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Forord
2020 startede fantastisk – med masser af liv, aktiviteter, bevægelse, afslutninger, begyndelser og
forandringer. Dog mødte vi hurtigt sammen med resten af Danmark (og verden) en stor, stor forandring,
som går under navne som corona og COVID-19 – og det vil denne årsberetning selvfølgelig bære præg af.
På trods af Covid-19 kan jeg godt allerede nu løfte sløret for, at vi har haft et dejligt år i Selvhjælp Silkeborg
med masser af aktivitet på trods, og masser af meningsfulde fællesskaber for og med mennesker i svære
livssituationer.
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 din 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.
Vi har i 2020 fortsat haft fokus på vores fire udvalgte, strategiske områder; frivillige, økonomisk stabilitet,
synlighed og samskabelse. Dette er vores strategi for 2019-2020.

Selvhjælp Silkeborg ligger lige i hjertet af Silkeborg

Vores mange, dejlige og forskellige frivillige udgør hovedrollerne i Selvhjælp Silkeborg sammen med
deltagerne i grupperne. De frivillige er – og skal være – de centrale 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.

2

Selvhjælp i tal for 2020
I løbet af 2020 har 1037 personer benyttet vores tilbud, og heraf er langt de fleste bosat i Silkeborg
Kommune. Kun ca. 7% bor i andre kommuner.
I løbet af året 2020 har vi samlet gennemført 114 gruppeforløb,
heraf var 63 børnegruppeforløb, mens 51 var gruppeforløb for
unge, voksne og ældre.
100 frivillige er aktive i vores forening. Desuden har vi tilknyttet
55 eksterne fagpersoner, som fungerer som gruppeledere i
enten vores trivselsgrupper på skolerne, eller i vores
pårørendegrupper for psykisk sårbare. Derudover har vi 46
frivillige, som for øjeblikket er passive af forskellige årsager,
men stadig ønsker at være en del af foreningen.
Ellers er tallene for 2020:
• 165 private medlemmer
• 16 erhvervsmedlemmer
• 1262 følger os på Facebook
• 350 personer ser i gennemsnit vores opslag på Facebook
• 461 personer abonnerer på vores nyhedsbrev
Lidt reklame foran Den Kreative Skole

Vores gruppeledere/frivillige
Ingen gruppeledere/frivillige, ingen Selvhjælp Silkeborg!
I 2020 har 37 personer gennemgået intro-kurset for nye frivillige. Kurset forløber over 2-3 aftener, og
underviserne er trivselsgruppe-koordinatoren og den daglige leder. Hvis man ønsker at være aktiv i
børnegrupper, kræver det en tredje aften med særligt fokus på øvelser, og ønsker man at være aktiv på
voksen-området, kan man ’nøjes’ med de to første kursusaftener.
Det er vigtigt for os, at alle gruppeledere/frivillige løbende reflekterer over egen praksis i grupperne (og
hvor man ellers kan være frivillig) til gavn for både én selv og andre.

Introforløb for gruppeledere
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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.
Normalt afholder vi derfor fire årlige arrangementer til netop at understøtte denne fælles refleksion og det
bredere, sociale fællesskab mellem gruppeledere/frivillige. Vi kalder det ’fælles sparring og refleksion’. Det
har desværre ikke været muligt at afholde i år, da Covid-19 på de planlagte tidspunkter i foråret og sent
efterår igen spændte ben for at ses på kryds og tværs i foreningen.
Vi har derfor gennemført håndholdt sparringer og opfølgning med grupper, men også benyttet os af vores
team af frivillige, der kan give supervision/sparring i foreningen. De står for individuelle eller duo-samtaler 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 gruppeleder, har vi også mange andre
vigtige opgaver, der løftes af frivillige, bl.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frivillige til koordinator-opgaver
Frivillige voksen-, unge- og børn/sorg-koordinatorer
Frivillig-koordinator
Frivillige på kontoret i foreningens åbningstid
Fundraising-frivillige
Frivillige, der hjælper med at få et tættere samarbejde
med det lokale erhvervsliv
Frivillige omkring CSR og erhvervsmedlemskaber
Event-frivillige, der også laver podcasts
Frivillig IT-assistance
Frivillig økonomisk konsulent
Frivillige til indretning og praktiske opgaver
Frivillige til organisatorisk sparring
Frivillige bestyrelsesmdlemmer

