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Med det nye kursuskatalog tager vi hul på endnu et 
studieår med mange spændende kursustilbud. 
Kursernes overordnede målsætning er at bidrage til 
fornyelse af den pædagogiske praksis på individ- og 
organisationsniveau. 

Uddannelses- og Helsecenter Marjatta repræsenterer et 
bredt netværk af fagpersoner der i mange år har 
arbejdet, forsket og undervist indenfor det social- og 
specialpædagogiske område. Vi byder ind med op-
dateret faglig viden, forenet med kunstintegreret 
pædagogik og et inkluderende socialpædagogisk 
læringsmiljø.  
   
Vi håber, at du kan finde netop det, du søger og ser frem 
til at mødes på
Uddannelsescenter Marjatta
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T E M A D A G E

Helsepædagogisk diagnostik og praksis tager ud-
gangspunkt i vejen fra en fordybet forståelse af et 
menneskes konstitution og henimod en kreativ - men 
samtidigt rationel - pædagogisk praksis. Formålet er, at 
skabe iderige pædagogiske tiltag, som bunder i en 
fordybet forståelse af de særlige behov den person har, 
som vi ønsker at støtte og skabe udviklingsmuligheder 
for.

Denne temadag indledes med et oplæg og praktiske 
øvelser ved læge Tomas Johansen.

Videre vil Charlotte Veber Krantz supplere med 
bevægelsesøvelser relateret til temaet. 
Dagen indeholder derudover samtale og refleksion i 
mindre grupper.

Dato
25. september 2019

Målgruppe
Helsepædagoger, pædagoger og andre 
interesserede med pædagogisk erfaring.

Sted
Marjatta Bredeshave

Tid
kl.9.00-16.00

Pris
900 kr. inkl. forplejning

Kursusansvarlig
Terje Erlandsen & Lind Einarsdóttir

Undervisere
Tomas Johansen, Charlotte Veber Krantz

Helsepædagogisk diagnostik i praktisk 
pædagogisk arbejde  Læge Tomas Johansen
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T E M A D A G E

Dette foredrag bygger på Kjeld Fredens bog ”Læring 
med kroppens forrest. ” Bogen udkom i 2018 og tager 
udgangspunkt i den nyeste kognitionsforskning, hvor 
man gør op med den tankegang, at hjernen alene styrer 
vores mentale funktioner. Vi tænker ikke alene med 
hjernen. Det er individet, der tænker og lærer noget, og 
kroppen er brobygger mellem hjerne og omverden.

Naturen og kulturen har udstyret os med nogle basale 
færdigheder. Læring handler om at koordinere disse 
færdigheder. Læring er derfor koordinering.

Hænderne sætter gang i hjernens pandelapper, som er 
afgørende for den mentale udvikling. Samtidigt bliver 
hænderne mere øvede, og det lukker op for endnu flere 
muligheder i éns omverden. Kroppens konkrete han-
dlinger sætter skub i den abstrakte tænkning.

Kom og hør en af landets mest anerkendte foredrags-
holdere fortælle om den nyeste forskning som sætter 
Steiners pædagogiske ansats i relief!

Dato
29. oktober 2019

Målgruppe
Pædagoger, lærere og antre med interesse for 
temaet.

Sted
Marjatta Bredeshave 

Tid
kl. 13.00-15.00

Pris
295 kr. 

Foredragsholder
Kjeld Fredens, hjerneforsker, læge, Adj. 
Professor og foredragsholder.

www.kjeldfredens.dk

Læring med kroppen forrest 
Kjeld Fredens, hjerneforsker, læge, Adj. Professor og foredragsholder
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Vi er nødt til at tale om risikoen for forråelse
Psykolog (cand.psych). Dorthe Birkmose

T E M A D A G E

Forråelse er en risiko i arbejdet på samme måde som 
stress er en risiko. Både stress og forråelse handler om 
at blive slidt, men forråelse er en særlig moralsk slitage. 
Forråelse er en udvikling, hvor man gradvist bliver mere 
og mere rå. I afmagtssituationer kan det blive logisk 
at skælde ud, hæve stemmen, afvise, latterliggøre, 
ignorere og straffe – også for professionelle, der ved 
bedre.

Temadagen handler om, hvordan vi kan bryde tavsheden 
for at styrke vores faglighed. For at kunne gøre noget 
ved forråelsen kræver det, at man kan opdage den, når 
den dukker op. I skal derfor i refleksionsgrupper 
arbejde på at forstå de konkrete faresignaler, som 
man bør være opmærksom på i praksis. Det kan være i 
tænkning, følelsesliv, sprogbrug, handlinger og fravær af 
handlinger – både hos andre og hos sig selv.

