Juni-Juli-August 2016

Socialpsykiatrien på Bornholm

-kuller - vores egen avis
Forårsfest i Musikhuzet
d. 2.5-2016

Ø-kuller ønsker alle en rigtig
dejlig sommer
God læselyst!!
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Husk at aflevere rygge tilbage!!
Om Ø-kuller
Ø-kuller er en avis der udgives i et samarbejde mellem socialpsykiatrien på Bornholm, brugerne
af socialpsykiatrien. Fontænehuset i Svaneke trykker avisen. Ø-kuller udkommer 4 gange om året
i et oplag på omkring 300 styk, og distribueres til øens væresteder, psykiatrisk center og udvalgte
kommunale institutioner.
Ø-kuller findes på digital form på kommunens hjemmeside www.brk.dk/borger/helbred/
socialpsykiatri/ø-dækkende aktiviteter/socialpsykiatriens blad Ø-kuller.
Redaktion:
Email: fhbornholm@gmail.com
Henrik Christensen
Niels Lohmann
Helle Anker Bohn
Pilar Torres
Lars Paskjær
Gunvor Poulsen
Maj Isidora fhbornholm@gmail.com
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På lige fod med sidste år inviterer
projekt ”Bevægelse igennem kultur” til forestilling på
Bornholms Teater

Prisen e
r KU
25,- der N kr.
udløser også
en grati
s
sodavan
d i paus
en
'Den Politiske Kandestøber' er Holbergs første komedie
og havde premiere i 1722 på Grønnegadeteatret i København.
Den handler om den jævne håndværksmester Herman von Bremen, der hellere vil
bruge sin tid på politisk filosoferen og diskussion end at passe sin forretning og
familie. Og selvfølgelig - det er jo Holberg - udnytter nogle af byens magtfulde personer situationen til at spille von Bremen et puds og udnævner ham til borgmester
ud fra devisen: Et er Søkort at forstaa - et andet Skib at føre!
Et bonmot, der netop stammer fra denne komedie.

Tilmelding & BETALING til dit aktivitetssted eller din kontaktperson
- senest mandag den 27. juni 2016. NB der er begrænsede billetter
- så det bliver efter princippet ”først til mølle……”
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Det Ødækkende Aktivitetsudvalg

i Socialpsykiatrien har besluttet følgende aktiviteter
og datoer for det kommende år.
Brændegårdshaven torsdag den 2. juni 2016
Folkemødet i Allinge på den 16. – 17. juni 2016
Sejltur M/S Thor torsdag den 7. juli
Dyrehavsbakken tur torsdag den 4. august

Sna
k
k
hvis ontak med di
du tper n
til a ønske son
r
t
ops lave e støtte
par
ing n

Christians Ø tur torsdag den 1. september
Tivoli og shopping tur torsdag den 1. december
Derud over vil der arrangeres to ture til travløb på Europas mindste
travbane Bornholms Brand Park i Almindingen, en eftermiddagstur
til Bornholms middelaldercenter, samt en lokal madkulturdag,
Disse vil blive annonceret når de er planlagt færdigt.

Idræt på Tværs
- oversigt over faste aktiviteter

Mandag:

kl. 11-12

Yoga i Midtpunktet

Tirsdag:

kl. 14-16

Aakirkebyhallerne - her er blandt andet mulighed for deltagelse i gåture,
badminton, petanque og volleyball

Tirsdag:

kl. 11-12

Bowlingcentret - hvor vi har en bane til rådighed, med den indbyggede aftale at
vi har to baner såfremt der er mere end 4 der deltager

Fredag:

kl. 11-12

Svømning - vi starter op igen fredag d. 19. august 2016.
Evt. spørgsmål, forslag eller kommentarer - kontakt venligst:

Karen 3018 2141
eller Isabella 5159 4006
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Nyt ansigt til Idræt På Tværs:
Jeg hedder Isabella Arvidsen og er bostøtte-medarbejder i Distrikt Øst.
Jeg har for nyligt fået æren af at blive
med-tovholder på ”idræt på tværs”
sammen med Karen fra Midtpunktet.
Jeg har allerede været med til nogen af aktiviteterne i Åkirkebyhallen, som kører hver tirsdag fra. Kl 14 til 16, og vil gerne
takke alle jer, der her har taget så godt imod mig – tak fordi I
tager jer tid til at forklare mig alt det jeg endnu ikke har styr på,
tak fordi I ikke griner af mig når jeg rammer forkert på volleyballen og sidst med ikke mindst – tak for jeres dejlige gode humør.
Jeg kommer til at køre til idræt i Åkirkebyhallen hver tirsdag,
og samler gerne alle der vil med fra Distrikt Øst, op på vejen
(jeg kører jer selvfølgelig også hjem igen).
Kontakt mig på 51 59 40 06 hvis du gerne vil køre med, eller
har lyst til at vide mere om idræt på tværs.
Kærlig Hilsen Isabella
PS: Vi ses til idrætsdagen d. 31. Maj – du kan læse mere om dagen her i Økuller.
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Telefon liste medarbejdere i midtpunktet
Aase Kjøller
Annelise Vang Ipsen
Claus Tue Pedersen
Gry Tea Jantzen
Ingrid Bentsen
Paula Monhardt
Jesper Klindt
Karen Hjort Hansen
Karin Kofoed