Mange finder vej til os via netværk og frivilligjob.dk.
De frivillige gør en kæmpe indsats

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.
2020 har desværre stået i aflysningernes tegn, når det kommer til at mødes i større forsamlinger. Vi har
som forening prioriteret et fokus på vores små fællesskaber; nemlig grupperne – og de større forsamlinger
har vi desværre måttet aflyse; det gælder både sommerfesten, Frivillig Fredag, julehyggen, et kursus i
grafisk facilitering og det årlige stormøde. ØV – vi håber på, at 2021 bliver mere samarbejdsvilligt, så vi igen
kan pleje vores store og brede fællesskab på tværs af de små, lokale gruppe-fællesskaber.

EN STOR OG VARM TAK til alle vores engagerede, modige og inspirerende gruppeledere/frivillige.
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Årets åbne arrangementer
I 2020 afholdt vi desværre kun et enkelt, åbent arrangement. Vi havde flere planlagt, men Covid-19 ville det
anderledes.
Heldigvis nåede vi i oktober lige præcis at afholde et totalt
udsolgt arrangement med sociologen, Anders Petersen, om
præstationssamfundet, og hvad det især har af uheldige
effekter på de unges mentale trivsel. Her ramte vi lige ind i en
periode, hvor det med stramme retningslinjer var muligt at
mødes 75 mennesker i Medborgerhuset.
Vi havde håbet på, vi også havde afholdt et arrangement med
psykolog Rebecca Thomsen omkring at være forældre til børn
med særlige behov – og hvorfor det er vigtigt at give plads og
accept omkring det at have bekymringer i den sammenhæng.
Dette oplæg håber vi på at kunne afholde i løbet af 2021.
De to tidligere år har vi deltaget aktivt i Silkeborgs eget
folkemøde. Dette var desværre aflyst, og det forventes ikke
umiddelbart at genopstå igen indenfor en overskuelig fremtid.

Sociolog Anders Petersen

Endelig plejer vi også at fejre Frivillig Fredag med vores helt egen tradition; uddeling af gratis rundstykker
og lidt information om vores forening til morgentravle pendlere ved Silkeborg Station. Pga. covid-19 aflyste
vi også dette, men vi ser frem til at deltage i 2021, hvor temaet er ’lokale stemmer’.
Som den sidste perle på snoren af aflysninger er Sindets Dag i oktober, som skulle have omhandlet søvn.
Daglig leder, Lea Gaulshøj Thomsen, skulle i den anledning have været oplægsholder på dagen.
Arrangementet forventes gennemført i oktober 2021 i stedet.

Årets generalforsamling
Årets generalforsamling blev ikke helt, som vi i starten af året havde forestillet os det. Vi måtte udskyde
den to gange, men i juni 2020 blev tredje gang lykkens gang. Vi mødtes i Nordre Fælleshus med masser af
håndsprit og højt humør.
På generalforsamlingen blev bestyrelsen
valgt og kom til at bestå af følgende
kompetente mennesker:
•
•
•
•
•
•
•

Elin Sonne, formand
Karin Lyngby, næstformand
Anny Mehlsen, kasserer
Britta Bøhme, sekretær
Birthe Helms, medlem
Anette Raaby, suppleant
Charlotte Kristensen, suppleant
Vi har stærke fællesskaber på alle niveauer
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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.
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
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 ansat med osv.), skal de ovenstående grundværdier
altid være de bærende.