Dorthe Birkmose er psykolog, (cand. psych),
 foredragsholder og forfatter. Dorthe er aktuel med 
bogen “Når gode mennesker handler ondt - tabuet om 
forråelse”.

 

Dato
21. januar 2020

Målgruppe
Ledere, lærere, pædagoger og andre 
interesserede 

Sted
Marjatta Bredeshave

Tid
kl. 9.00-15.30

Pris
900 kr. inkl. forplejning

Underviser
Dorthe Birkmose, selvstændig psykolog, under-
viser og supervisor.

www.dorthebirkmose.dk
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Anatomi, organer og livsprocesser 
Læge Tomas Johansen

T E M A D A G E

Samspillet mellem kroppens organer og livsprosseser 
er et komplekst og interessant tema, som kan forstås 
på mange forskellige måder. Med afsæt i anatomi og 
fysiologi kan også begreber som Rudolf Steiners syv 
livprocesser, ja endog grundtemaer i folkeeventyr m.m. 
blive relevante på en ny måde.

Læge Tomas Johansen vil belyse temaet ud fra en 
antroposofisk – medicinsk forståelse, med relevans for 
udvikling af de optimale pædagogiske og terapeutiske 
rammer, for det enkelte menneske.

Dato
13. marts 2020

Målgruppe
Helsepædagoger, pædagoger og andre 
interesserede med pædagogisk erfaring

Sted
Marjatta Bredeshave

Tid
kl. 9.00-12.00

Pris
400 kr. inkl. formiddagskaffe. 

Kursusvansvarlig
Lind Einarsdóttir

Oplægsholder
Tomas Johansen



På dette intro-kursus, der varer 2 dage, får du mulighed 
for at høre om pædagogikken på Marjatta samt om 
Rudolf Steiners pædagogik og menneskesyn. 

I løbet af de to dage får du indblik i Marjattas værdi-
grundlag, organisering, uddannelse og personalepolitik 
m.m. 

Deltagelse på dette kursus giver mulighed for at besøge 
de forskellige enheder på Marjatta.

Kurset bliver tilbudt i november 2019 og i maj 2020.
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Introduktionskursus 
for nye medarbejdere

A L M E N E  K U R S E R

Dato
14. - 15. november 2019
11. -  12.maj 2020

Målgruppe
Nye medarbejdere i Marjatta fællesskabet

Sted
Marjatta Bredeshave, Vidarslund og Sofiegården 

Tid
kl. 9.00-15.30

Pris
1.500 kr.  inkl. forplejning

Kursusansvarlige
Anne-Grethe Jakobsen, Lind Einarsdóttir 



Dette kursus henvender sig til medarbejdere i helse-
pædagogiske og socialterapeutiske virksomheder.  
Kurset er bygget op omkring 5 moduler, hvert af 2 dages 
varighed.

Modul 1:  Hvad er helsepædagogik? 
Modul 2:  Det antroposofiske menneskebillede
Modul 3:  Iagttagelse og relation
Modul 4:  Motorik og sanseintegration.
Modul 5:  Årstidsfester og stemninger

Igennem dette forløb får du en introduktion til det 
pædagogiske arbejde, med udgangspunkt i det antro-
posofiske menneskebillede.

Kursusdagene er opbygget med teoretiske oplæg, egen 
fordybelse, samtaler til temaet og øvelser. Om efter-
middagen vil der være forskellige former for 
bevægelsesmæssige og kreative fag. 

Der vil være mindre hjemmeopgaver imellem kursus-
dagene.
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Grundkursus I  
Intro til Helsepædagogik & Socialterapi

A L M E N E  K U R S E R

Dato
16.- 17.september, 21. - 22. oktober 2019
13. - 14. januar,  2. - 3. marts, 
27. - 28. april 2020

Målgruppe
Pædagogisk omsorgspersonale i 
helsepædagogiske og socialterapeutiske 
virksomheder.

Sted
Marjatta Bredeshave

Tid
kl. 9.00-16.00

Pris
7.500 kr. inkl. forplejning

Kursusansvarlige 
Birte Kjær, Tine Bay Sørensen, Mette Ryom-
Røjbek, Terje Erlandsen og Lind Einarsdóttir



Dette kursus er en fortsættelse af grundkursus I. 