3018 2137
3018 2140
3018 2139
5167 4169
3018 2136
3018 2133
3018 2141
3018 2132

Kim Pedersen
Lars/Lasse Glimberg
Marianne Munch Holm
Wickie Bay
Niels Lohmann
Pernille Laura Hjort
Vibeke Bue Ellerman
Rie Kjær

3018 2135
3018 2127
3018 2130
3018 2145
5159 4035
2033 4196
6115 1788

Midtpunktet, Sankt Mortens Gade 33
3700 Rønne - tlf: 5692 7870 - Mail: midtpunktet@brk.dk

Åbningstider:.
Mandag

kl. 08.00 – 16.00

Tirsdag:

kl. 08.00 – 16.00

Onsdag

kl. 08.00 – 16.00

Torsdag

kl. 08.00 – 16.00

Fredag

kl. 08.00 – 13.00

Værkstederne:
Det Kreative Værksted:

Tirsdag og torsdag kl. 09.00 -15.00
Træværkstedet/Keramik:

Tirsdag og torsdag kl. 09.00 - 12.00

Weekender og helligdage er

Strikkeklubben:

der desværre LUKKET

Mandag kl. 10,00 til 12,00
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Fredagsture
hver fredag
kl. 10.30

Midtpunktet
Vores egen avis

Madplan for Midtpunktet

Menu juli

Menu juni
Onsdag
Torsdag
Fredag

1
2
3

Pasta
Surprise
Brunch

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

6
7
8
9
10

Stegt flæsk
Fisk
Hakkebøf
Buffet
Brunch

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

13
14
15
16
17

Paprikagryde
Fisk
Skinke
Surprise
Folkemøde

Mandag

20

Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

21
22
23
24

Burger hjemme lavet
Fisk
Frikadeller
Buffet
Brunch

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

27
28
29
30

Kylling
Fisk
Lasagne
Buffet

Fredag

1

Brunch

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

4
5
6
7
8

Krebinetter
Fisk
Fyldte pandekager
Buffet
Brunch

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

11
12
13
14
15

Pizza
Fisk
Farsbrød
Buffet
Brunch

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

18
19
20
21
22

Hotdog hj.lavet
Fisk
Pasta
Buffet
Brunch

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

25
26
27
28
29

Thai salat
Fisk
Koteletter
Buffet
Brunch

Frokosten dagligt er kl. 12.00
- Brunchen er fredag kl. 10.00

Socialpsykiatriens

NADA Café i Midtpunktet
(øre akupunktur)

”Åbne
rådgivning”

Behandlingen foregår:
Mandag kl. 9.30 i opholdsstuen,
tirsdag og torsdag kl. 13,30 til 14,30
- i Kreativt værksted
En behandling tager 45 minutter
fra nålene er sat i.

i Midtpunktet
hver torsdag kl. 13,30 til 15,30
Telefon nummer 5692 7870

Alle er velkomne
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Torsdag den 16. juni kører vi op i Vestergade, der igen i år vil være vores
”base”, lige efter frokosten ca. kl. 12,30.
I den anledning holdes Vestergade ekstraordinært åbent til kl. 17,
hvorefter der vil være fælles hjemtransport.
Fredag den 17. juni vil der IKKE være brunch i Midtpunktet, men vi kører i
stedet til Vestergade herfra kl. 8,30 hvor der vil være kaffe/the og boller.

Husk at skrive dig på listen i cafeen såfremt du vil med.