Det giver overskud at hjælpe andre

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.
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I 2020 har vi gennemført en stor mængde klassiske gruppeforløb. Temaerne har blandt andet været
skilsmisse, sygdom, sorg og personlig udvikling. Derudover har vi etableret pårørende-, og forældregrupper.
Årsberetningen i år trækker lidt af vores enormt mange grupper frem, men er ikke afdækkende for alle de
utroligt dejligt mange forskelligartede grupper, vi har i foreningen. Overblikket over dette kan man altid
finde på vores hjemmeside www.selvhjaelpsilkeborg.dk.
2020 har også været året, hvor vi fik etableret hele tre grupper for pårørende til demensramte. Hvis ikke
covid-19 havde drillet os i løbet af året, var det uden tvivl blevet til flere. Dette er kun lykkedes, fordi vi
samarbejder tæt med Silkeborg Kommune omkring udviklingen og opstarten af grupperne. Vi er utroligt
glade for samarbejdet, og det er et af de mange gode eksempler på, at vi sammen – på tværs af sektorer –
kan lave bedre indsatser, end vi kan hver for sig.
Vi har også startet brede grupper op omkring mental trivsel. Det har bl.a. været gruppen Selvomsorg, som
så dagens første lys i 2020. Vi har også gruppen Find din vej og Personlig Udvikling, 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 startet en helt ny gruppe op omkring det at være tyk; Tyk Trivsel. Her der det fokus på trivsel og
selv-accept, selvom dette kan være svært, når man lever livet i en stor krop. Gruppen fik stor medieomtale,
da daglig leder, Lea, selv stillede sig frem og fortalte om sit personlige behov for denne gruppe.

Kom Videre Mand har været en stor succes

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.
Den samme type samarbejde har vi i 2020 etableret både med Landsforeningen for Autisme samt NEFOS –
netværket for selvmordsramte. Vi glæder os virkelig over samarbejdet med andre frivillige foreninger, der
gør en stor forskel for mennesker.
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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. I 2020 har vi øget samarbejdet med
jobcenteret i forhold til at komme i kontakt med mænd, for hvem gruppeforløbet kunne være relevant.
2020 blev også året, hvor vi slog dørene op for vores første helt åbne tilbud; nemlig Torsdagsklubben.
Denne blev udviklet med støtte fra Velliv Foreningen og boostet med kulturmidler fra Silkeborg Kommune.
Klubben er tænkt som et åbent fællesskab og et tilbud, der særligt er målrettet de, der står på venteliste til
andre grupper, hvor der jo desværre ofte er længere ventetid, da vi må afvente, at der bliver deltagere nok
til en hel, dynamisk gruppe. Hver torsdag formiddag kan man være med til enten at gå en tur eller læse en
tekst sammen i det, der kaldes guidet fælleslæsning.
Gruppen har vist sig at være et stort hit for foreningen, og det var også gåturene, der var den første
aktivitet, vi kunne starte op igen i maj 2020, da Covid-19 langsomt slap taget i, hvad vi kunne kalde 1. bølge.

Torsdagsklubben afvikles hver 14. dag skiftevis ude…

– og inde

Vi fik også etableret et samarbejde med Kultur på Recept i forhold til at brobygge til Torsdagsklubben som
afslutning af deres forløb for stress/angst/depressionsramte borgere.
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
Mange børn i Silkeborg Kommune har i 2020 haft glæde af det helt særlige fællesskab, man kan opleve, når
man deltager i en selvhjælpsgruppe for børn. I Selvhjælp Silkeborg står børneområdet på to ben;
Trivselsgrupper på skoler og børnegrupper i Estrupsgade.
Siden 2012 har Selvhjælp Silkeborg sammen med Silkeborg Kommune hvert år etableret trivselsgrupper på
skoler i hele kommunen. Trivselsgrupperne ledes i fællesskab af en ansat på skolen og en frivillig fra
Selvhjælp Silkeborg. De står på samme fundament, da alle introduceres til selvhjælpens særlige metode og
værdier. Via vores Introkursus klædes de på til, hvordan vi kører børnegrupper, og man bliver præsenteret
for ”dåseåbnere for den gode samtale” i form af øvelser, lege, film, børnebøger og andet. Alt sammen
redskaber som kan hjælpe til at åbne op for de gode samtaler om børnenes liv og det, der fylder for dem.
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Grupperne samles om forskellige emner som selvværd, generel trivsel og søskende der fylder. Men langt de
fleste grupper har det at have skilte forældre som fællesnævner.
I 2020 har vi og vores frivillige samarbejdet med 18 folkeskoler om ca. 50 trivselsgrupper. Dog gør der sig i
år det særlige forhold gældende, at mange af grupperne har mødtes færre gange end planlagt, da covid-19
har spændt ben. De forpurrede planer har dog ikke mindsket gruppeledernes engagement for sagen, og de
har på forbilledlig vis gjort, hvad der var muligt, når det var muligt.
I 2020 har der været afholdt grupper på følgende folkeskoler:
•
•
•
•
•
•