De 6 kursusdage har fokus på pædagogisk praksis, og på 
hvordan du kan støtte det enkelte barn, den unge eller 
voksne med aktiviteter, rammer og en indre holdning 
der er tilpasset den enkeltes behov. 

Modul 1: Konstitutionsbilleder & Sjælekvaliteter
Modul 3: Sundhedsfremme; Livskvalitet & Identitet
Modul 2: Helseplejemidler, bevægelse & kost i 
                   pædagogisk arbejde.

Kursusdagene er opbygget med teoretiske oplæg, egen 
fordybelse, samtaler til temaet og øvelser. Om efter-
middagen vil der være forskellige former for 
bevægelsesmæssige og kreative fag. 

De 6 kursusdage afsluttes med en mindre opgave, som 
fremlægges for de andre deltagere.
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Grundkursus II 
Helsepædagogik & Socialterapi i praksis

A L M E N E  K U R S E R

Dato
2. - 3. december 2019
6. - 7. januar og 17. - 18. februar 2020

Målgruppe
Pædagogisk omsorgspersonale i 
helsepædagogiske og socialterapeutiske 
virksomheder, som har afsluttet grundkursus I.

Sted
Marjatta Bredeshave

Tid
kl.9.00-16.00

Pris
5.700 kr. inkl. forplejning

Kursusansvarlige
Birte Kjær, Mette Ryom-Røjbek og Terje 
Erlandsen
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A L M E N E  K U R S E R

I vores moderne samfund er ”sulten” efter billeder, 
oplevelser og grænseerfaringer meget stor.
I oplevelsespædagogik, med Rudolf Steiners pædagogik 
som grundlag, handler det ikke om en ophobning af 
oplevelser, det handler om en kultivering af oplevelsen. 

Bløde sensible oplevelser som virker på sensibiliseringen 
af oplevelsen og den indre vækst af personligheds
kernen.

Når man sætter natur – sport – pædagogik i den rigtige 
sammenhæng, opstår oplevelsespædagogikken.               

Vi vil over 2 gange 2 dage få et indblik i oplevelses-
pædagogikken, i hvordan vi kan bruge den i vores 
arbejde, og også selv afprøve den.

Vi skal være meget udenfor, så praktisk beklædning efter 
vejret er påkrævet.

Dato 
5. - 6. september og 10. - 11. oktober 2019

Målgruppe
Personale på alle Rudolf Steiner-institutioner for 
børn, unge og voksne.

Sted
Marjatta Bredeshave

Tid
kl. 9.00 - 15.30

Pris
3.600 kr. inkl. forplejning

Undervisere 
Birte Kjær & Lee Page

Oplevelsespædagogik
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A L M E N E  K U R S E R

Kurset er tænkt som inspiration og fordybelse, og 
bygger på en praktisk og kreativ omgang med farver i 
akvarelmaling.

På de 5 kursusdage vil vi arbejde med spørgsmålet: 
Hvordan kan man komme til en dybere forståelse af 
”klienternes” malerier og bruge maleriet som et tera-
peutisk værktøj?

Temaer
• Diagnostisk terapeutisk billedbetragtning
• Det tre- og firedelte menneske 
• Maleteknikker og terapeutisk anvendelse.

Rüdiger Mövins: Diplomeret kunstterapeut og kunst-
pædagog fra Ottersberg i Tyskland. Arbejder som 
terapeut, underviser og fri kunstner

Mette Ryom-Røjbek: Diplomeret kunstterapeut fra 
Margrethe Hauschka skolen i Tyskland. Udannet 
helsepædagog og storyteller. Arbejder som gruppeleder, 
malelære og terapeut.

Dato
4. - 5. -  6. november 2019 
18. - 19. marts 2020

Målgruppe
Medarbejdere i pædagogiske virksomheder med 
interesse for maling

Sted
Marjatta Bredeshave

Tid
kl. 9.00-16.00

Pris
4.300 kr. inkl. forplejning

Undervisere
Rüdiger Mövins og Mette Ryom-Røjbek.

Malekunst - Livskunst 
Kreativitet & selvudvikling igennem farver
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Helsepædagogisk kursus
Balancen mellem ydre krav og de indre ønsker

A L M E N E  K U R S E R

I vores virke som socialterapeuter og helsepædagoger 
oplever vi dagligt modsætninger mellem vores høje 
sociale, måske åndsvidenskabeligt prægede idealer, og 
de stadige udefra kommende krav og fordringer, som vi 
oplever holder os væk fra vores egentlige arbejde.
R. Steiner giver os i ” Helsepædagogisk Kursus” veje, 
ikke kun at lære, hvordan vi omgås disse polariteter, men 
også at se de muligheder de giver for at udvikle kræfter 
og evner. Disse kursusdage skal være de første skridt i 
retning af en sådan vej.