I maj måned var der kultur/
shopping endagstur til Sverige.
Vi var 15 der var afsted. Først
tog vi til Domkirken i Lund, og
oplevede den helt fantastisk
flotte kirke. Efterfølgende stod
den på shopping i Emporia i
Malmø.
Vi tog den sene færgeafgang
hjem, og alle var godt trætte og
mættede af gode oplevelser, da
færgen lagde til kaj i Rønne.
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Velkommen til Paula og Kim
Begge er ansat med base i område Vest og starter på
Midtpunktet d. 1. juni.
Paula bliver tilknyttet team 3 og Kim team 2.
Vi glæder os alle sammen til at lære jer at kende og
håber, I vil komme til at trives her
Kim Pedersen
Jeg hedder Kim Pedersen og er 50 år gammel. Kommer til Bornholm fra Nordsjælland, hvor jeg har boet hele mit liv
på forskellige adresser og med skiftende arbejdspladser.
Min kone og jeg, har længe gået med en lille drøm om at flytte til Bornholm og nu udlever vi denne drøm.
Jeg synes det er vigtigt at man forfølger sine drømme og arbejder hen mod at få opfyldt dem.
Jeg har arbejdet med drømme hele mit arbejdsliv, først som boghandler. Der formidler man drømme i bogform og prøver at hjælpe folk til at få en god oplevelse og en interesse for at opleve andre verdener og se nye muligheder. Springet
til det pædagogiske liv, var meget naturligt for mig og jeg har ikke fortrudt ét sekund. Først var det i børnehave og
vuggestue og siden er de bare blevet ældre, men stadig er hjertet fyldt med leg og nysgerrighed hos dem jeg omgås.
Jeg elsker at drømme sammen med andre mennesker og kan nogen gange komme med indfald der ikke altid følger
normen. Men det er vigtigt at blive udfordret og prøve om ikke noget kunne gøres på en anden måde. Jeg tror på alle
mennesker og tror på at alle mennesker vil det bedste, både for dem selv og andre.
Vi kan som mennesker ikke eksistere uden at tro.
Når jeg befinder mig privat, elsker jeg at læse gode og spændende bøger, kan lide at cykle og gå lange ture og er helt
vild med god mad - selv om jeg ikke er den der er mest innovativ i et køkken, kan jeg for det meste få noget spiseligt
ud af køleskabets indhold. Jeg kan godt lide det praktiske arbejde og synes det spændende at bygge og reparere - mest
fordi vi har haft gamle huse, der udfordrede en til at udvise lidt praktisk snilde.

Paula Monhardt
Det er nok lidt af en globetrotter, som starter på Midtpunktet til den 1. juni
2016.
Jeg er født i Sverige og er vokset op i Sydtyskland blandt smukke vinbjerge
i det dybe Pfalz, sammen med mine to søstre og mor.
Efter mine studier til socialpædagog i Tyskland tog jeg ud i den store ver
den på en 2 årig eventyrlig rejse til Australien, New Zealand og Thailand
som rygsækrejsende, og vendte tilbage meget rig på erfaringer og smukke
oplevelser. 1999 besluttede jeg mig for at komme tilbage til rødderne i
Skandinavien og flyttede til København for at prøve lykken der. Jeg nåede
aldrig rigtig til Sverige. Efterhånden er der gået 17 år i den store by.
Den røde tråd igennem min tilværelse har været mit arbejde, som altid har omhandlet at drage omsorg for andre mennesker som pædagog, men også som professionel massør og shiatsu behandler. Jeg har været fire år på et Aktivitets- og
samværstilbud med voksne handicappede ved Ryparken station på Østerbro, og jeg har arbejdet fem år i socialpsykiatrien på bosteder på Amager og på Nørrebro for sindslidende. I en årrække brugte jeg mine evner som massør i Studiestræde i en klinik og ude i firmaer med firmamassage.
I min fritid har jeg benyttet mig meget af byens tilbud. Jeg har danset rigtig meget salsa og lidt tango, samt brugt Københavns cafeer flittigt og gået til en masse spændende aktiviteter - blandt andet Bollywood dans, yoga og meditation.
Jeg har roet kajak i Øresund og klatret op og ned af væggene i B&W hallerne, og løbet Amager Strand rundt en million
gange.
Så skulle der ske noget nyt i mit liv: mere natur, mere ro og stilhed, samt nye eventyr udenfor storbyens larm.
Eventyret starter på Midtpunktet i Rønne.
Bornholm har fået en ny globetrotter, som skal køre Øen tynd på arbejde for borgerne.
Jeg glæder mig meget til at møde alle sammen og forventer en rigtig god sommer og start på det nye eventyr!
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I takt

Digte skrevet
af
Kim Larsen
2016

Trommerne buldrer
kalder på mig
med en ustoppelig higen
vil gerne marchere i takt
være en med massen
når de geled for geled træder an
for at lev et ukompliceret liv
med villa, vovse og Volvo
en higen efter konformitet
for at stoppe spørgsmålene
der presser sig på
når jeg møder en der sælger Hus Forbi.

Tv
Vores ledere toner frem
siger dit
siger dat
siger pengene ikke slår til
hvem skal have
hvem ikke
nogen må forblive uden
nogen har mere end de kan bruge
en gang lå tanken om at dele os ikke fjern
solidaritet var ikke bare et ord i ordbogen
nu om dage er enhver sin egen lykkes smed
men at smede kræver kræfter
kræfter som findes i fitnesscentret
hvem vil ikke være lykkelig?
Alt andet kan man da ikke være bekendt.

