
Nyhedsbrev februar 2022 
 

Kære alle, 

 

Corona restriktioner frafalder 

Alle corona restriktioner ophæves i Væksthuset fra tirsdag 1.2.2022. 

Det betyder at personalet ikke længere vil bære mundbind med undtagelse for rummet for 

sårbare. 

Brugere må gerne selv hælde kaffe op, og hjælpe til i køkkenet. 

Man skal stadig undgå at møde op, hvis man har symptomer. 

Rum med øget opmærksomhed 

Der er stadig mulighed for at komme i Væksthuset, uanset frafaldet på Corona 

restriktionerne. 

Vi har skabt rum med udvidet opmærksomhed og hensyntagen. 

Onsdage i tidsrummet 11-14 i Heidis gamle kontor, vil der være krav om at bære 

mundbind af alle, og der vil blive af sprittet ekstra imens man opholder sig i rummet, 

ligeledes vil der være mulighed for at få serveret mad i lokalet. 

Fredag fra kl.10 -13 vil der være de samme muligheder dog vil samværet foregå i 

Værkstedet. 

Væksthuset 

Vi er efterhånden ramt af både corona og reglerne omkring isolation i sådan en grad, at 

det påvirker vores drift. Det betyder, at du kan støde på ændrede åbningstider i 

Væksthuset. Vi vurderer hver dag hvordan vi kan få åbningstiderne til at hænge sammen, 

og vi informerer løbende her på hjemmesiden. 

Vi håber på jeres forståelse og beder jer alle om at passe godt på jer selv og hinanden! 

Vinterferie 

I uge 7 er der vinterferie for mange af os 

Det er lykkedes os at dække Væksthuset ind således, at der ikke skulle være aflysninger 

af aktiviteter eller ændringer af åbningstiderne. 

Dette er selvfølgelig med forbehold for sygdom og lignende ændringer der måtte opstå. 

  

Aflysning af temamødet d. 26/1 



Husk der er Fællesmøde d.23.2  

Temamødet d. 26/1 2022 flyttes til d. 2/3 2022 kl. 13-15. 

Alle møder bliver afholdt kl.13-15 i Skanderborg på Sygehusvej 7, 2. sal, mødelokale 1, 

gang A 

I er velkomne til at sende punkter til dagsorden til lars.adamsen@skanderborg.dk senest 

14 dage inden mødet. 

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 i alt 6 gange. 

Læs mere her: https://www.socialpsykiatrien.dk/nyt/undervisningsforloeb.pdf 

  
 

https://socialpsykiatrien.us4.list-manage.com/track/click?u=99d869e779e4e2e623c4aa82c&id=e1c74e0b7c&e=0434b0e77a

