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Forord
2021 startede, som 2020 sluttede: med endnu en nedlukning. Denne gang blev det frivillige, sociale
område nedprioriteret i rækkefølgen af genåbninger; så vi skulle langt ind i 2021, før det igen blev muligt
at mødes indenfor.
Denne kontekst bærer 2021 præg af. I slutningen af 2020 håbede vi på, at 2021 ville indebære at vende
tilbage til det normale.
Det viste sig ikke at blive tilfældet. Vi er nu fuldt ud klar over, at vi er inde i en længerevarende
genopretningsperiode, hvor vi nogle gange tager skridt fremad, og andre gange bremses af
udefrakommende faktorer, vi ikke er herrer over.
MEN det skulle ikke forhindre os i at få et fantastisk år hos Selvhjælp Silkeborg; på trods.
Vi brugte året på at starte en masse nye, vigtige og gode gruppefællesskaber. Vi brugte også året på at
uddanne nye frivillige, starte to store, treårige projekter i foreningen og ikke mindst på at fejre vores 30års jubilæum.
Selvhjælp Silkeborg er en dejlig stor forening med masser af både deltagere og frivillige; og begge
kategorier er i evig bevægelse. I 2021 viste det sig, at coronatiden besværliggjorde rekrutteringen af nye
frivillige en smule. Hvor vi i en lang årrække har haft en god balance mellem frivillige og gruppedeltagere,
har det i dette år vist sig at kræve lidt mere at finde frivillige gruppeledere til de mange gruppedeltagere,
der har meldt sig til at deltage i én eller flere specifikke grupper. Det betyder, at grupperne pt. tager en
smule længere tid om at blive startet – sådan er vilkårene.
Foreningen gør en stor forskel for og med mennesker, og det er DU med til at støtte – enten via din
interesse, dit medlemskab 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 2021 fortsat haft fokus på vores fire udvalgte, strategiske områder; frivillige, økonomisk stabilitet,
synlighed og samskabelse. Corona bremsede vores proces omkring udvikling af en ny strategi, og derfor løb
vi videre med den eksisterende strategi for 2019-2020. Denne kom altså i praksis til at være en strategi for
2019-2021. Du kan læse mere om vores nye strategi for 2022-2024 længere inde i denne årsberetning.

2

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.
Endelig skal det også nævnes, at der også er ansatte gruppeledere tilknyttet foreningen; det er ansatte fra
enten kommunens grundskoler eller ansatte fra region og kommune i Psykiatriens Hus. De er lige så meget
en del af foreningen som de frivillige, og vi glædes over – og er stolte af - at kunne samskabe grupper på
tværs af sektorer. Det skaber værdi og bedre løsninger, når vi samarbejder, end når vi forsøger hver for sig.
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 2021
I løbet af 2021 har 1028 personer benyttet vores tilbud, og heraf er langt de fleste bosat i Silkeborg
Kommune. Kun 7,6% bor i andre kommuner.
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I løbet af året 2021 har vi haft 115 aktive gruppeforløb, heraf
var 59 børnegruppeforløb, mens 56 var gruppeforløb for unge,
voksne og ældre.
106 frivillige er aktive i vores forening. Desuden har vi tilknyttet
49 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 2021:
 141 private medlemmer
 10 erhvervsmedlemmer
 1390 følger os på Facebook
 423 personer ser i gennemsnit vores opslag på Facebook
 310 følger os på LinkedIn
 496 personer abonnerer på vores nyhedsbrev
Lidt reklame foran Den Kreative Skole

Vores gruppeledere/frivillige
Ingen gruppeledere/frivillige, ingen Selvhjælp Silkeborg!
I 2021 har 24 personer gennemgået intro-kurset for nye frivillige. Vi blev desværre nødt til at udskyde
introkurset i starten af året pga. nedlukning; men heldigvis nåede vi at få afholdt to kurser som vanligt, i
løbet af året.
Introkurset forløber over 2-3 aftener, og underviserne har i 2021 været trivselsgruppekoordinator, Kirsti
Haven, projektleder Lise Theill Warming og daglig leder Lea Gaulshøj Thomsen inkl. udvalgte gæstestjerner.
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. Dette gøres via fælles sparring og
refleksion, som afholdes to gange årligt. I år måtte den ene omgang afholdes virtuelt, mens anden omgang
kunne afholdes med fysisk fremmøde, som vanligt.
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Introforløb for gruppeledere

Formålet er at sikre trivsel for sig selv og de andre gruppeledere/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. Det har været trivselsgruppekoordinator, Kirsti Haven samt
daglig leder Lea Gaulshøj Thomsen, der har afholdt dette.
Ud over muligheden for at mødes med andre gruppeledere to gange årligt til disse ovennævnte sessioner,
så har vi også vores team af frivillige, der kan give supervision/sparring i foreningen samt de ansatte, der
altid står til rådighed, hvis der opstår situationer, der kalder på assistance. De frivillige, der kan give
supervision/sparring 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.
I 2021 fik vi pga. corona ikke afholdt brush-up kursus for erfarne frivillige, men det vender forventeligt
stærkt tilbage i 2022.
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Ud over rollen som gruppeleder, har vi også mange andre
vigtige opgaver, der løftes af frivillige, bl.a.:
















Frivillige til koordinator-opgaver
Frivillige voksen-koordinatorer, der forestår alle
forsamtaler på voksenområdet
Unge-koordinatorer
Børn/unge og sorg-koordinator
Frivillig-koordinator, der forestår alle indledende
samtaler med potentielle frivillige på voksenområdet
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
Frivillige, der etablerer podcast
Frivillig IT-assistance
Frivillig økonomisk konsulent
Frivillige til indretning og praktiske opgaver
Frivillige til organisatorisk sparring
Frivillige bestyrelsesmedlemmer

Mange finder vej til os via netværk og frivilligjob.dk.