Mørke i lyset
Du siger jeg skal finde lyset i mit liv
jeg siger inspirationen findes i mørket
lys og mørke udelukker ikke hinanden
som to kræfter på kollisionskurs
mørket ligger imellem lyset
nogle gange som to sider af samme sag
mit mørke er mit lys
mit lys er mit mørke
sammen danner de mit liv
ren lys blænder
ren mørke lammer
men i overgangen mellem den finde håbet
håbet der bærer en bedre fremtid i sig.

Danmark
HC Andersens land
Grundvigs land
men først og fremmest vore alles sammes
land
stedet for vores liv
der hvor vi navigerer fra
men kompasset er i uorden
retningen er uklar
kræfter trækker i flere retninger
fællesskabet er splintret
der ligger glasskår på gulvet
nøgne fødder bløder
dem med sko vandrer videre
uden at stoppe op
dem med støvler tramper
Hvem vil feje glasskårene op?

Min muse
Nat
sort som kul
frygtet af mange
sovet igennem af endnu flere
men når roen sænker sig
jeg omfavner dig, nat
du min muse
skaberkraften blomstrer
klarheden indfinder sig
og livet bliver simplere.

18

Vestergade
Vores egen

Åbningstider for Værestedet Vestergade

Mandag og torsdag kl. 10 til 15
Telefonen 56 92 78 42 - har åbent fra kl. 8,30
Øvrige arrangementer kan du se om i månedsplanen & Økuller.

Priser: Mad 30 kr. / Kaffe 5kr. / Kørsel 10 kr. / Svømning 20kr.

Værestedet Vestergades personale
Flemming Johansen

24 29 39 41 / Flemming.Bent.Johansen@brk.dk

Jeanette Baunkjær

51 67 25 29 / Jeanette.Baunkjaer@brk.dk

Niels Lohmann

30 18 21 45 / Niels.Lohmann@brk.dk

Marianne Munch Holm (vikar)

30 18 21 27

Muren på parkeringspladsen bliver
renoveret og genmalet med grafitti
Som de fleste nok har bemærket,
ser muren på parkeringspladsen
efterhånden lidt trist ud, med afskalning af puds og deraf ødelagt
bemaling og vægdekoration.

Derfor påtænker kulturprojektet i
Socialpsykiatrien
”Bevægelse
igennem Kultur”, at lave en grafitti dag i Vestergade med Troels
Erikstrup, hvor en del af

aktiviteten vil være at få genmalet muren med nye motiver. Det
kræver dog først at muren bliver
renoveret og pudset op, hvilket
Ingrid Bentsen vil forspørge
kommunen om at gøre.
Aktiviteten vil også indeholde
muligheden for at male sine egne malerier/kunstværker på nogle plader, vi vil indkøbe og tilbyde.
Vi kan endnu ikke præcist sige
hvornår denne grafitti dag bliver
afviklet, men I vil få nærmere
information, når vi ved mere.
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Torsdagstur med Vestergade til
Trolling Master Bornholm

Fra d. 27. - 30. april var der endnu engang Trolling Master Bornholm.
Da vejrudsigten lovede blæsevejr torsdag eftermiddag, skulle bådene allerede være i havn senest kl.
13. Værestedets torsdagstur gik derfor til Tejn havn, hvor vi så alle de mange både, som nu lå side om
side overalt i havnen. Et ret vildt og imponerende syn med alt fra meget små til større både.
I indvejningsteltet lå de største fisk og ventede på at komme med i dagens finale kl. 15 på Tejn værft.
Vejrværten Peter Tanev var lige en tur inde i indvejningsteltet for at besigtige de store laks sammen
med en fotograf fra TV2. Dette gav så os andre anledning til at besigtige ham... og tage billeder af ham
he he…
Vi sluttede af med at gå rundt i Tejn Værftshal, hvor finalen og TV-udsendelsen skulle foregå. I hallen
brugte vi lidt tid på at studere en flot og meget interessant papmodel, som viste Bornholm med de forskellige havdybder rundt omkring øen.
Inden vi forlod hallen, blev de største fisk båret ind. Vi studerede dem grundigt, mens vi gættede på,
hvilken der var størst samt vægten på den (ca. 15 kg var der et gæt på). Desværre var der ingen konkurrence for så havde vi måske vundet. Torsdagens vinderfisk vejede 15,08 kg., mens vinderlaksen i
TM blev fanget fredag og vejede 20,69 kg.

Bornholm i papmodel

Peter Tanev inspicerer fiskene.
Mon han gættede rigtigt?
Dagens vinderfisk
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Aktiviteter juni måned
Du kan finde flere aktiviteter og arrangementer på opslagstavlen i Caféen og er
velkommen til at komme med forslag, samt ønsker.
Uge 22
Tors. 2.

Café åbent kl. 10.00 -15.00 - tur til Rønne

Fre. 3.

Slægtsforskning fra kl 13-?

Uge 23
Man. 6.

