
 

Ny beboer 
 

Den 23. april flyttede 

Mads Nielsen ind på SH. 

Mads er en glad ung fyr 

som lige har fejret sin 

19 års fødselsdag på 

Sydhjørnet. Han er flyt-

tet ind i lejlighed nr. 12. 

Mads er ved at lære alle 

husets beboere og per-

sonale at kende, samt 

alle de forskellige reg-

ler, vi har her i huset.  

VELKOMMEN TIL Mads!! 

 

Nye ansatte 
 

Kort om mig 

Mit navn er Karina Elbæk, jeg startede som stu-

derende her på Sydhjørnet d. 1/6, og skal være 

her frem til 1/12. Jeg er studerende på diakonhøj-

skolen i Århus på 5. semester hvilket betyder jeg er færdiguddannet til næste 

sommer. Jeg har set meget frem til min 3. praktik her på Sydhjørnet, efter mit 

første besøg i slutningen af april. Jeg synes Sydhjørnet er et dejligt sted med en 

god ånd, som man tydelig kan mærke, når man træder ind af døren. Det er fan-

tastisk at være et sted, hvor vi er sammen om at bygge mennesker op, og skabe 

de bedste rammer og forudsætninger for de mennesker, vi arbejder med. Jeg 

ser frem til at tilbringe de næste 5 mdr. her på Sydhjørnet.  

Nyhedsbrev 

Aug. 2018 

 Mads Nielsen er flyttet 

ind 

 Nye ansatte: Karina, 

Rune, Mark, Lea og Jo-

nas 

 Barsel: Martin, Birgitte, 

Karen, Stefanie og He-
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 Byggeri: 

o Havestue/ter-

rasse 

o Adninistrations-

fløj 

o Aktivitetslokale 

 Nogle af beboerne har 

været på ferie med Syd-

hjørnet til enten Thy-

holm eller Harzen 

 Noget at tænke over 

 Indbydelse til sensom-

merfest 

 Netværk for forældre til 

børn med autisme 

 Opfordring til at deltage 

i PREP gennem KH 



Mit navn er Rune Bach Agerbo, jeg er 23 år. Jeg blev uddannet pædagog i som-

meren 2017, og har siden da være på højskole på LMH (Luthersk Missions Høj-

skole) i Hillerød i 5 måneder. 

Jeg ville rigtig gerne arbejde som pædagog her på Sydhjørnet, fordi jeg godt kan 

lide at gøre en forskel for borgere med specielle behov. Det er også en velsig-

nelse for mig, at andagter og bordsange bliver vægtet højt. At kunne tage sin tro 

med på arbejde, er en sand kvalitet. 

Jeg er rigtig glad for mit arbejde som vikar her på Sydhjørnet, og synes også at 

samarbejdet med det øvrige personale er rigtig godt. 

 

Mark er ansat som barselsvikar, Lea er vikar hen over sommeren og Jonas er tilkaldevikar hen over somme-

ren. 

Barsel 
 

Vi glæder os over de små nye, der er kommet til verden i vores personaleflok. Hvert lille nyt barn er en 

Guds gave!! 

Martin har ferie og barsel frem til 10. september. 

Birgitte (vikar) er gået på barsel d. 8 juni. 

Karen har ferie og fortsætter på barselsorlov fra 9. august. 

I løbet af efteråret kommer både Stefanie og Helene tilbage fra deres barselsorlov. 

Byggeri 
 

Byggeri på Sydhjørnet! 

Der er nu blevet udarbejdet en helhedsplan for Sydhjørnet, som skal sikre, at de forhold, der skal forbedres 
på den korte bane på Sydhjørnet, ikke kommer til at stå i vejen for en mulig udvidelse på den lange bane.   
 
Bestyrelsen er fortsat i proces, hvor vi arbejder på løsninger, som kan være med til at forbedre de nuvæ-
rende faciliteter. 
 
