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Aarhus d. 07/9 2015

Medlemmer/deltagere.
Der deltager 3-5 faste medlemmer til møderne. Udvalget ser gerne flere mødedeltagere, og
der arbejdes på forskellige måder på at få fæller fra hele regionen til at fatte interesse for
informationsarbejdet. F.eks. bliver alle referater og dagsordner nu mailet til alle adresser
der også benyttes til indkaldelse til regionsmøder. Dette har ikke umiddelbart ført til
synlig øget interesse. På sidst afholdte møde kunne vi imidlertid glæde os over to nye
deltagere, der ikke kom fra Aarhus. Det er besluttet at udvalget skal forsøge at tage ud og
besøge grupperne i regionen.
Interesserede opfordres stadig til at følge med i udvalgets aktiviteter, mødereferater findes
på regionens hjemmeside. Forslag til aktiviteter er meget velkomne!
Al henvendelse kan ske til Henrik, Tlf. 40454326, mail: wonderwho.nl@gmail.com.
Mødeaktivitet.
Det har af flere årsager desværre ikke været muligt at leve op til ambitionerne om at holde
1 månedligt møde, siden sidste regionsmøde og der har kun været holdt 2 møder.
Hensigten er fortsat at holde 1 møde om måneden.
Igangværende/afsluttede aktiviteter.
Efter adskillige forsøg er det lykkedes at komme i kontakt med de rette personer, der viste
sig at være åben for en dialog. Der blev aftalt et møde d. 30/7, hvor Henrik S. og Birgitte
O. deltog fra AA. Det blev et rigtig godt møde, hvor der med det samme blev lavet
konkrete aftaler. Der bliver ikke en fast dag i ugen, hvor vi er tilstede på afdelingen, men
derimod en tilkaldeordning, hvor personalet kan ringe efter os, når de føler der er indlagte
borgere, der er åben for en samtale med os. Dette kræver selvfølgelig at personalet er med
på ideen, men de virker meget engagerede i projektet. Afdelingen har fået to telefon
numre, et til henholdsvis mænd og kvinder. Det er så op til vores kontaktpersoner, at
finde relevante fæller, der kan besøge den pågældende borger. Kontaktpersoner er blevet
Henrik S. og Birgitte O. Endvidere har personalet fået telefon nummer på en
kontaktperson i Al-Anon, der selvsagt er informeret om det. Allerede tre dage efter blev
vi ringet op, med besked om at de havde en mandlig borger der var interesseret i en
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samtale. Vedkommende er indtil videre blevet besøgt tre gange på hospitalet og en gang
efter han er blevet udskrevet. Som med alle andre nykommere, må tiden vise, hvad det
fører til, men det anses for positivt, at ”systemet” virker.
Der er blevet produceret 3 radiospots, som nu er endelig godkendt af udvalget. Spottene
er blevet præsenteret for Regionsrådet, LIv og er blevet sendt til HSR for udtalelse.
Forventningen er at de vil have størst relevans på regionalt, bl.a. i forbindelse med
omkostningerne ved at få dem på landsdækkende radio. De vil derfor blive tilbudt til alle
landets regioner efter, forhåbentlig positiv, udtalelse fra HSR.
Første tiltag er gjort med henblik at etablere et samarbejde med Psykiatrisk Hospital i
Aarhus. Det har endnu ikke været muligt at opnå konkrete resultater.
Udvalget har udarbejdet retningslinjer for kvalifikationer for frivillige til eksternt
informationsarbejde.
Det er blevet besluttet at speakerbanken fremover falder under Info-udvalget.
Kontaktperson er Henrik, Tlf. 40454326, mail: wonderwho.nl@gmail.com.
Der indsendes artikler omkring aktiviteter i regionen til Box334. Alle fæller i regionen
opfordres til at være opmærksom på aktiviteter/møder der kan være relevante emner til
en artikel.
Der kommer løbende henvendelser om hjælp til at finde speakere fra eksterne
organisationer og institutioner. Blandt andet har Marselisborg Gymnasium, Aarhus og
Skjern Handelsskole henvendt sig.
Kommende aktiviteter.
Der er planlagt deltagelse på Frivillig dag i Aarhus.
Udvalget har besluttet at tage kontakt med Social- og Sundhedsudvalget, foreløbigt i
Aarhus Kommune.
Der arbejdes på en strukturering af omdeling af foldere på undervisningsinstitutioner i og
omkring Aarhus.
Som bekendt, var det desværre ikke muligt at være repræsenteret på Smukfest i år. Til
næste år er vi der igen!

Henrik S.