Café åben kl. 10.00-15.00. Kl. 13.30-15.30 åben rådgivning. Husmøde kl. 13.

Tirs. 7.

Idræt på tværs i Aakirkeby hallen. Afgang Vestergade kl. 13.00/Hasle kl.13.20

Tors. 9.

Café åbent kl. 10.00 -15. ”Tur ud af huset” om eftermiddagen

Fre. 11.

Slægtsforskning fra kl 13-?

Uge 24
Man. 13.

Café åben kl. 10.00-15.00. 13.30-15.30 åben rådgivning.

Tirs. 14.

Idræt på tværs i Aakirkeby hallen. Afgang Vestergade kl. 13.00/Hasle kl.13.20

Tors. 16.

Café åbent kl. 11.00-17.00 - bemærk ændret åbningstid pga. FOLKEMØDET .

Fre. 17.

Cafe åbent kl. 09-13, med Kaffe/the og boller, pga. FOLKEMØDET

Uge 25
Man. 20. Café åben kl. 10.00-15.00. 13.30-15.30 åben rådgivning.
Tirs. 21.

Idræt på tværs i Åkirkeby hallen. Afgang Vestergade kl. 13.00/Hasle kl.13.20

Tors. 23.

Café åbent kl. 10.00-13.00. ”Tur ud af huset” om eftermiddagen.

Fre. 24.

Slægtsforskning fra kl 13-?

Uge 26
Man. 27.

Café åben kl. 10.00-15.00. 13.30-15.30 åben rådgivning

Tir. 28.

Idræt på tværs i Åkirkeby hallen. Afgang Vestergade kl. 13.00/Hasle kl.13.20

Tors.30.

Café åbent kl. 10.00-15.00. ”Tur ud af huset” om eftermiddagen.

NADA øreakupunktur
Vestergade tilbyder også NADA, Skulle du have lyst/brug for Nada
- eller vil du bare gerne vide mere om tilbudet og virkningen af dette
- så kontakt Jeanette eller Niels 5692 7842
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Aktiviteter juli måned
Du kan finde flere aktiviteter og arrangementer på opslagstavlen i Caféen og er
velkommen til at komme med forslag, samt ønsker.
Uge 26
Slægtsforskning fra kl 13-?

Fre. 1.
Uge 27
Man. 4.

Café åben kl. 10.00-15.00. Kl. 13.30-15.30 åben rådgivning. Husmøde kl. 13.

Tirs. 5.

Idræt på tværs i Aakirkeby hallen. Afgang Vestergade kl. 13.00/Hasle kl.13.20

Tors. 7.

Café åbent kl. 10.00 -15.00 - tur til Rønne om eftermiddagen

Fre. 8.

Slægtsforskning fra kl 13-?

Uge 28
Man. 11.

Café åben kl. 10.00-15.00. Kl. 13.30-15.30 åben rådgivning. Husmøde kl. 13.

Tirs. 12.

Idræt på tværs i Aakirkeby hallen. Afgang Vestergade kl. 13.00/Hasle kl.13.20

Tors. 14.

Café åbent kl. 10.00 -15.00 - tur til Rønne

Fre. 15.

Slægtsforskning fra kl 13-?

Uge 29
Man. 18.

Café åben kl. 10.00-15.00. 13.30-15.30 åben rådgivning.

Tirs. 19.

Idræt på tværs i Aakirkeby hallen. Afgang Vestergade kl. 13.00/Hasle kl.13.20

Tors. 21.

Café åbent kl. 11.00-17.00 - bemærk ændret åbningstid pga. FOLKEMØDET .

Fre. 22.

Cafe åbent kl. 10-13 med BRUNCH pga. FOLKEMØDET

Uge 30
Man. 25.

Café åben kl. 10.00-15.00. 13.30-15.30 åben rådgivning.

Tirs. 26.

Idræt på tværs i Aakirkeby hallen. Afgang Vestergade kl. 13.00/Hasle kl.13.20

Tors. 28.

Café åbent kl. 10.00-13.00. ”Tur ud af huset” om eftermiddagen.

Fre. 29.

Slægtsforskning fra kl 13-?

Åben Rådgivning
Vestergade tilbyder åbenrådgivning.
Kontakt venligst Jeanette 5692 7842 - eller kom forbi Vestergade
Mandag i mellem kl. 13,30 & 15,30
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Vestergade
Vores egen

Aktiviteter august måned
Uge 31
Man. 1.

Café åben kl. 10.00-15.00. Kl. 13.30-15.30 åben rådgivning. Husmøde kl. 13.

Tirs. 2.

Idræt på tværs i Aakirkeby hallen. Afgang Vestergade kl. 13.00/Hasle kl.13.20

Tors. 4.

Café åbent kl. 10.00 -15.00 - tur til Rønne om eftermiddagen

Fre. 5.

Slægtsforskning fra kl 13-?

