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Har du en bror eller søster, som har psykiske 

vanskeligheder og oplever du, at det til tider kan være en 

udfordring, så er et fællesskab med andre unge i samme 

situation måske noget for dig? 

 

Familier og Spiseforstyrrelser (FoS) afholder café for 

søskende i alderen 14-17 år og søskende over 18 år. 

Søskendecafé  er et sted, hvor søskende til psykisk syge 

kan mødes, og hvor fokus vil være på at skabe et frirum, 

hvor der kan deles tanker og oplevelser om det at have 

psykisk sygdom tæt inde på livet. Søskendecafé for de 14-

17-årige afholdes én gang om måneden, og ca. hver 

anden måned for søskende over 18 år. 

 

Søskendecaféen tilbyder: 

• Et sted, hvor alle tanker og følelser i forbindelse med at 

være søskende til en psykisk syg er tilladt.  

• Et sted, hvor dine tanker og oplevelser om at have en 

bror/søster, som er psykisk syg/sårbar er i fokus og 

bliver lyttet til. 

• Samvær med andre unge, som også skal finde deres 

ståsted som bror eller søster, men samtidig huske sig 

selv.  

• Redskaber og metoder til at være i forholdet til sin 

søster/bror. 

• Råd og vejledning til, hvordan man f.eks. snakker med 

sine forældre om, hvordan det er at være dig? 



 
 
 
  
 

Maria og Rikke er værter for caféen og er begge  

miljøterapeuter. De arbejder til daglig med familiebehandling, 

og har kendskab til de udfordringer, der kan være i forbindelse 

med at have en psykisk syg søskende, og hvordan det kan 

præge en familie.. 

 

Program for hvert Cafémøde: 

• Caféværterne byder velkommen  

• Præsentation af dagens program  

• Oplæg og snak omkring bordet 

• Vi evaluerer dagen og planlægger sammen næste cafémøde 

 

Vi glæder os rigtig meget til at se dig. Der stilles ingen krav 

til, hvordan du deltager. Du bestemmer selv, om du bare vil 

lytte, eller om du har lyst dele dine oplevelser og tage del i 

snakken og aktiviteterne.  

 



 
 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Transport: 

Du kan tage bus/tog til Aarhus Hovedbanegård eller Aarhus Rutebilstation 
og derfra tage bus: 14, 111, 112, 114, 116 til Viborgvej/Bredskiftevej 
eller 3A til Holmstrupgårdvej/Jernaldervej og gå ca.10 min derfra. 

  

Tilmelding og information: 

Har du lyst til at være med eller har du spørgsmål, så ring eller mail til 
Maria Dreyer på 21 84 93 50 og mail til maria.dreyer@ps.rm.dk. Ring 
eller skriv til Maria og aftal et forbesøg – forældre er velkomne.  
 
 Vi glæder os til at møde dig  

Vi hører til på: 
 
Familier og Spiseforstyrrelser (FoS) 
Runetoften 14, 1. 
8210 Aarhus V. 

 

Rikke K. Andersen  
Miljøterapeut og 
familiebehandler 
Mail: rikian@rm.dk 

Maria Dreyer 
Miljøterapeut og 
familiebehandler 
Mail: Maria.Dreyer@ps.rm.dk 


