle af vores grupper kræver en særlig
viden for, at man kan være frivillig i dem. De
kræver et tillæg til det generelle introkursus
for nye frivillige. Hos os kræves en ekstra
viden/introduktion til følgende grupper:
Kom Videre Mand, grupper for afasiramte og
alle børnegrupper.
I 2019 har vi gennemført en stor mængde
klassiske gruppeforløb. Temaerne har blandt
andet været skilsmisse, sygdom, sorg og
personlig udvikling. Derudover har vi
Fotokredit: TV2Østjylland
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.
2019 har også været året, hvor vi fik etableret vores anden gruppe for afasi-ramte og samtidig en
gruppe for deres pårørende. Dette er kun lykkedes, fordi vi samarbejder tæt med Silkeborg
Kommune omkring udviklingen og opstarten af grupperne. Institut for Kommunikation og Handicap
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(Region Midtjylland) har bidraget med kurser og sparring til vores frivillige i de to grupper for afasiramte.
Vi har startet gruppen Find din vej, som dækker på tværs af problemstillinger. I gruppen er der plads
til både at tumle med forskellige problemstillinger og samtidig til et stærkt fællesskab forbundet
omkring åbenheden og ønsket om at finde en god og farbar vej i sit liv. Nogle af problemstillingerne,
der er på spil for gruppedeltagerne er stress, angst og depression.
Vi har også været med til at starte et netværk for voksne over 30 med Aspergers i 2019.
På kræftområdet har vi indledt et tættere samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, Lokalafdeling
Silkeborg. Det betyder blandt andet, at vi nu ser vores kræftgruppe hos Selvhjælp Silkeborg som et
fælles ærinde at hverve til og fortælle om.
For seniorer har vi startet et nyt gruppetilbud kaldet Fortæl for Livet. Her er fokus på
livshistoriefortællinger. Desuden har vi også netværksgrupper for aldersgruppen 60+.
Særligt for mænd har vi fortsat gruppeforløbene Kom Videre Mand med stor succes. I Silkeborg er
der mange tilbud særligt til mænd, og vi er stolte af at være ét af dem.
Foreningen udvikler sig hele tiden og følger med efterspørgslen. Hvilke grupper, vi tilbyder, ses altid
på vores hjemmeside. Hvis man ser et behov for en ny type gruppe hos Selvhjælp Silkeborg, hvor
målgruppen kan defineres som at stå i en svær livssituation, så skal man endelig henvende sig til os;
vi vil rigtig gerne støtte op om nye initiativer og målgrupper i det omfang, vi har ressourcer til det.