I første omgang arbejdes der på at bygge en fælles havestue/overdækket terrasse, hvor den nuværende 
terrasse er, som kan bruges hele året. Dernæst skal der anlægges en ny terrasse til sommer brug længere 
mod syd i forlængelse af den nuværende terrasse.  
 
Yderligere arbejdes der på at udvide administrationsfløjen enten ved udvidelse af nuværende bygninger 

eller en selvstændig bygning ud til den runde vendeplads. 

Vi tænker et stort aktivitetslokale/massagerum/multirum på minimum 50 m², to mindre lokaler til samtale/ 



møde, hvoraf det ene skulle kunne anvendes som hvilerum/ gæsteværelse samt toilet m/ bad. Sammen-

bygning skal ske med let vindfang ved lederkontor – primær adgang sker ude fra. 

Administrationsfløjen placeres med størst mulig respektafstand til boliger. Udearealerne tilpasses omkring 

ny fløj, hvor vendepladsen forlænges mod vest, da busser ellers vil komme uhensigtsmæssigt tæt på byg-

ningshjørnet. Der udlægges samtidig areal for de parkeringspladser som indgår i byggefelt. Denne dispone-

ring respekterer udgangspunktet fra helhedsplanen, hvor der reserveres et areal for senere udvidelse med 

flere boliger. Med denne placering kommer aktivitetslokalet også tættere på at ligge centralt for en evt. ny 

boligfløj. 

Vi er fortsat i proces, så den endelige beslutning er ikke taget. 

Knud Dideriksen 

Fællesferier fra Sydhjørnet 
 

Årets ferietur som Sydhjørnet står bag havde 2 muligheder. Mulighed for at komme til Thy eller en tur til 

Harzen i Tyskland. 

 

Thyholm ferien 28.-31. maj 2018 

Fire beboere fra Sydhjørnet, Caroline, Jesper, Tobias og 

Nicolai var i år på ferie i Thyholm. Vi havde lejet et stort 

luksussommerhus med god plads til kørestolsbrugere. 

Stedet hed Tambohuse og ligger over for Jegindø. 

 

1. dag så vi nærområdet og hyggede os i sommer-

huset.  



2. dag kørte vi til Jesperhus Blomsterpark. Her startede vi med en fælles togtur rundt i parken, hvor der var 

mange flotte H.C. Andersen figurer lavet af blomster. Jesper og Nicolai sejlede en tur og Caroline så Hugo 

show og Tobias tog mange flotte billeder i parken. 

 

3. dag kørte vi til Søndervig for at se sandskulptu-

rer. De var meget flotte! Vi havde frokost og kaffe-

kurv med. Efter en tur ved vandet, hvor vi fik dyp-

pet tæerne, drak vi kaffe ved Lyngvig havn, en rigtig 

hyggelig lille havn. Om aftenen fik vi festmiddag fra 

Tambohuse kro og sluttede dagen af med Konge-

spil. 

4. dag var der oprydning og så gik turen hjem til 

Vamdrup. 

En rigtig dejlig og afslappet tur, hvor vi havde solskinsvejr alle dage  

 

 

Tur til Harzen Maj 2018. 

 

Som vi alle ved, så var det jo fantastisk varmt i maj. 

Forventningerne var store og alle var godt forberedt 

på turen. Torben havde f.eks. stået for en pakkeliste, 

som der hele tiden blevet føjet nyt til. Vi skulle jo hu-

ske det hele. Så alle havde på hver deres måde et en-

gagement i at få styr på strukturen og indholdet i tu-

ren. Derfor blev der også forinden lavet et dagspro-

gram, så man vidste hvad der skulle foregå.  

