’De-ikke-særligt-grimme-ællinger’ dimitterer
Andet hold peer-medarbejdere blev den 30. november fejret og ønsket tillykke med at have gennemført peer-uddannelsen.

De nye peer-medarbejdere (fra venstre): Henny Nielsen, Rikke Roelsgaard,
Dorte Høj, Irene Højfeldt, Ida Hagerup
og Mette Ludvigsen (endnu en uddannet peer-medarbejder, David, var
forhindret i at deltage.

Dimissionen blev holdt i Center for
Mestring, hvor leder af psykiatrien i
Viborg Kommune Jane Aslaug bød
velkommen og udtrykte sin glæde
over, at kommunen i partnerskab
med Randers og Århus kommuner,
Region Midtjylland og Sind pårørenderådgivning er godt i gang med
recovery-skoler og med det treårige peer-projekt.

’De-ikke-særligtgrimme-ællinger’
Efter velkomst og overrækkelse af
kursusbeviser holdt de to undervisere en tale, formet som en særdeles
vellykket gendigtning af H.C. Andersens eventyr om den grimme ælling.
Den ene af de to undervisere, Thomas Lind Hansen, der er ansat som
ergoterapeut i Center for Mestring,
havde frit omskrevet Andersens
historie til situationen, og sammen
med sin medunderviser, Christina

Regitze Pedersen, peer-underviser
med brugerbaggrund, fortalte
han eventyret om ’de-ikke-særligtgrimme-ællinger’, der med hjælp fra
to gamle ænder ’skulle se løjer’ og
bl.a. ’en tur rundt i livets mølle... men
det vokser I af ... så rundt kom de,
og de hjalp hinanden, så det var en
sand fryd’. Og senere, da ’de havde
udviklet de smukkeste, flyvefærdige
vinger ... måtte de afsted ud i den
store, vide verden for at holde vingerne både over og under andre, og
vise dem, at selvom man i øjeblikket

er en lille, omend ikke-særlig-grim
ælling , så kan man godt flyve fra sin
egen andedam som en nok så smuk,
hvid svane’.
Én af de nyuddannede peer-medarbejdere, Dorte Høj, kvitterede på
hele holdets vegne med at rose de to
undervisere for at have skabt nogle
rigtig trygge rammer, så ’vi som deltagere meget hurtigt har fået tillid
til hinanden, har været åbne over for
hinanden og har suppleret hinanden’: - Thomas, du virker altid rolig,
åben, lyttende, og har altid sådan
en go’ sportslig vejrmelding (red.
som deltagerne hver gang er startet
med for at fortælle, hvordan de hver
især har det lige nu) ... Christina er
altid omsorgsfuld og lattermild, og
du har med din livshistorie været en
inspiration og giver af håb og tro til
os andre på holdet. ¤
Se også side 5 om de fire ansatte
peer-guider.

De to undervisere Thomas Lind Hansen og Christina
Regitze Pedersen fortæller eventyret om de-ikkesærligt-grimme-ællinger.
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