” Hvis De i en åndelig bevægelse tænker på at gøre denne 
frugtbar for det praktiske liv, må man betragte denne 
åndelige bevægelse som levende”. (Steiner, 1924).
 
Ekkehard Fiedler, erfaren helsepædagog og mangeårig 
underviser i Helsepædagogisk kursus, vil på de 2 kursus-
dage, ud fra en helsepædagogisk betragtning, arbejde 
med temaet. 
Forberedelse til kursusdagene vil være Det Helsepæda-
gogiske Kursus, foredrag 2, 10 og 12.
I løbet af eftermiddagene vil der være forskellige 
workshops. 

Dato
15.- 16. april 2020

Målgruppe
Helsepædagoger, pædagoger og andre
interesserede med pædagogisk erfaring

Sted
Marjatta Bredeshave

Tid
kl. 9.00-16.00

Pris
2.700 kr. inkl. forplejning 

Kursusansvarlig
Tine Bay Sørensen

Ekstern foredragsholder
Ekkehard Fiedler

Info om workshops kommer på hjemmesiden 
januar 2020
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Fællesskab og kommunikation 
igennem bevægelse og eurytmi

H U M L E B I K U R S E R

Hvordan arbejder vi med bevægelse for at komme 
hinanden ved?  Når vi er sammen i bevægelse lærer vi 
hinanden at kende på en ny måde. Glæden ved at jeg 
og du bliver et vi, i en kunstnerisk bevægelse, skaber en 
dybere relation og er sundhedsfremmende. 

I dette kursusforløb arbejder vi med eurytmi til musik og 
lyrik som passer til årstiden. Der er plads til 10 deltagere. 

Kurset  henvender sig til medarbejdere og 
beboere, alle deltager på lige fod.

Dato
17. og  24. september. 29. oktober 
12. november og 2. december

Målgruppe
Medarbejdere og beboere i socialpædagogiske 
virksomheder

Sted
Marjatta Bredeshave 

Tid 
kl. 16.30-18.00
Pris 
1.100 kr. (5 gange)

Undervisere
Charlotte V. Krantz og Göran Krantz
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Kærestekursus
Forstå din krop, dig selv og andre

H U M L E B I K U R S E R

På dette kursus udforsker vi områder som:
• Hvad er forskellen på kæreste og en god ven? 
• Hvordan kan man være sammen med hinanden i det 
         offentlige rum, på en værdig og respektfuld måde?
• Hvordan kan vi sætte ord på vores inderste ønsker til  

kæresten?
• Hvordan kan vi bede om hjælp, når det bliver svært 

at være kærester?

Vi vil sikkert også komme ind på mange andre områder. 
Det er kursisterne, der bestemmer hvor dialogen fører 
hen. Kurset strækker sig i alt over 4 dage.

Der er plads til 12 beboere. Det forventes, at der er 
ledsagere med fra hver bo-gruppe. 

*Pris er pr. beboer, ledsagere betaler 125 kr. for 

forplejning pr. dag.

Dato
5. 12. 19. og 26. marts 2020

Målgruppe
De af Marjattas voksne beboere, som ønsker at 
blive klogere på deres kropsbevidsthed, køns-
forståelse, seksualitet, følelser og grænser.

Sted 
Marjatta Bredeshave 

Tid
Kl: 9.00-15.30

Pris
2200 kr. inkl. forplejning*

Underviser 
Helle Waldhausen 



iPad er værktøj, der kan bruges til dokumentation og 
formidling af din historie og det du oplever som værdi-
fuldt i dit liv. 

I dette kursus vil vi arbejde med appen ”Bookcreator” der 
er lavet specielt til biografiarbejde og hverdags historier. 
Ved hjælp af moderne teknologi lærer du på en ny måde 
at skrive og fortælle dine historier.  

Forudsætning for deltagelse er, at man har sin egen  
iPad/tablet og at man har hentet ”Bookcreator”.

Det er plads til max 6 deltagere.

*Pris er pr. beboer, ledsagere betaler 125 kr. for 

forplejning pr. dag.
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iPad, -et værktøj til at lave 
din egen historie 

H U M L E B I K U R S U S

Dato
d. 20. februar 2020

Målgruppe
Voksne mennesker med nedsat funktionsevne 
som ejer en iPad/tablet

Sted 
Marjatta Bredeshave 

Tid
kl. 9.30- 15.30

Pris
1.100 kr. inkl. forplejning*

Underviser
Per Frederiksen
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Deltidsuddannelsen i pædagogik ved Uddannelsescenter 
Marjatta er 4-årig og giver dig kompetencer til at arbejde  
praktisk og teoretisk med pædagogfaglige problem-
stillinger på et højt fagligt niveau. 

