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Det helsepædagogiske menneskebillede 
som inspiration i pædagogisk arbejde  
Læge Tomas Johansen

Det helsepædagogiske menneskebillede tager 
udgangspunkt i en fordybet forståelse af et 
menneskes konstitution og går 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 øn-
sker at støtte og skabe udviklingsmuligheder 
for.

Oplæg ved læge Tomas Johansen.

Dato: 
4. september 2020

Målgruppe: 
Helsepædagoger, pædagoger og andre 
interesserede med pædagogisk erfaring.

Sted: 
Marjatta Bredeshave

Tid: 
kl. 9.00-12.00

Pris: 
 425 kr. inklusiv formiddagskaffe

Underviser:
Tomas Johansen

T E M A D A G E
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Anatomi, hjerne og sanser
i pædagogisk arbejde  
v. Læge Tomas Johansen

Sampillet mellem kroppens anatomi, hjernen 
og vores sanser, er et komplekst og 
interessant tema, som kan forstås på mange 
måder. 

Læge Tomas Johansen vil belyse temaet ud 
fra en antroposofisk og medicinsk forståelse, 
med relevans for pædagogiske og 
terapeutiske rammer i almen- og special-
pædagogik. 

Dato: 
5 .marts 2021

Målgruppe: 
Helsepædagoger, pædagoger og andre 
interesserede med pædagogisk erfaring

Sted: 
Marjatta Bredeshave

Tid: 
kl. 9.00-12.00

Pris: 
 425 kr. inklusiv formiddagskaffe

Underviser:
Tomas Johansen

T E M A D A G E
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Mennesket er motiveret
- så hvad kan vi som professionelle bidrage med i motivationsarbejdet? 
v. Psykolog (cand.psych.) Dorthe Birkmose

På denne temadag sætter Dorthe Birkmose 
fokus på motivation i pædagogisk arbejde. 
Hvordan kan vi professionelle hjælpe?

Tre paradigmer med hvert deres bud på 
professionelt motivationsarbejde

- Det styrende paradigme: Vi tror på, at vi kan 
motivere andre. Derfor bliver vores bidrag at 
styre andres adfærd i de situationer, hvor de 
ikke selv kan. 
- Det følgende paradigme: Vi afventer tegn på 
andres motivation, inden vi gør noget. Vores 
bidrag bliver derfor at følge andres initiativer. 
- Det vejledende paradigme: Vi tager ud-
gangspunkt i, at mennesket er motiveret. 
Derfor bliver vores bidrag at være med til at 
fremkalde motivationen, så andre kan få det 
liv, der giver mening for dem. 

De tre paradigmer er lige relevante i praksis, 
og det er vigtigt at kunne arbejde indenfor 
det paradigme, som bedst kan hjælpe det 
enkelte menneske. Men paradigmerne har 

hver deres risiko for at kippe over i forråelsen. 
Derfor skal vi vide, hvad vi gør!

Læs mere på: www.uddannelsemarjatta.dk

Dato: 
27. maj 2021 

Målgruppe: 
Ledere, lærere, pædagoger og andre 
interesserede

Tid og Sted: 
Marjatta Bredeshave, kl. 9.00-15.30

Pris: 
 900 kr. inklusiv forplejning

Underviser:
Dorthe Birkmose, selvstændig psykolog, 
underviser og superviser
www.dorthebirkmose.dk

T E M A D A G E
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Introduktionskursus for nye medarbejdere

På dette 3-dages intro-kursus, får du en 
introduktion til Marjatta: Historikken, 
organisationsformen, metoder og faglige 
tilgange, personalepolitik samt Marjattas 
værdi-, mål, og handlegrundlag.

Du får en introduktion til Rudolf Steiners 
helsepædagoigk og hans menneskesyn, samt 
orientering om pædagoguddannelsen på 
Marjatta.

Kurset giver mulighed for at besøge de 
forskellige enheder på Marjatta.

Kurset bliver tilbudt i alt tre gange  i 
kursusåret 2020 -2021
• September 2020
• November  2020
• Maj 2021

Dato:
07. - 09. september 2020
09.-11. november 2020
17. - 19. .maj 2021

Målgruppe:
Nye medarbejdere i Marjatta fælles-
skabet

Sted:
Marjatta Bredeshave, Vidarslund og 
Sofiegården 

Tid:
kl. 9.00-15.30

Pris:
2.250 kr.  inkl. forplejning

Kursusansvarlige
Anne-Grethe Jakobsen, Lind Einarsdóttir 

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

Grundkursus I  
Introduktion til Helsepædagogik & Socialterapi
Dette kursus henvender sig til medarbejdere 
i helsepædagogiske og socialterapeutiske 
virksomheder.  Kurset er bygget op omkring 
5 moduler, hvert af 2 dages varighed.

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

Kursusdagene er opbygget med teoretiske 
oplæg, egen fordybelse, samtaler til temaet 
og øvelser. Om eftermiddagen vil der være 
forskellige former for bevægelsemæssige og 
kreative fag. 
 
