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• Kort om baggrund, indsatsen og de særlige 
mennesker i Muhabet Aarhus

• De ældre

• Kvinder og mænd



Muhabet betyder ”kærligt samvær” 

Muhabet er et multietnisk værested/samværs- og aktivitetstilbud, 

som skaber trygge rammer for kvinder og mænd 

med psykisk sygdom og sårbarhed.



Organisering, samarbejde og netværk
• Muhabet Aarhus åbnede på Skolebakken i 2010 og flyttede til Mejlgade i 2016

• Værestedet drives af en selvstændig, non-profit forening med et socialt og 
humanitært formål og er støttet af kommune, fonde, puljer og private.

• Landsdækkende og lokale netværk og fora – og Muhabet i Kbh.

• Vi samarbejder lokalt med kommune, region og det private sundhedsvæsen og 
andre private tilbud. Bl.a. partnerskab med Kirkens Korshær.



Forskellig etnisk baggrund, kultur, religion
- og køn, uddannelse/erfaring osv.

Gæster: 
Ca. 25-30 om dagen  - ca. 60 -70 unikke gæster om måned

Frivillige: 
Ca. 12 – 14 medværter
15  - 20 frivillige til andre opgaver og ETNIKA
Støtteforeningen

Studerende 
- fra socialrådgiveruddannelsen

Virksomhedspraktikanter
- fra Jobcenter og Arbejdsmarkedscenter 

Ansatte: 
1 pædagog(dansk/tyrkisk/farsi), 
1 tokulturel medarbejder(dansk/somalisk/arabisk)
1 psykiatrisk sygeplejerske(dansk/engelsk)
1 socialrådgiver(dansk/engelsk)



PTSD og andre 
psykiske lidelser



Hvad hjælper?

• Sikkerhed 

• Økonomi

• Struktur

• Socialt netværk og at føle sig inkluderet og at 
høre til

• Støtte og omsorg

• Råd og vejledning/viden/sprog mv.



Formål

Inklusion i et fællesskab:

- bryde isolation

- stabilisering eller bedring

- opnå mere tillid til andre

- øge de sociale kompetencer

- danne netværk 

- mindre behov eller bedre brug af lægen, 
psykolog, sagsbehandler, hospital og lign.



At føle sig velkommen 
Kultursensivitet – indretning & sanser

Multikulturalitet:

Rummet, musik, maden, teen, menneskene

Sproget

Halal

Fødselsdag, jul/vintersolhverv, afslutningen af 
ramadan, det kurdisk-iransk-afghanske nytår, 
newroz mm.



At have Muhabet sammen

Værtskab i Muhabet er lig med gæstfrihed og et 
respektfuldt og ligeværdigt møde. 

Værtskab er at sige nej til ting, der skaber konflikter:

fremmedhad, fjendtlighed og fordomme. 



Råd og vejledning

Værksted

Undervisning

Butik

Besøg på psykiatrisk hospital

Fester

Udflugter



De ældre mænd

Gruppen af ældre mænd over 60:

De sårbare:

• Ensomme

• Enlige – enkelte har familie, men føler sig udenfor

• Nogle er meget omsorgsfulde overfor de psykisk 
syge

• Klarer sig bedre i samfundet (pc/digitalisering, 
omverdensforståelse, overskud til at bidrage)  

• Livsstils/sygdomme



Hvorfor kommer de i Muhabet ?

• Ensomme - føler sig udenfor i egne etniske 
netværk/familie

• Familielignende - tager sig af hinanden – gensidig 
fornøjelse

• Kan tale eget sprog (personale, frivillige, andre 
gæster)

• Kan bidrage/giver status – andre er ”dårligere”

• Har nogen omverdensforståelse og bliver lyttet til 

• Vil gerne lære nyt (børn og børnebørn)



Særligt for de ældre

• Brobygning til sundhedstilbuddene

- samarbejde med Folkesundhed

- Socialsundhed

- Integrationsafdelingen i kommunen

• Fitness

• Sprog og omverdensforståelse

- de frivillige og de yngre gæster

- udflugter