Uddannelsen er internationalt og nationalt godkendt, 
den kvalificerer til arbejde i socialpædagogiske 
institutioner, børnehaver, skoler og fritidstilbud. 

Uddannelsen er almen og har samtidigt fokus på 
mennesker med særlige behov. Udgangspunktet er 
Rudolf Steiners pædagogiske impuls.

Hvert studieår er bygget op omkring 8 intensive 
studieblokke. Uddannelsen er praksisbaseret og der 
stilles derfor krav om at du under hele uddannelsen 
ansat i en pædagogisk virksomhed. 

Vi tilbyder
• Et inkluderende miljø med fokus på praksislæring og    
   kunstnerisk –kreative processer
• Indblik i et holistisk menneskesyn og et spirituelt 
   forankret menneskebillede
• Inspiration til din personlige udvikling
• Udvikling af dine faglige kompetencer 

For nærmere information kontakt,
Lind Einarsdóttir; lein@marjatta.dk
www.uddannelsemarjatta.dk

Pædagoguddannelse på deltid

U D D A N N E L S E  &  V I D E R E U D D A N N E L S E



U D D A N N E L S E  &  V I D E R E U D D A N N E L S E

Helsepædagogisk 5. år
Helsepædagogen som kulturbærer
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Uddannelsen henvender sig til studerende, der har 
gennemført den fireårige pædagoguddannelsen ved 
Uddannelsescenter Marjatta eller tilsvarende. 

Nyt hold startes op i august 2020 ved tilstrækkeligt antal 
tilmeldinger.

Tilmeldingsfrist: 1. juni 2020

For nærmere information kontakt:
Terje Erlandsen, teer@marjatta.dk
www.uddannelsemarjatta.dk

Det helsepædagogiske 5. år fokuserer på at give dig 
færdigheder i forhold til pædagogisk dannelseskultur, 
fordybelse, samt kulturelle og kunstneriske aktiviteter, 
der kan implementeres i egen pædagogisk praksis.

Uddannelsen er bygget op omkring 7 intensive studie-
blokke med hver 4 undervisningsdage. Hver uge har et 
overordnet tema. 

1. Antroposofisk medicin og terapi – embryologi og 
reinkarnation

2. Tagung i Dornach / Kulturrejse.
3. Pædagogisk dannelseskultur i helsepædagogisk 

arbejde
4. Intuition, fordybelse, selverkendelse, pædagogisk 

handling
5. Sundhed, identitet og selvværd.
6. Samarbejde, ledelse, empati og pædagogisk han-

dlekompetence.
7. Afslutningsuge: Fremførelse af kunstnerisk projekt.
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U D D A N N E L S E  &  V I D E R E U D D A N N E L S E

Opkvalificeringsforløb  i Steinerpædagogik

Forløbet giver en grundlæggende indføring i Steiner-
pædagogik med et særligt fokus på det social- og 
specialpædagogiske området. Undervisningen er bygget 
op omkring teori, samt praktisk og kunstnerisk arbejde. 
Formålet er, at deltagerne tilegner sig grundlæggende 
viden og kompetencer til at formidle og praktisere 
pædagogisk arbejde ud fra Rudolf Steiners impulser.  

Uddannelsen er modulopbygget, og løber fra januar til 
december hvert år.

• Undervisningen omfatter bl.a. temaerne:
• Iagttagelse og relation
• Det antroposofiske menneskebillede
• Sundhedsfremme, terapiformer, helseplejemidler
• Sundhed, krop og bevægelse
• Kunstnerisk-æstetiske metoder i pædagogisk 
         praksis  
• Sanselære og konstitution
• Identitet og livskvalitet
• Rytmer og årstidsfester

Uddannelsen henvender sig til studerende, der har 
gennemført en pædagoguddannelse 
eller anden relevant pædagogisk grunduddannelse på 
bachelor- eller professionsniveau.

For nærmere information kontakt
Lind Einarsdóttir, lein@marjatta.dk
www.uddannelsemarjatta.dk
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Lederuddannelse
Bæredygtig ledelse, der giver mening 

U D D A N N E L S E  &  V I D E R E U D D A N N E L S E

Uddannelsescenter Marjatta tilbyder i samarbejde med 
Bonsai instituttet en lederuddannelse, der bygger på 
Otto Scharmers U-teori. Lederuddannelsen går først og 
fremmest ud på at bidrage med nye værktøjer, metoder 
og dialogformer til den daglige ledelsespraksis. 