De frivillige gør en kæmpe indsats – her er
det uddeling af morgenbrød ifm. Frivillig
Fredag

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.
2021 har desværre stået i det muliges tegn. Vi har prøvet på at få det bedste ud af det, der var muligt. Vi
har kigget efter, hvad vi kunne gøre, som var bedre end ingenting – selvom det ikke kunne være det, vi
helst ville.
Blandt andet fik vi under nedlukningen ringet rundt til alle foreningens ca. 100 aktive frivillige og spurgt til
deres trivsel og lyttet efter gode idéer og forslag til tiden med nedlukning osv. Det var virkelig spændende
samtaler, og vi blev meget klogere på vores frivillige på denne måde.
Det lykkedes os heldigvis at afholde både jubilæumsmarkeringer og julehygge og ikke mindst
generalforsamling(er) med fysisk fremmøde. Det er da en slags fremskridt fra 2020 til 2021 😊
Sidst men ikke mindst må det nævnes, at vi kunne afholde vores årlige stormøde på en af områdets
allerlækreste restauranter, nemlig Karoline Amalie. Det blev et stort tilløbsstykke, og det var tydeligt at
mærke, at vi længe havde trængt til at mødes og have glæden og fornøjelsen i centrum. Aftenen blev
gennemført med hele 75 deltagere; bestående af frivillige og ansatte gruppeledere, ansatte i foreningen
samt bestyrelsen. Vi havde en aldeles vidunderlig aften i selskab med hinanden og i de skønneste
omgivelser.
Denne helt ekstraordinære mulighed blev skabt med corona-midler fra Slots- og Kulturstyrelsen.
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Et fantastisk besøg hos Restaurant Karoline Amalie

EN STOR OG VARM TAK til alle vores engagerede, modige og inspirerende gruppeledere/frivillige.

30-års jubilæum – Selvhjælp Silkeborg 1991-2021
2021 var året, hvor Selvhjælp Silkeborg rundede 30 år. Det var også året, hvor Silkeborg fyldte 175 år – ret
vildt at tænke på, at Selvhjælp Silkeborg har været med de 30 af årene.
Selvhjælp Silkeborg er nu ved at være en ret voksen størrelse. Vi har prøvet lidt af hvert i vores levetid, og
faktisk har vi en enkelt frivillig, der har været med siden starten. Det er altså også værd at kippe med flaget
over! Desuden har vi mange frivillige, der har været med på rejsen i både 10, 15 og 20 år. Vi er så glade og
taknemmelige over, hvor mange af jer der har lyst til at bidrage aktivt til at skabe styrkende fællesskaber
for og med mennesker i svære livssituationer!
Det skulle selvfølgelig fejres, selvom covid-19 skulle gøre det lidt besværligt.
Det lykkedes os dog at få lavet en fremragende udgivelse til anledningen (hvis vi selv skal sige det); nemlig
folderen Derfor!. Udgivelsen fortæller via små portrætter om foreningens bredde, og hvordan aktiviteterne
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skaber mening, både for deltagere, frivillige, samarbejdspartnere, erhvervsliv mm. Folderen kan du få i
Estrupsgade, hvis du ikke har set den endnu – og den er også at finde på vores hjemmeside:
https://selvhjaelpsilkeborg.dk/foldere/
På selve dagen for jubilæet; den 30. maj 2021, mødtes foreningens frivillige, ansatte og bestyrelse på
Odden til fødselsdagskage og bobler og fællessang og hygge. Vi ville gerne have lavet en stor fejring på
selve dagen, men på grund af fortsat nedlukning, måtte vi finde en alternativ måde at fejre os på.
Det var strålende solskin og humøret var højt. Vi brugte også tiden sammen på både at synge de to smukke
selvhjælpssange fra 25-års jubilæet samt selv at skrive en 30-års jubilæums-sang.

Jubilæumsdag ved Odden

Sangen overgik til vores større fejring af jubilæet, som fandt sted på Frivillig Fredag den 24. september
2021. Her inviterede vi bredt både nuværende og tidligere deltagere, frivillige, samarbejdspartnere, ansatte
osv.
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Vi havde aktiviteter både for børn og voksne, vi fik malet kopper, spist dejlig mad, hygget os med hinanden
og ikke mindst sunget vores jubilæumssange. Særligt glædeligt for mange var det, at både tidligere leder,
Mette Løvstad, samt tidligere trivsels-gruppe-ophavsmand, Steen Andreassen havde mulighed for at
deltage.