Uge 32
Man. 8.

Café åben kl. 10.00-15.00. Kl. 13.30-15.30 åben rådgivning. Husmøde kl. 13.

Tirs. 9.

Idræt på tværs i Aakirkeby hallen. Afgang Vestergade kl. 13.00/Hasle kl.13.20

Tors. 11.

Café åbent kl. 10.00 -15.00 - tur til Rønne

Fre. 12.

Slægtsforskning fra kl 13-?

Uge 33
Man. 15.
Tirs. 16.
Tors. 18.
Fre. 19.
Uge 34
Man. 22.
Tirs. 23.
Tors. 25.
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Værestedet Vest
34.
i ugerne 33 og
,
KE være berørt
Bostøtten vil IK
som vanligt!
så den vil være
kt Midtpunktet
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Får du brug for
mer 5692 7870
på telefonnum

Fre. 26.
Uge 35
Man. 29.

Café åben kl. 10.00-15.00. 13.30-15.30 åben rådgivning.

Tirs. 30.

Idræt på tværs i Aakirkeby hallen. Afgang Vestergade kl. 13.00/Hasle kl.13.20

Slægtsforskning i Vestergade
Hver fredag er der slægtsforskning i Vestergade. Skulle du have lyst til
at deltage,- eller vil du bare gerne vide mere om tilbuddet
så kontakt Henrik tlf. 2144 1840, eller Laila tlf. 6094 8703
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Kommandanthøjen
Vores egen avis

D. 4. maj havde vi fundet
haveredskaberne frem, i det
dejligste solskinsvejr!
Det var en rigtig hyggelig dag, med
mange deltagere.
Der blev luget ukrudt, petanque og
bålplads blev gjort klar, der blev
plantet i krukker, især de LILLA
blomster er flotte!
Vi har købt kapillærkasser til atriumgården,
hvor tomatplanerne står.
Til frokost var der god kylling og
pølser på grillen.
Vores frugttræer er ved at tage
form, vi glæder os til at se om der
kommer frugt i år?
Fårene hyggede sig med de mange
mennesker i haven!!
Kirsten, Nadja, Camilla, Maiken K,
Maiken S, Susanne, Line.
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Kommandanthøjen
Vores egen avis

En dag sidst i marts varmede solen mere end

ellers, og vinden havde lagt sig. Jeg gik en
tur rundt om søen hvor fuglene sad i træerne
og sang deres forårssang. Da jeg kom ned på
villavejen, så opdagede jeg Mariehøns hist og
her i tætte vækster udenfor folks haver. De
var kommet frem fra hiet, og nu sad de og varmede sig i solen. De var så
sløve at de ikke gad at flyve, men det kommer nok snart hvis foråret bliver ved med sol og varme. Nogen dage senere var jeg og min kontaktperson Lars ude og gå en tur hen til ugletræet hvor der sidder ugler og sover om dagen. Vejret var lunt med sol. På vores gåtur tog Lars mange foto af blomsterne i folks haver ude fra vejen, af de mørkegrå skyer som
lå på himlen rundt omkring og truede med en byge og af træer som solen
gav en grøn/grå farve. Vi gik turen rundt om søen som er en af mine favoritture når jeg går tur. I starten af april varmede solen endnu mere
end den plejer, og jeg gik min sædvanlige tur rundt om søen. Frøerne
kvækkede nede i søen, og da jeg gik over broen, så var de væk. Når jeg
tænker over det, så er der knap en måned til at de lyse nætter begynder, at Nattergalens sang kan høres vidt omkring, og at bøgen også snart
springer ud. Foråret er en herlig tid hvor alt vågner på ny efter vinteren.
Dette var et lille udpluk af hvad foråret byder på hvis man bevæger sig
ud i naturen.
MRK
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Kommandanthøjen
Vores egen avis

Den 24-4 kørte vi nord på øen for at

ende nede på Hammerhavnen. Der
blev spist is og en god laksesandwich. Vejret var fint med en lun sol. Vi
nød det gode vejr, og tog billeder af Hammershus som kunne ses herfra.
Så kørte vi videre til Allinge hvor vi endte ved røgeriet. Der blev købt en
½ del fisk af forskellig art, også hen i Netto bagefter for at købe tilbehør til fisken. Så kørte vi videre imod Tejn hvor vi var nede på havnen og
se trollingbådene, og de fleste var nok på havet for at fiske lidt. Vi så da
nogen både sejle derude på vandet. Videre langs med kysten. Den store
sky ind over øen havde vokset sig enorm, så det lugtede nok af regnvejr.
Vi stoppede i Døndalen hvor vi plukkede en masse ramsløg til ramsløgspesto. Så tordnede det pludselig, og skribenten løb ind i bilen da hun er
bange for torden. Vi blev enige om at køre hjem over. Vi tog turen tværs
hen over øen. Da vi kørte imellem Klemensker og Nyker, så var der helt
hvidt af hagl/sne, og vejen var så glat at Inger havde svært ved at styre
bilen. Nogen af os tog foto og videofilmede. Da vi kom hjem i god behold,
så skinnede en lun sol i Rønne hvor der ikke var faldet en dråbe nedbør.
Utroligt som vejret kan ændre sig på så kort en afstand.
MRK