Målgruppen er fremtidige og nuværende ledere i 
pædagogiske virksomheder. Forløbet er også egnet for 
medarbejdere uden lederansvar, som ønsker at skabe 
kompetence inden kommunikation, udvikling og 
procesledelse.   

Forløbet består af 6 moduler á 2 dage, med hver deres 
særlige tema:
Modul 1. Ledelse og kommunikation
Modul 2. Mit personlige lederskab
Modul 3. Kommunikation i praksis
Modul 4. Kend din organisation
Modul 5. Organisation og læring
Modul 6. Ledelse i forhold til en bæredygtig fremtid.

Pris: 5000 kr. pr modul / 28.000 kr. for hele forløbet

Undervisningen finder sted i København og ved 
Uddannelsescenter Marjatta. 

Undervisere:
Margrethe Gade, cand. mag., leder gennem 16 år, 
underviser på diplomuddannelsen i ledelse, certificeret 
u-facilitator og coach.

Terje Erlandsen, leder af Uddannelses- og Kulturcenter 
Marjatta. Kandidatgrad i ledelse med fokus på 
pædagogiske virksomheder og værdibaseret ledelse. 

Rikke Rosengren, leder og medstifter af
Børneøen Bonsai, Rudolf Steiner vuggestue og 
skovbørnehave. 

For nærmere info kursusprogram og kontakt-
information:  
www.uddannelsemarjatta.dk eller 
uddannelde@bonsainet.dk 
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Uddannelsescenter Marjatta tilbyder kvalitetsudvikling, 
konsulentbistand, sparring og skræddersyede kurser.

VI har lang erfaring med kvalitets- ledelses- og 
kompetenceudvikling i pædagogiske virksomheder og 
har førstehåndskendskab til de formelle krav, der stilles 
til virksomhedsdrift, procedurer og kvalitetssikring.  I 
den forbindelse kan vi tilbyde:

• Skræddersyet opkvalificerings, kursus og                  
uddannelsesforløb tilpasset individuelle behov

• Vejledning og sparring af ledere og personale, 
• Teambuilding og procesarbejde
• Værdibaseret ledelse og organisationsudvikling
• Opfølgning på offentlige tilsyn, anbefalinger og 

krav.   

For yderligere information kontakt Terje Erlandsen 
teer@marjatta.dk

Kvalitetsudvikling og rådgivnig

U D D A N N E L S E  &  V I D E R E U D D A N N E L S E
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BEHANDLING 

KURSER & STÆ VNER
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Om Helsecenter Marjatta

H E L S E C E N T E R  M A R J A T T A

På Helsecenter Marjatta samarbejder læger, 
terapeuter og specialpædagoger, i et tværfagligt 
team. Den medicinske og terapeutiske behandling 
tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i den 
enkeltes helbredende potentiale og ressourcer.

Der tilbydes helhedsorienteret behandling og 
rådgivning ud fra Rudolf Steiners menneskesyn, 
medicinske, pædagogiske og terapeutiske impuls. 

Vores tilbud er åbent for alle, og benyttes af både 
private, børnehaver, skoler og institutioner. 
Helsecenteret er en integreret del af Marjatta.

For nærmere information, se hjemmesiden.
www.helsecentermarjatta.dk

Tomas Henckel Johansen.  
Læge ved Helsecenter Marjatta med 
Antroposofisk medicin og terapi

Rolf Kjær
Helseeurytmist, helsepædagog, eurytmist 
(bevægelsesterapeut).

Lisbet Kolmos
Læge, ph.d., tidlige leder af Marjatta. 
Børn og unge med udviklingsforstyrrelser. 

Vibeke Illemann Andersen
Sygeplejerske og sundhedsfaglig konsulent.
Antroposofisk medicin. Rytmisk indsmøring 
og kropsbehandlinger. 

Birte Kjær
Helsepædagog, heilpraktiker og bevægels-
es- terapeut. – Embodiment – neurologisk 
regenerering.