Ans Skole
Bryrup Skole
Buskelundskolen
Dybkærskolen
Fårvang Skole
Gjern Skole

•
•
•
•
•
•

Grauballe Skole
Gødvadskolen
Hvinningdalskolen
Langsøskolen
Resenbro Skole
Sejs Skole

•
•
•
•
•
•

Sølystskolen
Thorning Skole
Trekløverskolen
Vestre Skole
Virklund Skole
Voel Skole

Vi oplever fortsat, at grupperne gør en stor forskel for børnene. Trivselsgrupperne er et frirum, hvor der er
tid til at tale om det, der fylder for børnene. De deler glædeligt ud af deres erfaringer og hjælper hinanden.
Der er plads til både grin og gråd i grupperne. Der er tavshedspligt, og børnene er både trygge ved at kunne
dele tanker og følelser uden forbehold og stolte over at være med i en hemmelig klub, hvor man passer på
hinandens historier.

Børnene lærer at sætte
ord på deres følelser

Både frivillige og ansatte er tilfredse med samarbejdet på tværs. Når vi bringer frivillighed ind i skolen,
opstår der et anderledes rum, som adskiller sig fra den øvrige skoletid. Og det er vigtigt. For trivselsgruppetid er ikke skoletid.
Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune har i efteråret 2020 (med VIA, Aarhus som ekstern evaluator)
gennemført en evaluering af trivselsgrupperne på skolerne. Vi havde på fornemmelsen, at resultaterne nok
ikke ville blive helt ringe; og vi blev blæst bagover. Både skoleledelser, ansatte lærere og pædagoger,
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frivillige og ikke mindst børnene, er meget tilfredse og glade for indsatsen. Som ét af børnene sagde: ”Den
dag, jeg skal i trivselsgruppe, er en god dag!”.
I Selvhjælps lokaler kører vi børnegrupper for børn i alderen 7-15 år.
Her ledes grupperne af to frivillige, og de mødes altid i vores særligt
indrettede børnelokale.
Disse grupper samler børn, som enten ikke har en gruppe på skolen,
der passer til deres alder eller tema, eller som har brug for en gruppe
med et mere specifikt emne. Det kan være sorggruppe, børn af
forældre med psykisk sårbarhed eller søskende til børn med særlige
behov.
Vi opstarter en børnegruppe, når vi har 6-8 børn på venteliste til de
enkelte emner, og det bevirker, at grupperne startes løbende gennem
hele året. I 2020 er det lykkedes os at gennemføre ca. 10 gruppeforløb,
på trods af corona.
Vi har et godt samarbejde med forskellige kommunale afdelinger på
børneområdet. De kommunale medarbejdere er gode til at henvise
forældre og børn til at kontakte os. Vi er taknemmelige for og stolte
over det tætte samarbejde.
På trods af, at forårets nedlukning satte de igangværende grupper på
pause, stod alle gruppeledere på spring, da der skulle startes nye
grupper op efter sommerferien. Den energi og det engagement de
lagde for dagen, vidner om, at det ikke kun er børnene, som har
gevinst af at være med i trivsels- og børnegrupper.
Der skal lyde en stor tak til alle gruppeledere på børneområdet i 2020.
Vi ser frem mod endnu et år, hvor fortrolighed, ligeværdighed,
medmenneskelighed og fællesskab bliver bredt ud til en masse af
Silkeborgs børn.

Vi har tilbud til både børn og unge

Ungegrupper
I 2020 har der været to netværksgrupper for unge 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.
Desuden havde vi i 2020 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.
Vi har også afprøvet at have en gruppe for unge pårørende til psykisk sårbare i 2020, læs mere om dette i
nedenstående afsnit.
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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.
På nippet til årsskiftet er der også et skifte på posten som frivillige unge-koordinatorer. Dette er – som så
meget andet – forsinket af Covid-situationen, men vi er mere end klar til at tage fat på dette område i 2021.

Alle er velkomne — her er det Annette, der giver hånd (før Covid-19)

Pårørende til psykisk sårbare
Vi har gennem nogle år gennemført gruppeforløb for pårørende til psykisk sårbare i samarbejde med den
kommunale Socialpsykiatri og Regionspsykiatri Midt. Det er med glæde og ydmyghed, at vi i december
2020 har forlænget denne samarbejdsaftale for en 3-årig periode. Det betyder så meget for os, da vi med
den økonomiske aftale kan sikre, at vi bruger vores ressourcer mest værdifuldt – nemlig på at give de
pårørende optimale rammer og løbende opstarte nye grupper.
”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”.