TRIVSELSgrupper og børnegrupper
I 2019 har der været gang i børneområdet hos Selvhjælp Silkeborg – hele 50 gruppeforløb er det
blevet til i løbet af året. Størstedelen af grupperne har været afholdt ude på skolerne, hvor vi fortsat
har en tre-årig samarbejdsaftale med PPR og folkeskolerne om at køre TRIVSELSgrupper for børn.
TRIVSELSgrupperne ledes i fællesskab af en ansat på skolen og en frivillig fra Selvhjælp Silkeborg,
men de har samme fundament at stå på, da de alle introduceres til selvhjælpens særlige metode og
værdier via vores introkursus, og efterfølgende klædes ekstra på til,
hvordan ”dåseåbnere for den gode samtale” i form af øvelser, lege,
børnebøger og andet kan hjælpe til at åbne op for de gode samtaler
om børnenes liv.
I 2019 har der været afholdt grupper på følgende folkeskoler;
Ans skole, Bryrup skole, Dybkærskolen, Frisholm skole,
Gødvadskolen, Hvinningdalskolen, Langsøskolen, Resenbro skole,
Sejs skole, Thorning skole, Trekløverskolen, Vestre skole, Virklund
skole og Voel skole.
Herudover har de to privatskoler T.H Langs og Kornmod skole også
afholdt grupper, ligesom Rudolf Steiner skolen også for første gang
har haft trivselsgruppe.
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Vi oplever fortsat, at grupperne gør en stor forskel, og frivillige såvel som ansatte er glade for deres
samarbejde på tværs. I tider med knappe ressourcer, mange børn i klasserne og lange skoledage, så
oplever både ansatte, børn, forældre og frivillige, at TRIVSELSgrupperne bliver et frirum, hvor der er
tid til at tale om og være i det, børnene har behov for. Børnene deler glædeligt ud af deres erfaringer
og hjælper hinanden, og der er plads til både grin og gråd i grupperne. Og så nyder børnene ikke
mindst tavshedspligten – fordi det er altså bare ikke alt, som far og mor behøver at vide.
I løbet af 2019 har vores trivselsgruppekoordinator også været på
besøg i flere kommunale afdelinger for at fortælle om både
grupperne på skolerne, men også om de gruppetilbud vi har om
eftermiddagen i vores egne lokaler. Her ledes grupperne af to
frivillige, og de mødes altid i vores skønne og særligt indrettede
børnelokale. Disse grupper tager imod børn på hvis skole, der ikke
er grupper, eller hvor tema eller aldersgruppe ikke passer.
Derudover er det også herinde, vi har mulighed for samle til
temaer, hvor der måske ikke er nok børn i samme situation ude
på en enkelt skole. Siden besøgene har de kommunale
medarbejdere være flittige til at henvise forældre og børn til at
kontakte os, og vi er glade og stolte over det tætte samarbejde, vi
har.
Ligesom i alle vores samarbejder ind i det offentlige, så er vi altid
skarpe på, hvordan vores frivillige tilbud adskiller sig fra de professionelle, og hvilken værdi dette
har – og det er de kommunale medarbejdere helt med på. Vi er løbende i god dialog omkring emnet.
Temaerne for børnegrupper i 2019 har været; skilsmisse, selvværd, sorg, store følelser, stille elever,
forældre med psykisk sårbarhed, ”pigecafe” og robusthed.
Der skal også lyde en kæmpe tak til alle de frivillige i børnegrupperne. De kører gladelig til både Ans
i nord og Bryrup i syd, og viser altid et kæmpe hjerte og engagement, som gør alverden til forskel
for børnene. Selvom de ansatte gruppeledere hører til en skole, så vil vi også gerne takke dem – for
os er de også en vigtig del af Selvhjælp Silkeborg, og vi kunne ikke nå så mange børn, hvis ikke vi
havde vores fantastiske ambassadører rundt omkring på skolerne.
Grupper for Unge
I 2019 har der været tre ungegrupper i Selvhjælp Silkeborg. Grupperne har periodisk været åbne for
nye deltagere.
Alle grupperne fungerer efter samme model: først tages ”Siden-sidst-runden”, så laves der mad og
hygges i køkkenet og til sidst samles man igen til samtale om et tema eller lignende, man har valgt i
fællesskab.
De unge nyder trygheden i den faste form, kontakten med to frivillige i gruppen samt det mere
uformelle samvær omkring maden og madlavningen. Vi nyder virkelig at have disse grupper i huset,
de spreder god stemning og en dejlig duft af lækker mad på hele etagen.
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Desuden har vi gruppen Unge voksne med autisme, som er for unge autister i alderen 18-30 år. Den
er etableret i samarbejde med Bomholthus og Autismecenteret i Silkeborg Kommune.
På ungeområdet er der i 2019 sket meget i Silkeborg. Den frivillige, sociale forening, Ventilen, er
kommet til byen – og Ungekulturhuset har etableret sig i byen med mange aktiviteter. Det er også
her byens ungerådgiver er forankret. Vi vil gøre vores ypperste for på tværs at skabe de bedste
muligheder for unge mennesker i Silkeborg Kommune.
Også i 2019 bidrog vi til ”Forebyggelsesdagene” på ungeområdet, hvor forskellige aktører på
området i fællesskab besøger ungdomsuddannelserne og laver workshops omkring diverse
temaer. Vi stod for oplægget unge og relationer sammen med Silkeborg Kommunes ungerådgiver,
Michael Strandgaard Krause.
I fremtiden håber vi på at kunne bidrage med endnu mere og flere fællesskaber på ungeområdet,
for der er brug for det. Den mentale sundhed hos vores unge i dag er alarmerende dårlig. I
Silkeborg Kommune ligger den mentale sundhed under landsgennemsnittet, så vi har som
lokalsamfund en opgave i at skabe meningsfulde og styrkende fællesskaber sammen med
områdets unge.
Pårørende til mennesker med psykisk sårbarhed
Det er med stolthed, at vi ultimo 2019 blev enige med den kommunale Socialpsykiatri og
Regionspsykiatri Midt om en økonomisk aftale. Vi har i fællesskab gennem nogle år gennemført
gruppeforløb for pårørende til psykisk sårbare, og med den økonomiske aftale sikrer vi at kunne
fortsætte med dette værdifulde tilbud.
Vi har lavet en 3-årig aftale med genforhandling hvert år, så vi konstant ved, hvad vi kan forvente af
hinanden, og kan bruge energien på det væsentlige – selvhjælpsgrupper. Beløbet dækker lønudgift
til administration og koordinering af indsatser for pårørende. Koordinator Annette Skjødt er ansat
til dette område.
I årets løb er 7 grupper startet op, hvoraf
5 er afsluttet og 2 fortsætter til maj 2020.
I 3. kvartal steg søgningen til grupperne, så
ved udgangen af året var der 35 på
venteliste. Den største fødekæde til
grupperne er pt. Regionspsykiatrien, men
vi forventer en større tilgang fra
Socialpsykiatrien fremover.
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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:
”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”.

