
Nyhedsbrev december 2021 

Kære alle, 

Så er endnu et år gået, et år mere med corona og desværre også til sidst, en del 

aflysninger af fælles arrangementer. Tak for jeres indsats i forhold til, at overholde corona- 

retningslinjerne. Det har helt sikkert været med til, at vi har kunne holde smitten nede.   

Vi nåede dog at gennemføre en fantastisk sommer højskole, tivolitur, julefrokost og mange 

andre gode aktiviteter. Dejligt at se jeres engagement og positive biddrag til fælleskabet! 

Nu står vi foran et spændende 2022 som ender ud i en forventet flytning til Sølund i starten 

af 2023. Vi glæder os til, sammen med jer, at komme i gang med processen omkring 

flytningen samt planlægge indhold og rammer for vores nye tilbud. 

I ønskes alle en rigtig glædelig Jul og et godt Nytår! 

Åbningstider i julen 

Åbningstiderne i Væksthuset her i julen er som følger: 

Mandag 20/12 fra 11- 20.30 

Tirsdag 21/12 fra 10 – 15.00 

Onsdag 22/12 fra 10 – 20.30 

Torsdag 23/12 fra 11 – 15.00 

Fredag 24/12 Lukket 

 

Mellem jul og nytår: 

Mandag 27/12 10-15 

Tirsdag 28/12 10-15 

Onsdag 29/12 11 -20.30 

Torsdag 30/12 10-15 

Fredag 31/12 -Lukket 

 

Ellemosen: 

Mandag 27/12 – lukket 

Torsdag 30/12 – Lukket 

Du kan også se åbningstiderne og telefonkontakter i julen under menupunktet "Generelt", 

hold musen over "Kontakt" og vælg "Telefonliste i julen 2021". 

  

Fællesmøder 



I 2022 bliver der afholdt følgende møder: 

26/1: temamøde 

23/2: fællesmøde 

23/3: temamøde 

2/6 : fællesmøde 

Fællesmøder er det nye navn for brugermøder. 

Alle møder bliver afholdt på Sygehusvej 7, 2. sal, mødelokale 1, gang A 

Du kan nu finde referatet fra de seneste brugermøder på undersiden om fællesmøder 

  

Undervisningsforløb hos SIND 

SIND fortæller: 

Der er tilbud om undervisning for voksne pårørende arrangeret af Region Midtjylland og 

SIND Rådgivningen. 

I Skanderborg starter undervisningen onsdag d. 23. 2. kl. 18-21 i Medborgerhuset og 

derefter hver 2. onsdag ialt 6 gange. 

Læs mere her:  

https://www.socialpsykiatrien.dk/nyt/undervisningsforloeb.pdf 

 

https://www.socialpsykiatrien.dk/brugermoeder.php