H E L S E C E N T E R  M A R J A T T A
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Konsultation & rådgivning
Terapi & behandling 
Antroposofisk medicin er et samlet terapikoncept hvor 
lægen integrerer almindelig skolemedicin med viden 
om og erfaring med naturpræparater samt forskellige 
terapier som udføres af patienten selv under vejledning 
af specialuddannede terapeuter. Læger og terapeuter 
arbejder tæt sammen om at forstå hvorfor den enkelte 
person er blevet syg, og hvordan styrkende og hel-
bredende processer kan blive stimuleret. Det er der-
for altid en helt individuel behandling, som bygger på 
samtale og undersøgelse under hensyntagen til f.eks. 
tidligere undersøgelsesfund, blodprøver osv.

De antroposofiske terapier har til formål at styrke 
kroppen og sjælens evne til at helbrede sig selv 
gennem stimulation fra forskellige oftest homøopatiske 
lægemidler. De fleste terapier er aktive terapier, dvs. 
at patienten – vejledt af specialuddannede terapeuter 
– gennem sin egen aktivitet får mulighed for målrettet 
at virke helbredende og sundhedsfremmende ud fra sig 
selv.  Udover at styrke de sunde individuelle helbredende 
kræfter kommer man, gennem denne egen-aktivitet, 
ud af den passive rolle hvor man udelukkende ”lader sig 
behandle”.  

  

Vi tilbyder:
Lægelig konsultation og rådgivning. 
Pædagogisk helhedsvurdering og ådging til 
fagpersoner. 

Specialiceret behandling:
• Helseeurytmi
• Embodiment
• Rytmiske indsmøringer
• Sansemotorisk træning
• Kunstterapi

www.helsecentermarjatta.dk



Som et nyt initiativ indbyder Helsecenter Marjatta til 
tværfaglige symposier om sammenhængen 
mellem sundhed og pædagogik med det formål at 
styrke og udvikle samarbejdet mellem læger, tera-
peuter og pædagoger. 

Vi tager udgangspunkt i sundhedsfremme, fordi det er 
væsentligt, at vi som behandlere og helsepædagoger 
bevidst støtter og fremmer ”livskræfterne” hos dem vi 
arbejder med. Det ”det levende” eller ”det æteriske”, 
er et væsentligt aspekt i Rudolf Steiners medicinske 
impuls. Det er nøglebegreber for al helbredelse og 
sundhedsfremme og dermed for alle, der arbejder med 
og for andre mennesker. 

Fredag eftermiddag indleder Tomas Henckel Jo-
hansen med en betragtning omkring ”det æteriske” 
som fænomen. 
Fredag aften fortæller Kirsten Skjerbæk, som er 
ernæringsterapeut og cand. pharm. om fødens ned-
brydning og genopbygning, så den kan give kraft til den 
individuelle menneskelige organisme.
Lørdag formiddag holder Lisbet Kolmos et oplæg om 
de fire æterarter med fokus på temaet: 

”Livsæter - Livsmening” med inspiration fra Rudolf 
Steiners syn på helbredelse og erkendelse.

Dagene vil indeholde; kunstneriske indslag, ikke alene 
som en illustration af emnerne, men også som en selvs-
tændig erfaringskilde. 
Fordybelse individuelt og i grupper.

Tværfagligt symposium
Det levende, livskræfter og livsmening. -sundhedsfremme og livskvalitet i praksis

Dato
20.-21- september 2019 
og 13.- 14. marts 2020

Målgruppe
Tværfagligt symposium for læger, terapeuter 
og helsepædagoger

Sted 
Helsecenter Marjatta, terapisalen.

Tid
Fra fredag kl 14.00 til lørdag kl 14.30 

Pris
850 kr. inkl. fuld forplejning

Detaljeret program på www.helsecsenter.dk

H E L S E C E N T E R  M A R J A T T A
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At være pædagog og terapeut betyder, at vi skal give af 
os selv til andre mennesker og støtte dem i deres 
livsudfoldelse. I en travl hverdag kan vi nemt opleve at 
løbe tør for energi.

Dette kursus fokuserer på, hvilke tiltag jeg som pædagog 
kan vælge at tage i mit eget liv, sådan at jeg også kan be-
holde kræfter til mig selv og forblive ”langtidsholdbar”.

Sundhedsfremme og egenomsorg i 
pædagogisk og terapeutisk praksis

H E L S E C E N T E R  M A R J A T T A

Dato
3. september 2019

Målgruppe
Pædagoger og terapeuter

Sted 
Marjatta Bredeshave , terapisalen

Tid
kl. 9.00- 14.30

Pris
625 kr. inkl. forplejning

Undervisere:
Læge Tomas Johansen, læge Lisbet Kolmos og 
sygeplejerske Vibeke Illemann Andersen



Dato
8. oktober 2019

Målgruppe
Pædagoger og terapeuter

Sted 
Marjatta Bredeshave, terapisalen.