Årets udadvendte arrangementer og oplevelser
2021 blev året med meget begrænset aktivitet, når det kommer til åbne arrangementer. Det har ikke været
med vores gode vilje, dog har vi i 2021 valgt at bruge vores kræfter andetsteds, da tiden ikke rigtig har
været den mest stabile, når det kommer til at samles i større forsamlinger.
Derfor blev årets åbne foredrag også gennemført online.
I april 2021 holdt konsulent på demensområdet, Pia Østergaard, oplæg om det at være en del af det større
netværk omkring demensramte. Oplægget fokuserede på, hvad man som ven, nabo, familie til en
demensramt og dennes nærmeste kan gøre for at støtte op.
Oplægget var en stor succes, og vi har fundet ud af, at online arrangementer faktisk er en rigtig god måde
at mødes på, som supplement til at mødes fysisk.
Derudover holdt daglig leder, Lea Gaulshøj Thomsen, åbent oplæg om søvn og søvnproblemer i oktober
2021 på Sindets Dag. Dette blev afholdt i Psykiatriens Hus og var et stort tilløbsstykke. Oplægget blev
afholdt sammen med musikterapeut Heidi Lerche, der kunne fortælle om, hvordan musik og rytme også
kan afhjælpe søvnproblemer og skabe ro og samhørighed.
På Frivillig Fredag i september blev den faste tradition med uddeling af rundstykker og information om
foreningen, genoptaget. Den holdt lige en corona-pause i 2020, men vendte tilbage i september til stor
glæde for både holdet af frivillige, der fik det til at ske, samt morgen-pendlerne omkring stationen denne
morgen.
Som tidligere nævnt, fejrede vi foreningens frivillige og ansatte gruppeledere til festmiddag på Karoline
Amalie i november.
Af samme corona-pulje fik vi også mulighed for at invitere alle grupperne ud til oplevelser. Nu hvor vi kunne
se, at de store, åbne arrangementer ikke lige havde timingen i år, så søgte vi midler hjem til oplevelser i
foreningens små og mest centrale fællesskaber; nemlig grupperne.
Derfor har næsten alle grupper på voksenområdet (det var kun en pulje for voksne, vi kunne søge til dette)
været på tur i det blå og fået oplevelser, som har passet til dem og deres behov.
Nogle har været i teateret, mange har været på restaurant og en del har bestilt mad udefra til en af deres
mødegange, så de har kunnet fastholde deres trygge fællesskab i Estrupsgade, tilsat lækker mad.
Hvad der er gået igen i alle gruppernes fortællinger har været, at det var vidunderligt. Og ikke mindst, at
dette lille skift i konteksten gav adgang til helt nye samtaler og dialoger, som var anderledes end de
’normale’ dialoger til mødegangene.
Det glæder os virkelig på kontoret, at vi kunne dryppe lidt luksus og gode oplevelser ud over foreningen,
bredt set.
Vi søgte også midler hjem til børnene, som i slutningen af året også fik midler til lidt ekstraordinære
oplevelser. Knapsmindefonden har gjort det muligt for os at uddele goodiebags til alle børnene i
trivselsgrupperne på skolerne dette skoleår, og i december 2021 kom den gode nyhed fra Danske Bank
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Silkeborg, at den gerne ville sponsorere gode oplevelser for alle børnene i grupper, der har base i
Estrupsgade.
Det betyder, at alle i foreningen har kunnet få en lille ekstra oplevelse i denne ret grå og triste tid, hvor vi
ellers er vant til, at det meste bliver til mindre end forventet.

Årets generalforsamling samt ekstraordinær generalforsamling
Årets generalforsamling blev holdt sent i år for at sikre, at vi kunne mødes fysisk efter nedlukningen. Det
betød, at den blev afholdt den 8. juni 2021. Vi kunne samles ca. 35 medlemmer i Medborgerhuset til en
hyggelig aften i godt selskab.
I år blev generalforsamlingen også brugt til
at høre medlemmerne omkring, hvilke
temaer foreningens strategi for 2022-2024
skulle indeholde. Der viste sig en klar
anbefaling fra generalforsamlingen om, at
temaerne ’Et sted for os alle’ og ’Kvalitet’
skulle være en del af strategien, hvilket de
senere på året også begge blev.
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
Charlotte Kristensen, medlem
Anette Raaby, suppleant
Mathias Melvej Gravesen, suppleant

I december 2021 blev der afholdt en ekstraordinær generalforsamling. Dette i anledning af ønsket om en
ændring af vedtægterne, som udsprang fra generalforsamlingen 2020, hvor det blev foreslået at have en
mere tydelig forventning til deltagerne om, at de er medlemmer af foreningen. I lyset af en af vores
grundlæggende værdier, gensidighed, har det givet mening for bestyrelsen at følge anbefalingen fra
generalforsamlingen 2020 og fremsætte forslag.
Ca. 20 medlemmer mødte op til denne ekstraordinære generalforsamling og enstemmigt blev det vedtaget,
at vi fra 2022 har følgende ordlyd omkring medlemskab hos voksne deltagere i grupper:
”Deltagere over 18 år i Selvhjælp Silkeborgs tilbud skal så vidt muligt være medlem af foreningen” (§3,
stykke 6 – de samlede, gældende vedtægter kan læses her: https://selvhjaelpsilkeborg.dk/wpcontent/uploads/2021/12/Gaeldende-vedtaegter.pdf ).
Der er altså ikke tale om, at man skal være medlem, men at man i videst muligt omfang skal være medlem
– der er som altid plads til at tage hensyn til den enkeltes kontekst og muligheder.
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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.
Vi håber på, at 2022 bringer os tættere på ambitionen om at nå over 300 medlemmer, så vi kan skabe
fordele for både foreningens administrative udgifter samt for dem, der donerer midler til os.
Vi forventer, at flere af deltagerne melder sig ind som de nyligt vedtagne vedtægter giver udtryk for en
forventning om.