Bjarne Yde
Ledende sygeplejerske i Regionspsykiatrien

I årets løb har 9 grupper været i gang. 6 er afsluttet inden årets udgang og 3 fortsætter i 2021. På trods af
Covid-19 er der stadig søgning til grupperne – dog i et mindre tempo. På ventelisten har vi deltagere til en
forældregruppe og en partnergruppe, og de starter forhåbentlig op inden sommerferien, hvis situationen
tillader det.
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”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”.

Eva Stride
Afdelingsleder i Silkeborg Kommune

Ultimo året startede vi en gruppe for unge mellem 15-18 år, som er pårørende til et nært familiemedlem
med en psykisk sårbarhed. Vi har tidligere haft svært at tiltrække denne gruppe, og vi vil derfor følge
gruppen tæt og bruge ekstra tid på evaluering med de unge. Vi håber at få input og blive klogere på, om der
er særlige ting, som vi skal være opmærksom på, når vi kommunikerer til denne målgruppe.

Flere i Fællesskaber
Silkeborg Kommune sætter ensomhed og fællesskab på dagsordenen i en fireårig periode. I projektet skal
de bedste indsatser fra ind- og udland samles og udfoldes i et samarbejde mellem borgere, foreninger,
skoler, erhvervsliv, lokale medier, fonde og forskere.
Vi er en del af partnerskabet omkring projektet, som består af meget forskelligartede aktører på tværs af
civilsamfund, region, kommune og erhvervsliv i Silkeborg. Projektet hedder Flere i Fællesskaber og drives af
en projektledelse fra hhv. kommune og region. Partnerskabet omkring projektet tæller blandt andet
Frivilligcenter Silkeborg, Business Silkeborg, Jyske Bank, Ældre Sagen, Ventilen, Mary Fonden, Silkeborg
Højskole og mange andre gode kræfter. Partnerskabet bliver ved med at vokse gennem projektperioden.
Projektet har to hovedformål:
At forandre et lokalsamfund ved at skabe en ’drømmekommune’, hvor alle tilbydes en vej ind i
fællesskaber gennem en lang række tværgående initiativer, der involverer unge og ældre – og
kommunens borgere i øvrigt.
• At evaluere indsatsen; undersøge, hvad der virker, og hvad der ikke gør samt udbrede resultatet herfra.
•

Vi er spændte på, hvor dette nye fællesskab vil bringe os hen i løbet af projektets fire år. Man kan læse
mere om projektet her: https://flereifaellesskaber.silkeborg.dk/.
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Gaver, priser, tilskud og donationer
I 2020 har vi været så heldige at modtage hele to mere formelle hædringer: Knapsmindeprisen samt Logen
Sacros jubilæumsdonation i forbindelse med deres 40 års jubilæum, der blev afholdt i september.
Knapsmindeprisen blev uddelt i januar, og den blev givet til Selvhjælp Silkeborg for det store arbejde med
børne- og ungegrupper over årene.
Vi er taknemmelige over at blive set og anerkendt på denne måde. Logen Sacro talte om foreningen som en
af ’hverdagens helte’, der nu skulle ses og hædres for det store arbejde, foreningens frivillige gør i forhold
til at skabe styrkende fællesskaber for og med mennesker, der har brug for det.
I 2020 har vi desuden modtaget økonomisk støtte fra:
•
•

165 Private medlemmer
16 Erhvervsmedlemmer:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Aktionspotentiale
Psykolog Gruppen
Anders Møller Larsen, snedker- og tømrer
Andreas – Grundlag for grønt
Arepa
Psykolog Mette Bastrup
Dacapo
Evald Brasserie og Café

•
•
•
•
•
•
•
•

Human Balance Klinik Samklang Silkeborg
ID’et – Morten Lund
Øjenlæge Jens Laursen
NHS Maskinfabrik
Ryd Helt Op
Silkeborg Psykolog Praksis
TechRas Miljø
Psykiater Kathrine Bayer

