
 

Mobil & Mobilepay: 50 51 72 24 

Mail: mail@vkurs.dk 

Web: vkurs.dk & digisnak.dk 

Mobil & Mobilepay: 

Borgerstyret hjælp 

til beskæftigelse      

& afklaringsforløb 

Den selvejende institution VKURS er stiftet 1. februar 

2020, med henblik på at udvikle og tilbyde en række 

forskellige kursusaktiviteter, der er særligt tilrettelagt 

for sårbare og udsatte mennesker. Aktiviteterne kan 

understøtte den enkeltes recovery/rehabilitering, her-

under tilbagevenden til arbejdsmarkedet. 

 

VKURS er drevet af mennesker, der selv har erfaringer 

med at leve med helbredsproblemer og med at få hjælp 

fra offentlige indsatser - Alle aktiviteter drives under 

forhold, der minder om selvstændig virksomhed. På 

den måde financierer deltagerne egne kurser og forløb. 

 

VKURS løser opgaver både online og IRL (In Real Life). 

Der er stort fokus på IT og  velfærdsteknologi, som vi 

lærer undervejs.  

 

Tilgangen er inspireret af John Deweys  Erfaringspæda-

gogik (Learning by doing): At den enkleste og mest 

rationelle måde at lære på er ved at gøre tingene i 

praksis og dermed lære af dem. 

Dewey mener, at i det direkte erfarede  ligger den 

rigeste kilde til inspiration, refleksion og kreativitet. 

 

VKURS driver fx: 

 Kursuscenter 

 Bed & Breakfast 

 Digisnak 

 

VKURS udfører: 

 Frivilligt socialt, oplysende og politisk arbejde i sam-

arbejde med Danske Handicaporganisationer.  

 

LØNARBEJDE 

Det er muligt at komme i lønnet arbejdstræning eller 

uddannelse hos VKURS - fx under et ressourceforløb. 

 

Et socialt frikort giver mulighed for at tjene op til 

20.000 kr. om året uden at blive trukket i fx kontant-

hjælp, førtidspension eller anden offentlig ydelse.   

VKURS’ FORMÅL 

VELFÆRDS KURSUSCENTER -  VKURS 

Velfærd 
Kompetencer  
Udvikling  
Relationer  
Samskabelse 

VEL FÆRD S KUR SU SC ENTE R  -  VKUR S  

Langgade 26 

7600 Struer 

Al læring er værd at anerkende - Det gælder også de 

kompetencer, der tilegnes uden for det traditionelle 

skolesystem, fx ved at lave frivilligt arbejde. 

VKURS er OCN-certificeret og hjælper partnere 

med at dokumentere læring. 

https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/sagsbehandling/socialt-frikort


I VÆRKSÆTTER 
FOR FØRTIDSPENSIONISTER,  SYGE-

MELDTE OG ANDRE MED INTERESSE 
Vil du være med til at skabe meningsfulde praktik- og ar-
bejdspladser til dig selv og andre sårbare. Ønsker du fx at 
kunne leve af din hobby, selv planlægge din arbejdstid og 
prioritere dine arbejdsopgaver, skånebehov ol. 

Du kan evt. starte med at op-
rette dit firma, som en frivillig 
aktivitet/øvebane blandt lige-
sindede i SIND. Du kan også 
blive ansat eller kompagnon i 
et af de firmaer, som allerede 
er etableret, fx  
 

✓ Velfærds KURSuscenter – VKURS 
✓ Bed & Breakfast i Langgade 
✓ Digisnak  

Vi tilbyder et miljø, hvor du med udgangspunkt i drømme-
jobbet, kan udvikle dig personligt og styrke eller genvinde 
balancen i livet. Fredage kl. 1000-1200  
 

ARRANGEMENTER 2021 
24. november Foredrag med bokseren Dina                          
 Thorslund i Apollon, Struer  
 

28. november ME AND MARIA - Fortælle- 
 koncert i Musikteatret Holstebro  

 

ARRANGEMENTER 2022 
7. april Kunstterapi workshop  
 på Holstebro Kunstmuseum 
 

28. maj SIND Generalforsamling 
 

30. september Golf, VR og  samskabelse 
 

24. november Julehygge surprise 

Aktiviteter hos VKURS 

HOUSE-KEEPING OG B&B  
 Vi gør klar til kursister og gæster  
 Vi arbejder med Airbnb platformen  
 Mulighed for lønnet småjob, arbejdstræning el. praktik 

 

 

 

Kontakt 

VKURS        

for           

yderligere  

oplysninger. 

UNGEGRUPPE 
For unge 21+ i Holstebro, Struer & Lemvig, 
I ungegruppen har du mulighed for at møde andre un-
ge,  få mere viden, dele  egne erfaringer og blive klogere 
på dig selv - samtidig med, at du bliver en del af et fælles-
skab med ligesindede.  Mandage i lige uger kl. 1930-2130 

I T BY DOING & VIRTUAL REALITY  
Hos VKURS er der stort fokus på IT og velfærdsteknologi. 
Du kan blandt andet lære at samar-
bejde i programmet Teams, styre 
videosamtaler, chat, fælles doku-
menter mm. 
 
VIRTUAL REALITY tilbyder socialt 
samvær, spil, fitness og underhold-
ning på en helt ny måde.  

Få en introduktion og prøv VR-briller hos VKURS 

YDERLIGERE OPLYSNINGER 
Mobil & Mobilepay: 50 51 72 24 

Mail: mail@vkurs.dk 

Web: vkurs.dk  &  digisnak.dk 

DIGISNAK 
Digisnak er en digital samtale- 
og samskabelses platform, for 

DH’s medlemsorganisationer.  

På kurset lærer du blandt andet 
at samarbejde i programmet 
Microsoft Teams, så du kan 
administrere din forenings  

virtuelle grupperum. 

Kurset medvirker til at etablere 
et læringsfællesskab, hvorfra vi 
kan udbrede viden og støtte til det handicappolitiske arbejde - 
samtidig med, at vi bekæmper ensomhed.  

NØRKLE KLUB 
Vi nørkler med håndarbejde og giver nyt liv til gamle eller glem-

te ting og sager. Og vi sælger det, som vi producerer. 

GÅTUR OG SAMVÆR I NATUREN 
At gøre noget sammen i 
naturen hitter i disse år. Og 
med god grund. For ud 
over at naturen medvirker 
til spændende oplevelser, så 
er du også gladere bagefter. 
Opholdet i naturen, mulig-
heden for at rører sig samt 

fællesskabet giver dig fysisk og psykisk overskud og bedre trivsel. 

 

FREDAGS-GOLF 
 PGA PRO træning v/Michael 
 Lån af udstyr 
 Match med præmier 
 Lidt godt til ganen hos 

Irene i Cafe Humlum 
 

Fredage kl. 1400-1700 

Du kan deltage hver uge, eller 
når du har tid og overskud.  
 

TILMELDING  

Betal kr. 20,- på Mobilepay: 50 51 72 24 - Mærke: GOLF 

PROGRAM, TILMELDING OG PRISER  
Aktiviteter planlægges både individuelt og for 
grupper. Alle kan deltage i VKURS aktiviteter. 
 
Åbne grupper kan ses på  
https://digisnak.dk/kalender 
 
Priserne varierer efter målgruppe og støttebehov.       
Se mere på www.digisnak.dk 

VELFÆRDS KURSUSCENTE R -  VKURS 

Langgade 26, 7600 Struer  

VKURS MODTAGER 

STØTTET FRA  