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

11

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 og alle børnegrupper. Derudover er der særlig opfølgning og introduktion til frivillige
gruppeledere i grupperne for pårørende til demensramte.
I 2021 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 dækkende 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.
2021 var igen præget af nedlukning, og i dette år blev det en meget lang nedlukning for det frivillige, sociale
område. Faktisk var dette området noget af det sidste, der fik lov til at åbne – længe efter teatre, biografer
samt helt kultur- og fritidsområdet.
Heldigvis var der masser af kreativitet og hittepå-somhed iblandt foreningens frivillige og deltagere, så der
blev mange steder fundet vej til at ses alligevel.
Nogle grupper mødtes online, andre udenfor i naturen og andre igen fandt ud af at mødes privat og
eventuelt i en delt gruppe, så man ikke mødtes for mange af gangen.
Foreningen brugte også året på at udvikle nye koncepter; herunder ’Fortællinger fra en coronatid’ som
blev et online skriveværksted for dem, der havde lyst til at være med. Gruppen blev sammensat af både
unge og ældre, frivillige og deltagere fra eksisterende grupper samt potentielle deltagere fra vores
venteliste. Begge køn var også repræsenteret.
Det blev en stor succes, og gruppen fik skrevet coronatekster på livet løs. Det blev til vores egen udgivelse,
som man kan se på hjemmesiden: https://selvhjaelpsilkeborg.dk/foldere/.
Desuden bidrog deltagerne til antologien ’Lukket Land’, som var en slags samskabelse mellem almindelige
borgeres tekster fra coronatiden, fortolket af danske forfattere. Det betød også, at deltagerne blev inviteret
med til forfattermiddag; nogle i Skjern og andre i Them. Det var en stor oplevelse og har været meget
meningsfuldt med gruppeforløbet.
Forløbet har også givet stor viden og erfaring med online-formatet til Selvhjælp Silkeborg, og det arbejder
vi videre med. Vi har også fået øje på, hvad det at skrive og læse højt for hinanden kan give af ekstra værdi
og refleksion på en anden måde. Det arbejdede vi også videre med.
Skriveværkstedet blev i efteråret lavet til et nyt skud på stammen af ’Torsdagsklubben’, som er et åbent
tilbud, hvor alle kan være med; det kræver ikke tilmelding.
Det betyder, at vi nu har vores faste torsdagsklub med læsning og gåture hver torsdag formiddag, og et
skriveværksted hver torsdag eftermiddag, hvor fokus er på livsfortællinger.
Begge torsdagsklubber har haft det lidt svært over efteråret i takt med, at smitten har været stigende. Vi
håber på at se en opblomstring i deltagerantallet i 2022. Her har vi godt kunnet mærke, at det, at man ikke
mødes i en fast gruppe, gør en forskel, når det kommer til at møde frem i lidt utrygge tider smittemæssigt.
2021 har også været året, hvor vi fik etableret hele fire grupper for pårørende til demensramte. 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.
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Vi har også i 2021 haft brede grupper op omkring mental trivsel. Det har bl.a. været grupperne 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.
2021 blev også året, hvor vi startede vores første gruppe for førtidspensionister med nyligt tilkendt
førtidspension. Gruppen hedder ’Vejen til ny normal’ og er for mennesker midt i livet, der har været på
arbejdsmarkedet, og nu skal finde sig til rette med en førtidspension og det tab af identitet, der ofte følger
med dette.
Gruppen er blevet til på opfordring fra en borger, der havde behov for en sådan gruppe. Det blev hurtigt til
virkelighed og tydeligt for os, at behovet for et sådant fællesskab klart er til stede.
Vi har også stadig fokus på vores nye gruppe-tema; Tyk Trivsel. Ved slutningen af året havde vi deltagere
nok til at starte endnu en gruppe, og desuden modtog vi tilsagn fra Velliv Foreningen om midler til at
udvikle yderligere på konceptet i 2022. Det ser vi frem til. Endelig oplever vi stor interesse fra andre

Kom Videre Mand er en stor succes

selvhjælpsforeninger, der gerne vil starte noget tilsvarende, hvilket vi gerne assisterer med.
I gruppen er der ikke fokus på vægttab, men på trivsel og selv-accept, selvom dette kan være svært, når
man lever livet i en stor krop.
På kræftområdet har vi et godt samarbejde med både Kræftens Bekæmpelse, Lokalafdeling Silkeborg samt
Sundhedshuset. Det betyder blandt andet, at vi nu ser vores kræftgrupper hos Selvhjælp Silkeborg som et
fælles ærinde at hverve til og fortælle om.
Den samme type samarbejde har vi i blandt andet også med NEFOS – netværket for selvmordsramte. Vi
hjælper med at henvise begge veje, når vi møder efterladte til selvmord. Vi glæder os virkelig over
samarbejdet med andre frivillige foreninger, der gør en stor forskel for mennesker.
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.
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Torsdagsklubben afvikles hver uge skiftevis med gåtur…

– og fælleslæsning

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
For børneområdet i Selvhjælp Silkeborg blev året 2021 endnu et særligt ét af slagsen. Vi måtte igen jonglere
det muliges kunst på bedste vis og glædes over alt det som trods alt lod sig gøre. Og det var faktisk ikke så
lidt, som det kan læses nedenfor.

Trivselsgrupper på skolerne
Første del af året var præget af skolenedlukningen, og derfor var det ikke muligt at gennemføre
trivselsgrupperne på folkeskolerne på samme måde som vanligt. Dog var der tiltag rundt omkring som
kunne gennemføres; Klasseundervisning om skilsmisse, individuelle samtaler for børn som var tilknyttet
gruppe, gennemførelse af gruppe for særligt sårbare udskolingselever o.s.v. Alt sammen vidner om
gruppeledere, som udviser vilje selv, hvor vejen er trang.
Trivselsgruppeområdet følger skoleåret, og i aug. ´21 startede vi indsatsen op med 16 folkeskoler. Både
ansatte og frivillige gruppeledere har været glade for at komme i gang igen, og vi får til stadighed gode
tilbagemeldinger på, at det kan noget særligt, når ansatte og frivillige samarbejder.
I løbet af skoleåret 21/22 gennemføres der mindst 48 trivselsgruppeforløb for børn i grundskolen på
skolerne. Det skifter fra år til år, hvilke skoler som er med, men der fordeles hvert år 24 kvoter på de af
kommunens 24 skoler, som vil være med. Med andre ord er der plads til alle skoler i indsatsen.
I 2021 har der været afholdt grupper på følgende folkeskoler:








Ans Skole
Bryrup Skole
Dybkærskolen
Funder-Kragelund Skole
Gjern Skole
Grauballe Skole
Gødvadskolen









Hvinningdalskolen
Langsøskolen
Resenbro Skole
Sejs Skole
Thorning Skole
Trekløverskolen
Vestre Skole




Virklund Skole
Voel Skole
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Midler til trivselsgrupperne
Der er faldet forskellige gaver af til trivselsgrupperne i løbet af året.
Fra Knapsmindefonden har vi modtaget en flot donation, som gav os mulighed for at give alle børnene en
Trivselspose med krea-gaver og lækkerier. Gaven bragte lykke i grupperne!
Alle trivselsgrupperne har også fået mulighed for at skabe en fælles oplevelse så som cafebesøg, skøjtetur,
biograf eller lignende. Det er muliggjort af Trivselsfremmemidle,r som Skoleafdelingen har modtaget på
baggrund af coronatiden.
Og sidst men ikke mindst; Trivselsgrupperne vandt i maj en flot 2. plads ved Benny Andersen Prisen som
gives for en særlig indsats for børn/unge, som har særligt brug for det. Vi er meget stolte af den
anerkendelse, der følger med sådan en flot pris.

Børnegrupper i Estrupsgade
I Selvhjælps lokaler i Estrupsgade kører vi børnegrupper for børn i alderen 7-10 år og 11-15 år. Her ledes
grupperne af to frivillige, og de mødes altid i vores særligt indrettede børnelokale.
Disse grupper samler børn, der enten ikke har en gruppe på skolen, som 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 starten af året trodsede seje gruppeledere kulden og
mødtes de første gange udenfor med grupperne. Som foråret kom, kunne grupperne mødes indenfor på
vanlig vis, og i løbet af året har vi gennemført 6 gruppeforløb for børn og unge.
Vi oplever, at søgningen til børnegrupperne i Estrupsgade er stor. Der er desværre et stigende antal børn,
som oplever at have ’ondt i livet’ i form af angst, bekymringer og generel lav trivsel. Denne tendens er ikke
særlig for Silkeborg, men gældende på landsplan. På baggrund af denne viden samt meldinger fra vores
samarbejdspartnere i kommunen, har vi udviklet en ny gruppe under titlen ’Find din vej –for børn´. Her
samles børn/unge om emnerne; ængstelse, identitet, ensomhed, selvværd, corona blues o.l. Der er god
søgning til disse grupper.
Vi glædes over alle de mange familier, som finder vej til os, og vi arbejder på højtryk for at imødekomme
behovet for børnegrupper.
For både trivselsgrupperne på skolerne og børnegrupperne i Estrupsgade gælder det, at vi oplever 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.

Ungeområdet
I 2021 er der sket lidt forskelligt på ungeområdet. Vi har haft en enkelt unge-netværks-gruppe over året
samt en gruppe for unge med forældre med psykisk sygdom/sårbarhed.

Ungeområdet er det aldersspænd, vi som forening har sværest ved at få godt fat på. Derfor arbejder vi
videre med nye koncepter og udvikling under projektet ’Nye rum for fællesskaber’ (mere om det længere
fremme i denne årsberetning) med særligt fokus på bestemte målgrupper og ikke ’bare’ det at være ung.
Vi kommer forventeligt til også at fortsætte med en ny gruppe for unge med forældre med psykisk
sygdom/sårbarhed
Til gengæld stopper vi med at have unge-netværks-grupper for nu. Den beslutning er i særdeleshed truffet,
fordi foreningen Hjerterum er kommet til Silkeborg og tilbyder gruppeforløb, som ligner vores meget;
suppleret med blandt andet sociale arrangementer.
Da vi ikke ønsker at være i konkurrerende position til andre, men sørge for at bidrage til at flest mulige får
en hjælpende hånd, hvor de har brug for det, har vi valgt at trække os fra dette brede ungeområde og i
stedet fokusere og supplere med mere specifikke grupper
Her ved indgangen til 2022 står der på unge-menuen lige nu følgende tilbud; sorg (til og med 18 år), Find
din vej (der også tilbydes på børne- og voksenområderne), og der arbejdes på at finde midler til at arbejde
videre med gruppen for unge, der er pårørende til en forælder med psykisk sårbarhed. Hertil kommer de
grupper, der udvikles og afprøves i forbindelse med Nye Rum for Fællesskaber. Det første koncept, der er
kommet frem via ’Nye rum for fællesskaber’, er en ungegruppe på FGU i samarbejde med Læseforeningen,
der blander en klassisk selvhjælpsgruppe med guidet fælleslæsning. Det kan I læse mere om i næste
årsberetning, da gruppen lige startede ved årets udgang.

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

Pårørende til psykisk sårbare
Vi har i flere år gennemført gruppeforløb for pårørende til psykisk sårbare i samarbejde med den
kommunale Socialpsykiatri og Regionspsykiatri Midt. Det var med glæde og ydmyghed, at vi igen i
december 2021 kunne forlænge 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 med en garanti for, at der løbende starter nye grupper.
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”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

På trods af et år, hvor Covid ind i mellem har bestemt vores dagsorden, så har syv grupper alligevel være i
gang på pårørendeområdet. Yderligere to grupper blev startet, men gik i opløsning på grund at den
ustabile tid. Fire grupper fortsætter ind i 2022. Der er fortsat stor søgning, og vi har 25 deltagere på
venteliste.
Vi havde den glæde at blive nomineret til Initiativprisen 2021 i Region Midtjylland for vores værdifulde
samarbejde omkring pårørendegrupper. Vi gik selvfølgelig efter førstepladsen, men blev slået på
målstregen af Silkeborg Sygehus. Når det er sagt, så er vi super stolte over vores anden plads, og vi fik
mulighed for at komme ud med vores fortælling til 400 medarbejdere i Region Midtjylland. Og så tæller det
selvfølgelig også, at vi fik 5.ooo kr. med hjem til foreningens pengekasse.