Samt følgende sponsorer
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Danske Bank Fonden Silkeborg
Enid Ingemanns Fond
Enkefru Juliane Buntzens (født Køhlers)
Mindelegat
Ester Bruhns Fond
Isobro
Ludvigsen Legat
Merrild Fonden
NADA Silkeborg
Odd Fellow Loge 56

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Rigmor og Otto Peschardts fond for
afatikere
Silkeborg Kommune
Slots- og kulturstyrelsen
Socialstyrelsen
Solar Fonden af 1978
Sparekassen Kronjylland
Sundhedsstyrelsen
TrygFonden*
Velliv Foreningen

* i form af ca. 2,4 millioner kroner fordelt over tre år til projektet ’Nye rum for Fællesskaber’
•

Udover økonomisk støtte har vi også modtaget støtte i anden form. Alt hjælper, og derfor takker vi også:
•
•
•
•
•

Sociolog Anders Petersen
Michael Hübertz
Burre Reklame
Kun Det Bedste
Fotograf Thomas Juul

•
•
•
•
•

Burgershack
Meny Kaffe Herning-Silkeborg A/S
Lysterapi.dk
OK-Benzin
Okkels

TAK til alle gavegivere – det varmer og småt og stort bidrager til vores fortsatte eksistens.
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Arbejdsmiljø
I 2020 har vi sat spotlight på det psykosociale arbejdsmiljø i foreningen; både for frivillige og ansatte.
Der er nedsat en arbejdsgruppe, som består af Britta Bøhme (bestyrelse/frivillig), Birthe Helms (bestyrelse
/frivillig), Kirsten Mahler (frivillig), Lise Theill Warming (ansat) og Lea Gaulshøj Thomsen (daglig leder).
Arbejdsgruppen har lavet en funktionsbeskrivelse for rollen som gruppeleder, der fremadrettet er at finde
på hjemmesiden og er en integreret del af intro-materialet for nye frivillige. Her får man en tydelig indsigt i,
hvad der forventes af rollen som gruppeleder, og hvad der er tilknyttet af konkrete opgaver.
Desuden vil arbejdsgruppen stå for at udsende et online spørgeskema i 2021, der skal fungere som en
’pulsmåling’ på det psykosociale arbejdsmiljø. Denne undersøgelse vil danne basis for arbejdsgruppens
fremadrettede arbejde på området.
Endelig deltog daglig leder på FriSes årsmøde med et oplæg omkring netop betydningen af det gode,
psykosociale arbejdsmiljø i foreninger som vores – og hvorfor det ofte presses.

Personale
På medarbejderfronten er der sket en del i 2020.
Lise Theill Warming, vores trivselsgruppe-koordinator, gik på barsel i august 2020. Hun overlod styrepinden
på området til barselsvikar Kirsti Haven. Området har været i trygge hænder hos Kirsti. Faktisk så trygge
hænder, at vi i slutningen af året tilbød Kirsti at forlænge den midlertidige ansættelse med tre år. Det
takkede hun heldigvis ja til. Grunden til dette er, at Lise for en tre-årig periode vil fungere som projektleder
for vores TrygFonden projekt; ’Nye rum for Fællesskaber’.

Fotograf Thomas Juul foreviger Lise inden hun gik på barsel
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Desuden er Lise ved udgangen af 2020 blevet fastansat til fundraising 5 timer ugentligt hos os. Det glæder
os meget, da det er et fokus, der er godt givet ud og som kan betale sig for foreningen.
Hele 2020 har vi haft Tina Bak Rasmussen i en mindre virksomhedspraktik på kontoret. Hun har været en
stor hjælp i forhold til ad hoc opgaver, administrative og praktiske. I slutningen af året fik Tina en fleksjobbevilling, og vi ønsker hende alt det bedste i jagten efter et fleksjob, som lige passer – det bliver en heldig
arbejdsplads, der gafler hende "
%
$
#
I slutningen af året kom Birgitte Thomsen med på holdet i en mindre virksomhedspraktik, og vil også være
at finde på kontoret i 2021. Sammen med Anne er hun involveret i kontoropgaver samt i Torsdagsklubben.
Vores administrative koordinator, Anne
Anker-Møller, startede 2020 på barsel.
I stedet har vi haft en yderst kompetent
barselsvikar i huset; Maria Hussak. I august
kom Anne tilbage til de administrative
opgaver hos os. Maria var i mellemtiden
blevet ansat i en tilsvarende rolle hos
Selvhjælp Herning, og vi glæder os over, at
vi fortsat på den måde bevarer kontakten.
Desværre blev Annes datter alvorligt syg i
udgangen af august, og det betød en akut
orlov fra arbejds-opgaverne i 8 uger. Her
viste foreningen igen sit stærke fællesskab
og sammenhængskraft frem: Vores enormt
dygtige og kompetente kasserer, Anny
Mehlsen, trådte til og hjalp med bogføring
mm, mens Maria Hussak bød ind med lidt ad
hoc timer til hjemmeside, nyhedsbreve, løn
mm. Endelig dækkede daglig leder resten af
opgaverne af indtil, Anne heldigvis kunne
vende godt tilbage til foreningen igen i
november 2020.
Annette Skjødt er fortsat ansat 5 timer
ugentligt som koordinator for området
’pårørende til psykisk sårbare’, hvilket vi og
Psykiatriens Hus er svært tilfredse med.
Desuden kan det nævnes, at Annette også
er projektansat hos Frivilligcenter Silkeborg.

