
Fællesmøde d. 3 november 2021 

Til stede: Heinz, Pia, Khdhayr, Anders, Nina, Lasse, Elli, (Anne og Jette stødte til 

mødet senere). 

1. Den gode stemning 

Heinz oplever at der er nogen der ikke siger goddag og farvel, hvilket går ham 

på. Vi havde en lille snak om at det selvfølgelig er meget god stil at sige 

goddag og farvel, men at man, når det ikke sker, nok ikke skal tage det 

personligt da det oftest kan handle om at personen kan have det skidt, er lidt 

genert, eller måske er distræt i øjeblikket. 

Elli gav udtryk for at hun oplever at der ikke er den følelse af sammenhæng i 

den store gruppe som hun oplevede tidligere, før værestedet blev shinet op 

og moderniseret. Hun følte sig også fravalgt og vraget da tirsdagen blev 

inddraget til den nye mellemgruppe. Hun oplever desuden at der nu er et for 

stort pres for at man skal være aktiv med noget når man er i værestedet. 

Personalet gav udtryk for at der aldrig har været en intention om at fravælge 

eller udstøde nogle af dem som i forvejen bruger værestedet, men snarere 

om at vi ønskede lave et nyt tilbud til en stor yngre gruppe af psykisk sårbare 

som ikke følte at det daværende tilbud i værestedet ramte deres behov. 

Personalet medgav at der er et større fokus på at man også kan deltage i 

forskellige aktiviteter i værestedet, men at det altid vil være frivilligt at 

deltage og at ingen bliver tvunget til at deltage i noget de ikke har lyst til. 

Ud fra et Recovery perspektiv er det fremmende for ens psykiske sundhed at 

være så aktiv som muligt og at blive ved med at udfordre sig selv til at bruge 

sine evner frem for at sætte sig permanent ned i en blød sofastol og drikke 

kaffe. Men det skal selvfølgelig være i ens eget tempo og med mulighed for at 

vælge til og fra. 

Endelig var der flere til mødet der gav udtryk for at de foretrak den tidligere 

placering af ”hyggestuen” og af krearummet, der har byttet plads i den nye 

version af værestedet.   

2. Information fra brugere og personale 

Vi skal have tilsyn i værestedet den 24 november og spurgte om nogen af de 

tilstedeværende brugere havde lyst til at snakke med tilsynsfolkene. Heinz 

meldte sig frivilligt til denne lille opgave. Der skulle findes en bruger mere og 

Jesper R. har efterfølgende meldt sig til den opgave.  



Der blev gjort opmærksom på at det stadig er muligt at blive vaccineret mod 

influenza på apoteket. 

3. Fredagshygge planlagt 

4. Mandagscafé planlagt 

5. Der er hængt en seddel op hvor man kan tilmelde sig til årets julefrokost som 

finder sted i værestedet onsdag d. 1 december.  

Der er også hængt en seddel op hvor man kan tilmelde sig hvis man har lyst til 

at deltage i en brugerstyret julefrokost i værestedet. 

Den tivolitur der tidligere er blevet vedtaget på et prioriteringsmøde er blevet 

opgraderet med gratis indgang og en omgang gløgg og æbleskiver til alle 

deltagere som værestedet giver. Dette er som et lille plaster på såret for de 

ture som har måttet aflyses under coronaens hærgen.  

6. Corona: 

Der er jo desværre gang i en større opblussen af Covid19 epidemien igen og 

derfor opfordrer vi alle til at holde fast i de gode vaner med hensyn til hyppig 

afspritning og i hvert fald når man kommer og går og også når man går på 

toilettet at man husker at spritte af på vandhaner og toilettet. 

Det er også særlig vigtigt i denne situation at man ikke kommer i værestedet 

hvis man føler sig sløj. 

7. Evt. 

Heinz nævner at der er et behov for at finde en alternativ løsning på det 

trådløse netværk i værestedet som han ikke oplever fungerer som det er i 

øjeblikket. Heinz har en ide til hvordan det kunne gøres hvilket han vil snakke 

med Johan om. 

 

Referent: Lasse  