Lea og Annette modtager anden pladsen ifm. Initiativprisen 2021
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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 december 2020 til oktober 2021 har vi haft en gruppe for unge mellem 15-18 år, som er pårørende
til et nært familiemedlem med en psykisk sårbarhed. Vi har tidligere haft svært ved at tiltrække denne
gruppe, og vi investerede derfor lidt ekstra tid til evalueringen for at blive klogere på dette område.
Vi vil i 2022 gøre os nogle flere erfaringer i forhold til unge, der er pårørende.

Nye rum for fællesskaber
Under første nedlukning i 2020 var der meget, vi ikke kunne – men til gengæld havde vi ekstra tid til at
ideudvikle og fundraise. Og det gav heldigvis pote: i maj 2021 kunne vi starte vores tre-årige projekt Nye
Rum for Fællesskaber. Projektet er støttet af TrygFonden, og Lise Theill Warming (tidligere
trivselsgruppekoordinator) varetager rollen som projektleder.
Da Danmark lukkede ned, så vi andre steder, hvordan nye fællesskaber, eksempelvis digitale, udendørs
eller mere flygtige fællesskaber, pludselig opstod med stor succes. Det satte gang i tankerne om, hvorvidt
det kunne lade sig gøre at udvide mulighederne for de ’rum’, som selvhjælpsgrupperne mødes og opstår
inden for.
Vi ved, at vores klassiske selvhjælpsgrupper i egne lokaler fungerer for de mennesker, der finder frem til os.
Men vi vil gerne undersøge, hvordan vi kan tilbyde en plads i fællesskabet til alle dem, der ikke finder frem
til os nu, men som kæmper med de samme udfordringer og kunne have gavn af et styrkende fællesskab
med ligesindede i samme situation. Takket være TrygFonden har vi nu mulighed for at undersøge og udvikle
dette omhyggeligt via et treårigt, metodeudviklingsprojekt.
Vi har udvalgt tre målgrupper – unge i sårbare livssituationer, skilsmisseramte voksne og sorgramte voksne
– som skal fungere som cases for udviklingen.
Vi arbejder ud fra en design thinking-tilgang, hvor vi først afsøger målgruppernes behov og ønsker gennem
research, interviews og spørgeskemaer, og på denne baggrund vil vi i tre runder gennemføre sammenlagt
ni prøvehandlinger i form af forskellige selvhjælpsgrupper, der udfordrer og nyskaber de rum, grupperne
afholdes indenfor. På denne måde er vi bevægelige gennem hele projektperioden og kan løbende justere
efter de erfaringer og fund, vi gør os. Under hele processen vil vi desuden have et særligt blik for, hvorvidt
nye grupper kræver ny organisering, nye typer af frivillige, nye redskaber eller lignende.
VIA er tilknyttet som evaluator på projektet, og vil være en del af processen fra start til slut, så den
indsamlede viden fra evalueringen kan bruges aktivt i projektet.
Første del af projektperioden blev brugt på research, netværksopbygning og indsamling af viden gennem
fokusgruppeinterviews, enkeltinterviews, deltagerobservation og spørgeskemaer.
På baggrund af denne indledende periode tog vi hul på første af tre ’rul’ med prøvehandlinger.
På ungeområdet blev første koncept en gruppe for unge med angst, der afholdes i samarbejde med FGU
Silkeborg i FGU’s lokaler. Gruppen er blevet til i et samarbejde med Læseforeningen og startede op i
december 2021.
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På skilsmisseområdet bliver første gruppe en onlinegruppe, der henvender sig til deltagere, som har
gennemgået en skilsmisse, og som ønsker at møde andre i samme situation med fokus på at komme godt
videre i deres nye livssituation. Gruppen er fx god til deltagere, der bor langt væk fra midtbyen, eller til
forældre, der kan deltage hjemmefra uden at skulle finde børnepasning.

Bålpladsen hos Silkeborg Højskole

Første gruppe på sorgområdet bliver en udendørsgruppe. Gruppen er for voksne, der har mistet en nær
relation, og vi har været så heldige, at vi får lov til at låne Silkeborg Højskoles fantastiske udendørsområde.
De to sidste grupper har planlagt opstart i de første måneder af 2022.
Vi glæder os til at kunne fortælle mere om, hvilke erfaringer vi gør os.

Fyr op for fællesskab
I sidste kvartal af 2021 startede vi et treårigt projekt ved navn Fyr op for Fællesskab. Målgruppen er drenge
i grundskolen med et uønsket, stort skolefravær – og deres forældre. Projektet bliver til virkelighed i
samarbejde med skoleafdelingen.
I projektet skal vi over de tre år afholde minimum 20 nye selvhjælpsgrupper, hvoraf de ti er målrettet
direkte mod drengene. De andre ti grupper er for drengenes forældre og løber sideløbende med
drengegrupperne. Det kan nemlig ramme hele familien, når et barn ikke vil i skole.
Igennem de nye grupper undersøger vi tre problemstillinger:
1. Kan selvhjælp bruges som social løftestang til familier berørt af uønsket skolefravær?
2. Hvordan skaber vi tilbud, der tiltrækker og motiverer drenge som målgruppe?
3. Hvordan skaber vi bedst sideløbende børne- og forældregrupper?
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I 2021 har vi arbejdet på projektets opstartsfase. Her har vores nyligt ansatte projektleder, Tais Nøhr
Larsen, udviklet indholdet til de nye grupper samt udbredt viden om projektet og om de nye grupper i
Silkeborg Kommune. Nytåret markerer afslutningen på opstartsfasen, og det næste skridt er at starte de
første grupper op. Indtil videre har interessen blandt både deltagere og frivillige gruppeledere været høj, og
vi glæder os til at følge projektets udvikling over de næste år.
Projektet er et samarbejde med Silkeborg Kommunes Skoleafdeling og er støttet af en flot bevilling fra Den
A.P. Møllerske Støttefond.