Der er mange lukkede bøger, der åbner op i grupperne

I august 2020 havde vi også Tais Nøhr i en 4 ugers virksomhedspraktik med henblik på at skrive en
fondsansøgning omkring flere drenge i vores børnegrupper. Dette område samarbejder vi fortsat om, og vi
håber på, vi i løbet af 2021 med lidt held kan løfte sløret for mere på denne front.
Lea Gaulshøj Thomsen har som daglig leder haft fokus på skiftende hold af medarbejdere samt frivillige i et
helt usædvanligt år. Desuden er Lea startet på en to-årig lederuddannelse hos Dispuk. Denne har også
oplevet lidt driftsforstyrrelser grundet covid-19, men er i det store hele gennemført over året. Uddannelsen
forventes afsluttet i januar 2022.
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Hvad har 2021 at byde på?
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Selvhjælp Silkeborg har 30 års jubilæum i 2021, hvilket vi vil fejre på forskellig vis.
Et fortsat arbejde med at skabe styrkende fællesskaber for og med både foreningens frivillige, deltagere
og medlemmer.
En bestyrelse, der sammen med foreningens ansatte vil arbejde med en fornyelse af foreningens
strategi, som skal fornys i løbet af 2021.
Øget synlighed, både lokalt og nationalt omkring selvhjælpsgrupper.
Øget medlemstal; målet for 2021 er i alt 300 medlemmer (både privat og erhverv).
Øget samarbejde med erhvervslivet med særligt fokus på CSR (virksomhedens sociale ansvar).
Balancering af opgaver og faktiske ressourcer.
Fortsat fokus på arbejdsmiljø; både for frivillige samt medarbejdere i foreningen. Vi vil blandt andet lave
en spørgeskemaundersøgelse; en ’pulsmåling’ i forhold til foreningens gruppeledere/frivillige samt
ansatte og bestyrelsesmedlemmer.
Opstart af nye grupper, blandt andet online grupper.
Opstart af det tre-årige projekt ’Nye rum for fællesskaber’ i maj 2021.
Opstart af ”Torsdagsklubben - Fyraften” 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. Vi har allerede en
Torsdagsklub, som ligger torsdag formiddag. Vi ser og hører om flere, der gerne vil deltage, men ikke kan
om formiddagen. Derfor vil vi forsøge at etablere en fyraftens-version.
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… "
%
$
#

Vores lækre mødelokaler står klar til brug, når Danmark åbner op igen
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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.
– ikke mindst følgende erhvervspartnere, der har ydet lidt ekstra i 2020:

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 2020. 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
vores nyhedsbrev. Vi er så glade for, at I har lyst til at følge med i livet hos Selvhjælp Silkeborg J
De bedste hilsner
Lea Gaulshøj Thomsen
Daglig leder af Selvhjælp Silkeborg
Silkeborg, marts 2021
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Selvhjælp Silkeborg
Estrupsgade 4, 1. sal
8600 Silkeborg
+45 2092 0878
info@selvhjaelpsilkeborg.dk
www.selvhjaelpsilkeborg.dk
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Erhvervsmedlemmer
Erhvervspartnere