Gaver, tilskud og donationer
I 2019 har vi med stor taknemmelighed modtaget økonomisk støtte fra:
 Private medlemmer og erhvervsmedlemmer
 Silkeborg Kommune
 Socialstyrelsen
 Knapsmindefonden – til udvikling af dåseåbnere og tryk af børnefoldere
 Lions Club Silkeborg – til oplægsholder under folkemødet
 Lions Club Theodora Silkeborg – til oplægsholder under folkemødet samt

frivilligpleje til

stormødet
 Smukfonden – bespisning i vores ungegrupper
 Civ.ingeniør H.C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond - selvhjælpsarbejdet
 Otto og Gerda Bings Mindelegat - selvhjælpsarbejdet
 Fabriksejer, Ingeniør Valdemar Selmer Trane og Hustru Elisa Tranes Fond

-

selvhjælpsarbejdet
 Solar Fonden - selvhjælpsarbejdet
 Louis Petersens Legat – børne- og ungeområdet
 Danmark Fonden – børne- og trivselsgrupper
 Isobro – rekruttering af frivillige og afholdelse af introkurser
 Slagtermester Vilhelm Rasmussen og hustru Karen Else og Rasmussen's Mindefond selvhjælpsarbejdet
 Ville Heises Legat – kursus til trivselsgruppekoordinator
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Udover økonomisk støtte har vi også modtaget støtte i anden form. Det hele hjælper, og derfor siger
vi også stor tak til:
 Psykolog

Jesper Birck og ejer af Zensitiv yoga, Lene Borresen
for oplæg
 Sparekassen Kronjylland for kuglepenne og blokke, og ikke
mindst frivillig sparring med Direktør Klaus Skjødt
 Burre Reklame for rabat på tryksager
 Kun det bedste for godter til vores gruppedeltagere og
frivillige
 Toms for godter til vores gruppedeltagere og frivillige
 LEGO for legoklodser til børnegrupperne
 Hjernesagen for pegebog til afasigruppen
 Privatperson Caroline Graff og hendes søn for telefon
 Kunstcenter Silkeborg Bad for reduceret indgang til frivilligarrangement
 Museum Jorn for reduceret indgang til arrangement
 TV2 Østjylland, Tuborgfondet og Lokale- og anlægsfonden for nomineringen til prisen som
årets Fantastiske Fællesskab – det kom der en god video og flere artikler ud af
TAK til alle gavegivere – det varmer og småt og stort bidrager til vores fortsatte eksistens.