Strategi 2022-2024
I 2021 har vi i foreningen haft en længerevarende og inddragende proces omkring foreningens nye strategi
for 2022-2024.
Processen startede i maj, hvor foreningens ansatte og bestyrelse mødtes til en fælles workshop, hvorfra
forslag til mulige temaer blomstrede frem.
Disse forslag blev præsenteret for generalforsamlingens deltagere i juni 2021 og her blev det tydeligt, at
medlemmerne var særligt interesserede i overskrifterne ’et sted for os alle’ samt ’kvalitet’.
I september tog bestyrelsen og foreningens ansatte på et to-dages seminar og arbejdede videre med at nå
frem til 3-4 temaer, som der skal arbejdes systematisk med de næste år.
Vi var så heldige, at konsulent ved Silkeborg Kommune, Ditte Garval, hjalp med at facilitere processen som
et frivilligt bidrag til foreningen. Det er vi meget taknemmelige over.
Ud af dette seminar kom fire temaer til strategien: ’Et sted for os alle’, ’Kvalitet’, ’Kontinuitet’ og
’Partnerskaber’. Man kan læse mere om disse her: https://selvhjaelpsilkeborg.dk/selvhjaelp-silkeborgs-firestrategispor-for-2022-2024/.
Foran os ligger at finde konkrete succeskriterier for 2022, og denne proces afventer en ny leder i
foreningen, så denne også får ejerskab til dette. Vi glæder os til at arbejde videre med de fire områder.

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.
Projektet er godt i gang, og vi deltager der, hvor det giver mening for os og nyder godt af
sparringsmuligheder med projektsekretariatet. Vi glæder os over at kunne følge med i, 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 2021 vandt vi en pris og var nomineret til to. Det er vi meget taknemmelige for!
Sundheds- og ældreudvalget i Silkeborg Kommune valgte, at vores grupper for pårørende til demensramte
fortjente Sundhedsprisen 2020. Det er vi meget stolte af. Der er stor søgning på grupperne, og i dem findes
en enorm livsglæde, som både deltagere og frivillige mærker. Grupperne oprettes i tæt samarbejde med
Sundhed og Omsorg i Silkeborg Kommune.
Derudover var vi nomineret til både Benny Andersen Prisen for vores arbejde med trivselsgrupperne, og til
Årets Initiativpris i Region Midtjylland for vores samarbejde omkring grupper for pårørende til psykisk
sårbare i samarbejde med Psykiatriens Hus i Silkeborg. Dem vandt vi desværre ikke, men fik anerkendelse,
ros for arbejdet og en mindre pengegave med hjem i begge tilfælde.
I 2021 har vi desuden modtaget økonomisk støtte fra:



141 Private medlemmer
10 Erhvervsmedlemmer:














Evald Brasserie og Café
Human Balance Klinik Samklang Silkeborg
TechRas Miljø
NHS Maskinfabrik
Rema 1000

Samt følgende sponsorer









Aktionspotentiale
Dacapo
Arepa
Kingo
Andreas – Grundlag for grønt

Danske Bank Fonden Silkeborg
OK-Benzin
Silkeborg Kommune
Slots- og kulturstyrelsen
Socialstyrelsen
Lions Silkeborg








Sparekassen Kronjylland
Sundhedsstyrelsen
TrygFonden
Velliv Foreningen
Den A.P. Møllerske Støttefond
Knapsmindefonden

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





DIS
Michael Hübertz
Burre Reklame
Kun Det Bedste






Fotograf Thomas Juul
Meny Kaffe Herning-Silkeborg A/S
Okkels
Rema 1000

TAK til alle gavegivere – det varmer og småt og stort bidrager til vores fortsatte eksistens.

Arbejdsmiljø
I 2021 har vi fastholdt spotlightet på det psykosociale arbejdsmiljø i foreningen; både for frivillige og
ansatte.
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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.
Covid-19 spændte ben for planen om tidligere i 2021 at få udsendt et spørgeskema, der skulle fungere som
en ’pulsmåling’ på det psykosociale arbejdsmiljø. Men heldigvis kom vi godt i gang med aktiviteterne igen
over sommer og efterår, så i oktober 2021 kunne vi udsende spørgeskemaundersøgelsen.
Over 70 frivillige, ansatte gruppeledere, ansatte i foreningen samt bestyrelsesmedlemmer svarede på
undersøgelsen.
Det korte resultat er, at det går helt utroligt godt i foreningen, og der er stor trivsel hele vejen rundt.
Mere uddybede resultater blev præsenteret på foreningens stormøde i november, som blev afholdt på
Restaurant Karoline Amalie.
Denne undersøgelse vil danne basis for arbejdsgruppens fremadrettede arbejde på området.
Man kan læse mere om undersøgelsens resultater her: https://selvhjaelpsilkeborg.dk/resultaterne-frapulsmaalingen-er-ude-dem-kan-vi-godt-vaere-stolte-af/.