Tid
kl. 9.00- 14.30

Pris
625 kr. inkl. forplejning

Undervisere:
Læge Tomas Johansen, læge Lisbet Kolmos og 
sygeplejerske Vibeke Illemann Andersen

Med jævne mellemrum bliver vi forkølede, får influenza 
og feber. Som pædagog, der tager varer på andre, er det 
rart at føle sig bedst mulig ”klædt på” i disse situationer. 

Vi vil gennemgå vejledning i anvendelse af helse
plejemidler med særligt fokus på  feber og infektions-
sygdomme. Der vil også blive praktiske 
demonstrationer i brug af citron som febernedsættende 
middel, te-brygning og fodbade og andre relevante 
tiltag.

Vi vil samtale om Jeres konkrete erfaringer, og komme 
ind på hvad Helsecenteret kan forventes at bidrage med 
som støttefunktion

H E L S E C E N T E R  M A R J A T T A

Helseplejemidler, forkølelse og 
pleje af mennesker med feber
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Ved at vi samles og systematisk bidrager med 
observationer og erfaringer omkring et menneske vi 
arbejder pædagogisk med, kan vi opnå en større fælles 
kraft i vores arbejde. Vi kan gennem fordybelse komme 
til 
indsigt i, hvad i en given situation der er nødvendigt at 
gøre.

Vi vil arbejde skiftevis i grupper og i plenum og øve såvel 
systematisk observation som fordybelse.

Dato
12.november 2019

Målgruppe
Pædagoger og terapeuter

Sted 
Marjatta Bredeshave , terapisalen

Tid
kl. 9.00- 14.30

Pris
625 kr. inkl. forplejning

Undervisere:
Læge Tomas Johansen, læge Lisbet Kolmos og 
sygeplejerske Vibeke Illemann Andersen

Elev- og beboerbeskrivelser som 
pædagogisk værktøj

H E L S E C E N T E R  M A R J A T T A
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H E L S E C E N T E R  M A R J A T T A

I en tid, hvor der overalt i samfundet standardiseres, er 
det vigtigere end nogensinde, at mennesker kan være 
med til at tage et individuelt ansvar for egen sundhed og 
livskvalitet. På hvilken måde kan antroposofisk behan-
dling bidrage?

Hvordan forholder pædagogen sig til dette menneske-
syn, og hvilke praktiske udfordringer giver det i daglig 
praksis? 

Hvordan kan vi virke sundhedsfremmende i hverdagen 
f.eks. gennem kost og motion?

Dato
28. januar 2020

Målgruppe
Pædagoger og terapeuter

Sted 
Marjatta Bredeshave , terapisalen

Tid
kl. 9.00- 14.30

Pris
625 kr. inkl. forplejning

Undervisere:
Læge Tomas Johansen, læge Lisbet Kolmos og 
sygeplejerske Vibeke Illemann Andersen

Antroposofisk medicin & salutogenese
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2019-2020
KURSER & VIDERE-

UDDANNELSER
Generel information:
Alle kurser finder sted på 
Marjatta Bredeshave, 
Strandvejen 11, 4733 Tappernøje, hvis ikke 
andet nævnes

Kost og logi for kursister 
Marjatta Bredeshave har et begrænset 
antal enkelt og dobbelt værelser. Vi 
opfordrer dig derfor til at kontakte 
vkru@marjatta.dk med din 
bookingforespørgsel i god tid.  

Pris pr. nat, pr. person, 
Dobbeltværelse kr.250
Enkeltværelse kr. 350   
Sengetøj/håndklæde: kr. 50
Morgenmad: kr. 35 (bestilles ved tilmeld-
ing). Anden forplejning, som ikke indgår 
i dit kursus/arrangement kan leveres på 
forespørgsel. 

Tilmeldingsfrist til alle kurser er 2 uger før 
start.Glem ikke at oplyse navn, adresse, 
arbejdsplads, samt evt. ønske om 
overnatning. 
Kursusgebyr betales efter modtagelsen af 
en faktura

Mødelokaler og konferencer
Vi kan tilbyde gode mødefaciliteter, 
skønne omgivelser og forplejning efter 
ønske. For prisliste og oversigt, se 
www.uddannelsemarjatta.dk

For yderligere information:
www.uddannelsemarjatta.dk
Ring på tlf. 5651 7863 
E-mail: uddannelse@marjatta.dk eller 
vkru@marjatta.dk