Der vil være mindre hjemmeopgaver imel-
lem kursus-dagene.

Dato:
14.-15. september 2020
26.-27. oktober 2020 
18.-19. januar 2021
8.-9. marts  2021 
19. -20. april 2021

Målgruppe:
Pædagogisk omsorgspersonale uden 
pædagogisk grunduddannelse.

Sted:
Marjatta Bredeshave

Tid
kl. 9.00-16.00

Pris
8.900 kr.  inkl. forplejning

Kursusansvarlige:
Birte Kjær, Tine Bay Sørensen, Mette 
Ryom Røjbek og Lind Einarsdóttir 

A L M E N E  K U R S E R
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Grundkursus II 
Helsepædagogik & Socialterapi i praksis

Grundkursus II
Helsepædagogik & Socialterapi i praksis
Dette kursus er en fortsættelse af grundkursus 
I. Der er fokus på pædagogisk praksis, og på 
hvordan du i pædagogisk arbejde kan støtte 
med aktiviteter, rammer og en indre holdning 
der er tilpasset den enkeltes behov. 

Modul 1: Konstitutionsbilleder & Sjæle-                     
                   kvaliteter
Modul 2: Sundhedsfremme, Livskvalitet &     
                   Identitet
Modul 3: Helseplejemidler, bevægelse & kost i 
                   pædagogisk arbejde

Kurset er opbygget som 3 moduler á 2 dage. 
Der er teoretiske oplæg, egen fordybelse, 
samtaler til temaet og øvelser. Om efter-
middagen vil der være forskellige former for 
kreative fag. 

De 6 kursusdage afsluttes med en mindre op-
gave, som fremlægges for de andre deltagere.

Dato:
7. -  8. december 2020
11.- 12. januar  
22. - 23. februar 2021

Målgruppe:
Pædagogisk omsorgspersonale uden 
pædagogisk grunduddannelse, 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

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



Selvbestemmelse i helsepædagogik 
og socialterapi
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A L M E N E  K U R S E R

Selvbestemmelse og medborgerskab er 
centrale temaer i  socialpædagogisk praksis. 
Dette stiller krav til pædagogens evne til 
indlevelse, refleksion og handlekompetence.

Gennem fire kursusdage vil vi udforske og 
fordybe den Steinerpædagogiske forståelse af 
begrebet selvbestemmelsen Kurset giver en
introduktion til teorierne bag selvbestemmelse 
og relaterer dem til egen praksis. Tematikken 
bearbejdes i samtalegrupper og kunstneriske 
øvelser.

• Hvad er selvbestemmelse? 
• Selvbestemmelsens betydning for udvikling 

og livskvalitet
• Indlevelse, refleksion og handlekompetence
• Identitet, profession og motivation

Dato:
20. oktober 2020
10. november 2020
12. januar 2021
9. februar 2021

Målgruppe:
Helsepædagoger, pædagoger og andre 
interesserede med pædagogisk erfaring

Sted:
Marjatta Bredeshave

Tid:
kl. 9.00 - 15.30

Pris:
4.500 kr. inkl. forplejning

Kursusansvarlige:
Terje Erlandsen og Göran Krantz
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Malekunst - Livskunst 
- Kreativitet & selvudvikling igennem farver

På de fem kursusdage vil vi arbejde med den 
lindrende, opbyggende og healende kraft 
som ligger i enhver kreativ proces. 

Udgangspunktet for den kunstterapeutiske 
proces er, at ethvert menneske er født krea-
tivt. Igennem forskellige maleøvelser med 
akvarelfarver vil vi opleve farvernes forskel-
lige samspil og kvalitet og den bevægede 
stregs rytme i formtegning.

Kurset er tænkt som inspiration og for-
dybelse, og bygger på en praktisk og 
kreativ omgang med farver i akvarelmaling 
og formtegning. Der arbejdes med:
• Maleteknikker og terapeutisk
        anvendelse
• Det tre- og firedelte menneske
• Formtegning
• Diagnostisk-terapeutisk billede-
        betragtning 

Kurset kræver ingen forkundskaber, men kan 
ses som fordybelse for dem, som har været 
med på kurset sidste år.

Dato:
2., 3. og 4. november 2020
15. og 16. marts 2021

Målgruppe:
Alle med interesse  i pædagogik, terapi 
og maling

Sted:
Marjatta Bredeshave

Tid:
kl. 9.00-16.00

Pris:
4.750 kr. inkl. forplejning

Undervisere:
Rüdiger Mövins. Dipl. kunstterapeut og 
kunstpædagog
Mette Ryom-Røjbek. Dipl. kunstterapeut 
og helsepædagog

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



Helsepædagogisk kursus
- balancen mellem ydre krav og indre ønsker

I vores virke som socialterapeuter og 
helsepædagoger oplever vi dagligt mod-
sætninger 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 til 
at lære, hvordan vi omgås disse polariteter, 
men også til at se de muligheder de giver for 
at udvikle kræfter og evner. Disse kursus-
dage skal være de første skridt i retning af en 
sådan vej.