Samarbejde på tværs
Vi gør os umage med at udvide og udvikle nye fællesskaber på tværs, både med det offentlige
samt andre foreninger m.m. Det gør vi af den simple årsag, at vi kan mere sammen end hver for
sig.
For nylig har vi indledt et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse – lokalafdeling Silkeborg
omkring vores kræftgruppe her i Selvhjælp. Vi håber på, vi i fællesskab kan sikre bedst mulig,
frivillig støtte til kræftramte på denne måde.
Vi har i september samarbejdet med Kirkernes Sociale Arbejde (KSA) omkring afholdelse af et
fælles kursus for vores frivillige. Det var en fantastisk dag og yderst berigende at få et lille indblik i
hinandens verdener.
Til Folkemødet har vi samarbejdet med mange forskellige foreninger/organisationer omkring
temaet psykisk sårbarhed – Sind, Stemmer på Tværs, Psykiatriens Hus, LAP, Zensitiv Yoga og Bedre
Psykiatri.
Vi samarbejdede også med Sundhed og Omsorg (lokalcentrene og Idræt om Dagen) omkring flere
gå-arrangementer i anledning af Folkemødet.
På børneområdet samarbejdes der løbende og i særdeleshed med Familie/Ungekontakten.
Den slags vil vi gøre endnu mere af i fremtiden. Med andre foreninger, lokalt og nationalt. Med det
lokale erhvervsliv og med det offentlige system. Vi tror på, at det er gennem fællesskab og fælles
ansvar på tværs af sektorer, organisationer osv., vi skaber de bedste og mest bæredygtige
løsninger.
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Personale
På medarbejderfronten er der sket meget i 2019.
Den daglige leder var desværre syg i starten af året i hele to måneder med gentagne
lungebetændelser. I en sådan situation kan det mærkes, når foreningens eneste fuldtidsansatte ikke
er arbejdsdygtig. Heldigvis viste foreningens frivillige, medarbejdere, bestyrelse og Frivilligcenter
Silkeborg sig igen fra deres dejligste side og stod sammen om at løse opgaver og prioritere i denne
tid.
Vores trivselsgruppekoordinator Lises timeantal steg i januar med ti timer ugentligt, så vi er så
heldige af hendes selskab og skarpe koordinering 35 timer om ugen. De fem timer om ugen er
øremærket til fundraising, hvilket har vist sig at være godt givet ud og kunne mærkes på bundlinjen
ved årets afslutning.
I april kom Tina til foreningen i virksomhedspraktik. Tina løser ad hoc opgaver på kontoret og er en
stor hjælp i det daglige. Hun er forsat i praktik hos os.
Den administrative koordinator, Anne, gik i august på barsel og fødte i september en lille dreng.
Stort tillykke til Anne og familien. Anne er på barsel frem til august 2020, og i mellemtiden har vi
ansat Maria som hendes barselsvikar.
I slutningen af 2019 gik Anette fra midlertidig til fast ansættelse på 5 timer ugentligt, idet det
lykkedes hende og daglig leder at få en 3-årig samarbejdsaftale i hus med Psykiatriens Hus.

Hvad har 2020 at byde på?


Et fortsat arbejde med 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, som skal fornys
inden udgangen af 2020.



Øget synlighed, både lokalt og nationalt
omkring selvhjælpsgrupper.



Øget medlemstal; målet for 2020 er i alt
300 medlemmer (både privat og
erhverv).



Øget samarbejde med erhvervslivet for at sikre øget økonomisk stabilitet og en stærk, lokal
forankring.



Balancering af opgaver og faktiske ressourcer.



Øget fokus på arbejdsmiljø; både for frivillige samt medarbejdere i foreningen. Vi vil blandt
andet starte en arbejdsmiljøgruppe, der sikrer dette fokus kontinuerligt.
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Opstart af nye grupper, blandt andet for pårørende til demensramte.



Opstart af ”Torsdagsklubben” som er et åbent fællesskab, hvor alle, der har lyst, er
velkomme. Hver anden uge er der en fælles gåtur, og hver anden uge er der fælleslæsning i
huset.



Fortsat samarbejde og netværk med andre foreninger og bevægelser på det frivillige, sociale
område.



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



Spændende, åbne arrangementer for alle interesserede.



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

Tak!
Tak til deltagerne i vores grupper – tak fordi I sammen skaber nye fællesskaber, baseret på
nysgerrighed, tillid, åbenhed og fortrolighed.
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 det lokale erhvervsliv – for sparring og input til vores proces omkring et tættere samarbejde
med netop det lokale erhvervsliv.
Tak til Frivilligcentret for et velfungerende og frugtbart samarbejde og lokalefællesskab.
Tak til bestyrelsen for en ihærdig arbejdsindsats i 2019. Det har igen været et travlt år med krævende
og vigtige opgaver.
Sidst, men ikke mindst, TAK til jer alle, der af forskellige årsager følger os på Facebook, LinkedIn,
vores hjemmeside eller måske via abonnement på vores nyhedsbrev. Vi er så glade for, at I har lyst
til at følge med i livet hos Selvhjælp Silkeborg 
De bedste hilsner
Lea Gaulshøj Thomsen
Daglig leder af Selvhjælp Silkeborg
Silkeborg, marts 2020
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