 

 

 



På Harzenturen deltog Torben, Helge, Johannes og An-

dreas. Personalet var Carsten, Dorte og Kurt. Der var 

afgang fra Sydhjørnet mandag d. 28 maj kl. 9. Alle var, 

klar og glædede sig til at komme afsted. Der var smurt 

madpakker, og der var endvidere også sørget for med-

bragt mad til aftensmaden. Vi blev enig om, at der nok 

skulle holdes pause for hver 1½ time. Lidt forfrisknin-

ger og toiletbesøg skal der jo til. Som vi jo alle ved, så 

var det meget varmt i disse dage. Det er jo dejligt, men 

ikke når man kører i bus, 

hvor der ingen aircondition er og ingen vinduer kan lukkes op i bag. Derfor 

når dette kunne lade sig gøre ved lavere hastigheder (vejarbejde på auto-

bahn), så blev vinduer foran rullet ned. Puha – varmt var det. Vi ankom kl. 16, 

og alle havde klaret turen fint. En flink tysker viste os rundt og adviserede os 

omkring forholdene i huset.  

Efter aftensmad blev det til en gåtur i byen, som i øvrigt var bygget i meget 

kuperet terræn. Vi var lidt imponeret over et vejskilt, hvorpå der vist nok stod 

hældning på 18 %.  

Om tirsdagen havde vi planlagt en tur i svævebane og herefter en togtur. Da vi ankom til den planlagte 

svævebane var den under reparation så øv. Men vi fik anvist at køre hen til næste by, her var der en svæve-

bane og måske også endnu bedre komfort. Turen var ikke lang, men fint nok. Vi fik lidt sus i maven og nød den 

flotte udsigt. På toppen kunne vi gå en lille tur og nyde den storslåede udsigt i det flotte vejr. Togturen blev i øvrigt 

aflyst, da vi opdagede at billetprisen var enorm dyr. Tror at det var omkring 60 euro pr person. Det synes vi var lige i 

overkanten. Så det blev til en fin bytur med cafebesøg og butikker. Så gik det hjemad. Hjem og få noget godt hjemme-

lavet aftensmad.  



 

Fint at købmanden kun var 50 meter væk. Det nød vi 

alle godt af. Om aftenen var der mest stemning til af-

slapning og hygge med lidt spil.  

Onsdag var vi en tur i Autostadt og Helge fik en tur i 

den lokale rutsjebane på 550 m. 

 

 

 

Noget at tænke over 
 

Gud er større! 

Jeg så engang en musical, hvor skuespillerne i hele stykket forsøgt at få en kæmpe stor papkasse puttet ned 

i en tændstikæske. Forsøget mislykkedes. Det kunne ikke lade sig gøre. 

Ved indgangen til musicalen havde alle tilskuerne fået en tændstikæske, som de satte deres fingeraftryk i. 

Ved afslutningen af musicalen blev alle tændstikæskerne samlet sammen og de kunne godt være i den 

store papkasse. 

Sådan er det, at vi mennesker ofte forsøger at forstå eller rumme Gud. Jeg kan ikke forstå Gud – Jeg kan 

ikke rumme Gud i min lille kyllingehjerne for Gud er meget, meget større. 

Som menneske kan jeg rumme 1 dimension (en retning), jeg kan også rumme 2 dimension (længde og 

bredde). For nogle er det svært at rumme 3 dimension (længde, bredde og højde), men det er svært at for-

stå det uendelige univers. Gud har mange, mange dimensioner. Han kan gå frem og tilbage i tiden og ser en 

helhed, som vi ikke forstår. 

Jeg kan ikke forstå Gud, MEN Gud kan alligevel omslutte mig/dig. Tænk Han kender alle mennesker på hele 

jorden. Han kender dig og alligevel elsker han dig. 

Jeg har oplevet Guds fantastiske velsignelse. Nogle vil sige, at det er en tilfældighed. Men mit liv er blevet 

skønnere ved at tage det som Guds velsignelse og ikke bare en tilfældighed. Må Gud velsigne dig!! 

Knud Dideriksen 



Sensommerfest 



Netværk  
 

Netværk for forældre til børn med autisme 

 
Meget bliver lettere, når man ikke alene... 

Har du et barn med en diagnose inden for autismespektret, så er det nye netværk for forældre til børn med 
en autismespektrumforstyrrelse (ASF) måske noget for dig.  

Netværket startes op i et samarbejde mellem Kristelig Handicapforening og to forældrepar: Mirjam og Da-
niel Kristiansen samt Helle og Klaus Hebsgaard.  