26

Kommandanthøjen
Vores egen avis

Den første søndag i maj er der den

tradition at en masse motorcykler af
ethvert mærke kører til Brændegårdshaven der åbner den dag. Den 1-5 kørte Kim, Henrik N og skribenten ud på Snorrebakken hvor vi ville se alle motorcyklerne køre forbi,
men vi tog fejl af tiden da Lene ringede og sagde at de kørte fra torvet
en time senere. Vi kørte ned på Storetorv og så på motorcykler af mange
forskellige mærker. Harley’erne trak mest. Der blev taget lidt billeder.
Vi mødte Inger som holder til i Harley-klubben, og Ingrid som kører med
pensionisterne. Henrik N sad bare i bilen og ville ikke med ud og kigge.
Så var tiden inde til at vi kørte ud på Snorrebakken hvor mange ventede
på motorcyklerne, samt at der var militærpoliti der skulle spærre sidevejene af så alle motorcyklerne kunne køre direkte uden forhindringer.
Så kom de kørende, og sikke et syn, og en øredøvende larm, men flot var
det. Der blev taget mange foto og videofilmet. Skribenten vil skyde på
at der var cirka 300-350 motorcykler. Der var en motorcyklist der var
lidt vovet at køre forbi på kun baghjulet. Det hele tog et kvarter, så var
der stille igen. Det var da en oplevelse der sagde sparto. Det må vi gøre
om igen til næste år.
M.R.K.
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Fontænehuset
Vores egen avis

Område Øst

Lindevej 5a, 3740 Svaneke.

Fontænehuset Bornholm

Fontænehuset Bornholm tlf. 5692 7850
E-mail: fhbornholm@gmail.com

Medarbejdere:
Jeanet Bjerregård Jensen, Hus & Have. Tlf. 3018 2123
Pilar López Torres, kontoret. Tlf. 30 18 21 49
Sofie Michel, Genbrug & køkken. Tlf. 6124 7520
Cilie Engmann, Jobkonsulent. Tlf. 56 92 38 83
Karina Andersen, Jobkonsulent. Tlf. 56 92 3810
Henrik Skovgård, Køkkenet

Bostøttemedarbejdere:
Tina Meyer . Tlf. 30685776
Stephanie Bayne. Tlf. 30685510
Isabella Bay Arvidsen. Tlf. 5159 4006
Troels Erikstrup. Tlf. 5167 4177
Søs Andersen. Tlf. 3018 2148
Sabina Fausing Riis. Tlf. 3038 8329
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Rigtigt godt forår til jer alle fra os på Fontænehuset

Leder: Gunvor Poulsen Tlf. 30 18 21 63

Fontænehuset
Vores egen avis

Dani´s hjørne

God sommer til alle!!
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Fontænehuset
Vores egen avis
Jeg bliver glad helt ned i maven af at synge.
En varm tak skal lyde til alle, der har været med i koret og til vores fantastiske korleder Henriette. Tak.
Har det flyttet noget? Har det bevæget noget?
Ja, vi har alle flyttet os. Vi har lært nye mennesker at kende og fået nye venner. Nogle har
været så modige at de har dirigeret os. Nogle synger solo, Morten har skrevet sange, og jeg
kan nu næsten synge på engelsk. Det er svært når jeg helst også skal holde tonerne. ”Den
kender jeg ikke, men synge i vores kor, det kan jeg”.
Her er plads til alle også til dig, der i sin tid fik ødelagt din naturlige sangglæde, fordi man
fortalte dig at du sang falsk, og du blev bedt om at holde mund.
Nu kan du fryde dig over at ingen melodi, der kommer fra ens eget sind nogensinde kan være
falsk. Ses vi på Kommandanthøjen til:
Igen en dag med sang
Igen en dag med musik
Igen en dag med latter
Igen en dag med begejstring
Igen en dag med forsigtighed
Igen en dag med visdom
Igen en dag med beskedenhed
Igen en dag med ydmyghed
Igen en dag med lighed
Igen en dag med åbenhed
Igen en dag med værdsættelse
Igen en dag med tilgivelse
Igen en dag med barmhjertelighed
Igen en dag med selvkontrol
Igen en dag med optimisme
Igen en dag med fremtidsorientering
Igen en dag med grundighed
Igen en dag med vedholdenhed
Igen en dag med nysgerrighed
Igen en dag med videbegær
Igen en dag med gejst
Igen en dag med energi
Igen en dag med opfindsomhed
Igen en dag med originalitet
Igen en dag med humor
Igen en dag med venlighed
Igen en dag med generøsitet
Igen en dag med samarbejde
Igen en dag med tapperhed
Igen en dag med kærlighed
Igen en dag med taknemmelighed
Hanne Rosa.
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Vores egen avis