Personale
På medarbejderfronten er der sket en del i 2021.
Lise Theill Warming, vores trivselsgruppe-koordinator, gik på barsel i august 2020. Hun overlod styrepinden
på området til barselsvikar Kirsti Haven.
På grund af midler fra TrygFonden blev det muligt for os at fastholde både Kirsti og Lise.
Lise vendte tilbage til arbejdet den 1. maj 2021 som projektleder på det tre-årige projekt; ’Nye rum for
fællesskaber’. Det betød også, at Kirsti kunne få forlænget sin tidsbegrænsede ansættelse som
trivselsgruppe-koordinator med tilsvarende tre år. Det er vi meget glade for, da de begge er store
kapaciteter for foreningen.
Lise varetager fortsat fundraising-opgaver fem timer ugentligt ved siden af projektledelsen.
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I september 2021 startede Tais Nøhr Larsen på endnu et
tre-årigt projekt i huset. Denne gang var det Den A.P.
Møllerske Støttefond, der gjorde projektet ’Fyr op for
fællesskab’ muligt. Det betyder, at Tais er ansat i en treårig stilling som projektleder her. Vi er rigtig glade for at
have fået Tais i huset, og han er hurtigt faldet til og
arbejder nu på højtryk for at skabe styrkende
fællesskaber for drenge i grundskolen, som har svært ved
at komme stabilt i skole – og for deres forældre.

Tais' første arbejdsdag

I det meste af 2021 har vi haft Birgitte Thomsen i virksomhedspraktik på kontoret. Hun har været en stor
hjælp i forhold til ad hoc opgaver, administrative, system-orienterede og praktiske. I slutningen af året fik
Birgitte en fleksjob-bevilling, og vi ønsker hende alt det bedste i jagten efter et fleksjob, som lige passer –
det bliver en heldig arbejdsplads, der gafler hende 😊
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Vores administrative koordinator, Anne
Anker-Møller, har i 2021 været en stabil og
samlende kraft i foreningen. Hun er samtidig
gået en smule op i timeantal og varetager nu
også størstedelen af opgaverne omkring
opstart af nye grupper på voksenområdet.
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.
I slutningen af året sagde Annette også ja
tak til at blive konstitueret som leder i den
mellemperioder, der er mellem Leas
opsigelse samt ansættelsen af en ny leder.
Det er vi meget taknemmelige over.

Der er mange lukkede bøger, der åbner op i grupperne

Lea Gaulshøj Thomsen opsagde i slutningen
af året sin stilling som daglig leder af
foreningen med effekt fra årsskiftet. Hun
har været leder af foreningen i 3.5 år og
overtog roret efter den tidligere leder,
Mette Løvstad, i 2018. Nu venter en
spændende tid, hvor en ny kaptajn for
skibet skal findes og selvom det bliver en
stor forandring for foreningen, så er der
fortsat masser af gode, kompetente og
hjertevarme kræfter til stede; både de
ansatte, bestyrelsen og de frivillige samt ansatte gruppeledere.
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Hvad har 2022 at byde på?















Ansættelse og opstart af ny, daglig leder af Selvhjælp Silkeborg
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 udmøntningen af foreningens nye
strategi for 2022-2024.
Øget synlighed, både lokalt og nationalt omkring selvhjælpsgrupper.
Aktiv deltagelse i udbredelsen af selvhjælpsgrupper nationalt via vores interesseorganisation; FriSe
Øget medlemstal; målet for 2022 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. Blandt andet vil vi
følge op på pulsmålingen fra 2021 og på baggrund af denne sætte aktiviteter i værk.
Opstart af nye grupper og nye temaer, blandt andet har vi fået midler hjem til at arbejde videre med
temaet ’Tyk Trivsel’ (tak til Velliv Foreningen)
Fortsat aktivitet i projekterne ’Fyr op for fællesskab’ samt ’Nye rum for fællesskaber’
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 og Region
Midtjylland.
Spændende, åbne arrangementer for alle interesserede.

+ alt muligt, vi slet ikke kan tænke os til endnu… 😊

Vores dejlige mødelokaler i Estrupsgade

Tak!
Tak til deltagerne i vores grupper
– tak fordi I sammen skaber nye fællesskaber, baseret på nysgerrighed, tillid, åbenhed og fortrolighed.
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Tak til frivillige og ansatte gruppeledere (fra skole og Psykiatriens Hus)
– der med jeres 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 2021:

Tak til det lokale erhvervsliv
– for sparring og input til vores proces omkring et tættere samarbejde med netop det lokale erhvervsliv.
Tak for bidrag, gaver og deslige, når vi har haft brug for det!
Tak til Frivilligcentret
– for et velfungerende og frugtbart samarbejde og lokalefællesskab.
Tak til bestyrelsen
– for en ihærdig arbejdsindsats i 2021. Det har igen været et travlt år med krævende og vigtige opgaver.
Tak til vores brede netværk
- 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 
Tak fra Lea
- Som daglig leder gennem de sidste 3.5 år er jeg enormt taknemmelig over at have fået lov til at være med
i det store fællesskab, vi kalder Selvhjælp Silkeborg. Som menneske har jeg aldrig følt mig bedre tilpas på en
arbejdsplads end her. Her giver vi hinanden plads til at være hele mennesker. Der er plads til styrke og
handlekraft samt sårbarhed og livets blå mærker. Det er noget helt unikt, og det er i min bog fuldstændig
vidunderligt. Netop den balance og evne til at rumme forskellighed er få arbejdsfællesskaber forundt. Her
får vi som arbejdsplads hjælp fra foreningens frivillige og deltagere til på daglig basis at blive mindet om,
hvad livet faktisk handler om: relationer og følgeskab; også når livet er svært.
De bedste hilsner

Lea Gaulshøj Thomsen
Afgående daglig leder af Selvhjælp Silkeborg
Silkeborg, marts 2022
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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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