Søskendecafé på
Holmstrupgård

Holmstrupgård
- socialpsykiatri for unge
Holmstrupgårdvej 39
8220 Brabrand

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?
På Holmstrupgård afholder vi café for søskende i alderen 1525 år. Søskendecaféen er et sted, hvor søskende til psykisk
syge kan mødes ca. én gang om måneden. Der vil være
fokus på at skabe et frirum, hvor der kan deles tanker og
oplevelser om det at have psykisk sygdom tæt inde på livet.
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?
• Fysiske og kreative aktiviteter.
• Ture ud af huset.

• Madlavning og hygge.

Maria og Rikke er værter for caféen. De er uddannet pædagoger
med mange års personlig og praktisk erfaring med håndtering af

psykisk sygdom som en del af dagligdagen. Værterne søger for,
at hver cafe tilbyder forskellige aktiviteter og handler ind til
fælles frokost, så der også bliver tid til hygge og have det sjovt
sammen.
Program for hvert Cafémøde:
• Cafeværterne byder velkommen
• Præsentation af dagens program
• Oplæg og snak omkring bordet
• Tilberedning af frokost
• Aktivitet: boldspil, kreativ aktivitet eller tur ud af huset
• Imens vi spiser kager planlægger vi 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.

Datoer for søskendecafé 2016 :
Lørdag d.10. September, kl.10-14
Lørdag d.8. Oktober, kl.10-14
Lørdag d.5. November, kl.10-14

Lørdag d.10. December, kl.10-14
Sted:
Cafeen afholdes på Holmstrupgård, Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand
Transport:
Du kan tage tog/bus til Aarhus Hovedbanegård eller Aarhus Rutebilstation
og derfra tage bus 3A mod Tilst og stå af ved
"Holmstrupgård/Jernaldervej".
Tilmelding og information:
Har du lyst til at være med eller har du spørgsmål, så ring eller mail til
Maria Dreyer på 20223068 og mail maria.dreyer@ps.rm.dk.

Vi glæder os til at møde dig 

Maria Dreyer
Pædagog og miljøterapeut
mobil:20223068
Mail: maria.dreyer@ps.rm.dk

Rikke Thunbo Hansen
Pædagog og miljøterapeut
mobil:20223068
Mail: rithns@rm.dk