Kom og sæt dit præg 

Netværket er i første omgang tænkt som et fællesskab, hvor man kan udveksle erfaringer og møde ligestil-
lede. På sigt bliver der måske stemning og mulighed for at tage initiativer til arrangementer, udvikling af 
materiale m.m.  

Tag med til opstartsmødet og sæt dit præg på netværket! 

Psykolog og familieterapeut Annette Due Madsen, der både har professionel og personlig erfaring med at 
have et ASF-barn i familien, vil holde et oplæg.   

  

Tid: Den 8. september kl. 10-15. 

Sted: Torvet, Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N. 

Pris: 50 kroner hvis du er medlem / 100 kroner hvis du ikke er medlem  

Tilmeld: (sidste frist: den 20. august)  



PREP 
 

 

PREP - styrk trivslen i dit parforhold 
Hvis ikke du og din partner allerede har taget et PREP-kursus, så vil I ikke fortryde at prioritere det 
denne gang. 

Prioritering skal der til, for kurset koster fem aftner, hvor I begge skal ud af huset. Men de fleste op-
lever, at den investering kommer mange gange tilbage. 

PREP er ikke terapi... Hvorfor skal det understreges? Fordi deltagelse i PREP ikke må signalere 
"krise i parforholdet" hverken til andre eller jer selv. PREP er et koncept til bedre trivsel i parforhol-
det/familien. Trivsel har ingen øvre grænse. Man kan altid trives bedre.   

Om PREP 
PREP giver redskaber til god kommunikation og nye perspektiver på samlivet.  

PREP er et undervisningstilbud. Kurserne afvikles efter et bestemt program og vil derfor have det 
samme indhold, uanset hvem der står som arrangør. 

PREP står for Prevention and Relationship Enhancement Program. 

PREP-konceptet stammer fra University of Denver i USA. Det er udviklet af psykologiprofessor Ho-
ward Markman og hans kollegaer på basis af mere end 30 års forskning i, hvad der hæmmer og 
fremmer et parforhold, hvor begge parter trives.  



Hvorfor tilbyder Kristelig Handicapforening 

PREP? 
Gennem vores kontakt til familier, der har et barn med særlige behov, ved vi, at hverdagen her kan 
være presset ud over sædvanlige. Når hverdagen er under pres, er parforholdet det også. 

Ikke desto mindre oplever familier også, at dét at få et barn med et handicap kan betyde stærkere 
bånd og bedre vilkår for kærligheden i familien. Vigtigt for at få startet den gode cirkel er blandt an-
det viden om, at der kan arbejdes bevidst på det - med enkle redskaber og gennemprøvede meto-
der; præcis hvad PREP tilbyder.  

Selvom PREP-konceptet ser ud på samme måde, uanset hvor det udbydes, gør Kristelig Handi-
capforenings undervisere sig umage for at målrette undervisningen til familier, der har et barn med 
handicap. Alle eksempler i undervisningen vil således være hentet fra familier i lignende situatio-
ner. 

Hvordan ser en aften ud? 
Hver aften starter med aftensmad.  

Derefter består programmet af en vekslen mellem undervisning i fællesskab og samtale mellem jer 
to som par.  

Underviserne 
Marianne Søndergaard, leder af Østbækhjemmet og Knud Dideriksen, leder af Sydhjørnet, vil un-
dervise på PREP-kurset. Begge er uddannede PREP-konsulenter fra Center for Familieudvikling. 

Det praktiske 
Kurset forløber over 5 mandage fra kl. 17.30 til 21.00, og alle kursusaftnerne afholdes i Fredens 
Kirke, Sjællandsgade 34, Herning. 

De fem aftner er: 

Mandag d. 1. oktober 

Mandag d. 8. oktober 

Mandag d. 22.oktober 

Mandag d.29. oktober 

Mandag d.12. november 

  

Pris: 500 pr. par - for alle fem aftner! (inklusiv middag :-) 