Så har jeg haft min første store præsentation med socialpsykiatriens kor
– en dejlig livsbekræftende oplevelse – det er det faktisk hver gang, at vi
synger i koret. Men det var selvfølgelig en noget anden oplevelse pludselig at have publikum på, så vi var da også lidt nervøse inden. Det var
hyggeligt at synge for jer til en rigtig festlig dag i Musikhuzet.
På dagen var vi et stort kor på 15-20 stykker, det er vi også nogen gange, når vi øver, men andre gange er vi kun få. Sådan er det i vores kor,
man kommer, når man kan og synger som man kan. Til festen havde vi
valgt at synge en masse forårssange, som vi har øvet henover de sidste
par måneder. Vores korleder Henriette vælger gerne sange til os med
glade budskaber som solens komme, venner der er der til at hjælpe,
hvis man rækker hånden ud etc. Til september starter koret op igen. Det
glæder vi os til – og kom endelig og syng med.
Sofie
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Fontænehuset
Vores egen avis

Ideerne blev større
end lokalet!

Fontænehusets Genbrug åbner et Galleri
Her i foråret skulle genbrugsbutikken flyttes og samles i de
to bagerste lokaler på Fontænehuset. Henrik og Gitte fra Genbrugsenheden blev spurgt om
de kunne tænke sig at stå for
indretning af et rum i den nye
genbrug.
De havde mange ideer og ideerne viste sig at være større end
selve de rum, de havde fået til
rådighed. Alligevel formåede de
at skabe et farverigt og overskueligt rum med mange spændende ting.

Både Gitte og Henrik syntes, at
det har været enormt sjovt at få
fri hænder til det og få mulighed
for at sætte deres eget præg på
den nye butik.
Henrik har arbejdserfaring fra
tøjbutik og syntes, at det har været dejligt at få lov til at lave en
butik, hvor fokusset ligger i at
skabe et flot rum og være stolt af
det, og ikke nødvendigvis i at
skulle tjene penge.

Kom og vær med til
fernisering fredag den
10.juni kl. 10-12
Lindevej 5A
3740 Svaneke

Her kan du, blandt meget andet,
se og købe de fine genstand som
bliver lavet og restaureret i vores kreative værksted.

Åben Rådgivning på Fontænehuset
er flyttet fra tirsdag til

ONSDAG FRA KL. 13-15
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Fontænehuset
Vores egen avis

AASEN 13
I NEXØ
En del af Socialpsykiatrien
Aasen 13 et tilbud til psykisk sårbare mennesker, som er i
en personlig krise, men det kan også være, at man måske
"bare" føler dig ensom, og har lyst til noget socialt samvær.
Der er flere aktiviteter i huset, såsom engelsk undervisning,
stavgang, træværksted, kortspil, strikkeklub, knipling og fællesspisning.
Vi hjælper hinanden og hygger os sammen. Har du brug for
hjælp, er der sikkert én, der kan hjælpe - eller måske du
selv har noget, du ønsker at bidrage med?
Hvis du har lyst til frivilligt arbejde er der altid brug for det.
Det kan være at passe caféen, lave mad, rengøring og meget mere.
Kig ind, alle er velkomne!
Åbningstider: mandag, onsdag, torsdag, fredag og lørdag 9.30-12.00
tirsdag strikkeklub 14.00-16.00
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Støttegrupper, Aktivitets- og samværshuse
Fontænehuset og støttegruppen, Område Øst

56 92 78 50

Vestergade 1—3 i Allinge, Område Vest

56 92 78 42

Midtpunktet i Rønne, Område Vest

56 92 78 70

Kommandanthøjen, Rønne

56 92 76 50

Blæksprutten, Rønne

56 95 58 10

Leder af socialpsykiatrien
Bodil Wermelin

56 92 78 14

Sagsbehandlere i Psykiatri og Handicap
Maj-Britt Olsen

56 92 78 07

Line Kjær Dellgren

56 92 78 08

Mette Sode Hansen

56 92 78 05

Jytte Glimberg Hansen

56 92 78 11

Psykiatrisk Center Bornholm
Åben afsnit

38 64 40 20

Den fælles brugerbestyrelse
Formand: Maiken Svendsen

23 47 78 71

Tlf. tid mandag og torsdag kl. 14.00 – 16.00
Næstformand: Niels Henrik Christensen

21 44 18 40

Tlf. tid mandag og torsdag kl. 10.00 – 12.00
Sind
www.sind.dk/bornholm
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