Ekkehard Fiedler vil på de 2 kursusdage, ud 
fra en helsepædagogisk betragtning, arbejde 
med temaet. 

Læs gerne Det Helsepædagogiske Kursus, 
foredrag 2, 10 og 12. Som forberedelse til 
kursusdagene.

Begge eftermiddage vil indholde workshops.

Dato:
7. og 8. april 2021

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

Underviser:
Ekkehard Fiedler, erfaren helsepædaog 
og underviser i Helsepædagogisk kursus

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

S I D E  9
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Fællesskab og kommunikation 
igennem bevægelse og eurytmi
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. 

Kurset giver støtte til deltagernes 
autonome, kreative aktivitet  i en 
kunstnerisk proces der har en mindre euryt-
miforestilling som mål. På de 7 kursusdage 
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:
10., 17. og 24. september 2020
29. oktober 2020
5., 12.og 26., november 2020

Målgruppe:
Medarbejdere og beboere i 
socialpædagogiske virksomheder

Sted:
Marjatta Bredeshave

Tid:
kl. 16.30-18.00

Pris:
1.500 kr. (for alle 7 gange)

Undervisere:
Charlotte V. Krantz og Göran Krantz

H U M L E B I K U R S E R
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Kærestekursus
- kend din krop, dig selv og andre

På dette kursus ser vi på flere tematikker:

• Hvad er forskellen på kæreste og en god 
ven? 

• 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 over 4 dage.

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

Dato:
4., 11., 18. og 25. marts 2021

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

Sted: 
Marjatta Bredeshave 

Tid:
Kl. 9.00-15.30

Pris:
2.200 kr. inkl. forplejning*

Underviser 
Helle Waldhausen 

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

H U M L E B I K U R S E R
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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 social-
pædagogiske institutioner, børnehaver, skoler 
og fritidstilbud. 

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

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

Pædagoguddannelse på deltid

U D D A N N E L S E

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
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Helsepædagogisk 5. år
Helsepædagogen som kulturbærer

Det helsepædagogiske 5. år kvalificerer dig til 
at arbejde med fordybelse, kulturelle og 
kunstneriske aktiviteter, der kan implemen-
teres i egen pædagogisk praksis, og giver dig 
færdigheder i pædagogisk dannelseskultur. 
Efter gennemført uddannelse er du helse-
pædagog.

Uddannelsen er bygget op omkring 7 intensive 
studieblokke, med hver sit tema:
1. Antroposofisk medicin og terapi , 
        embryologi og reinkarnation.
2. Kulturrejse.
3. Pædagogisk dannelseskultur i helsepæda-

gogisk arbejde.
4. Intuition, fordybelse, selverkendelse, 

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

gisk handlekompetence.
7. Afslutningsuge: Fremførelse af kunstnerisk 

projekt.

Uddannelsen henvender sig til studerende, 
der har gennemført den fireårige pæda-
goguddannelse ved Uddannelsescenter 
Marjatta eller tilsvarende. 

Nyt hold startes op i september 2020 og 
igen i 2022 ved tilstrækkeligt antal 
tilmeldinger.

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

U D D A N N E L S E 
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Opkvalificeringsforløb  i Steinerpædagogik  
Steinerpædagogisk efteruddannelse for alm.pædagoger

Forløbet giver en grundlæggende indføring 
i Steinerpædagogik med et særligt fokus på 
det social- og specialpædagogiske område. 

Undervisningen er bygget op omkring teori, 
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 januar hvert år.
Uddannelsen henvender sig til studerende, 
der har gennemført en pædagoguddannelse 
eller anden relevant pædagogisk 
grunduddannelse på bachelor- eller 
professionsniveau.

Undervisningen omfatter bl.a. temaerne:

• Iagttagelse og relation
• Det antroposofiske menneskebillede
• Sundhedsfremme, terapiformer, helse-

plejemidler
• Sundhed, krop og bevægelse
• Kunstnerisk-æstetiske metoder i 
       pædagogisk praksis  
• Sanselære og konstitution
• Identitet og livskvalitet
• Rytmer og årstidsfester

Nyt forløb starter i januar 2021
For nærmere information kontakt
Terje Erlandsen, teer@marjatta.dk
www.uddannelsemarjatta.dk

U D D A N N E L S E
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Lederuddannelse
Bæredygtig og bevidst ledelse

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

Terje Erlandsen, leder af Uddannelsescenter 
Marjatta

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

Undervisningen finder sted både i København 
og på Marjatta Bredeshave

For nærmere info, kursusprogram og 
kontaktinformation:  
www.uddannelsemarjatta.dk eller 
www.bonsaiinstitute.dk

Pris: 
32.000,- (jf. 7 x 5.000 = 35.000,-) inkl. under-
visningsmaterialer og forplejning ekskl. bøger.

Uddannelsescenter Marjatta tilbyder i sam-
arbejde med Bonsai instituttet en leder-
uddannelse, der bygger på Otto Scharmers 
teori U og bidrager med nye værktøjer, me-
toder og dialogformer til den daglige ledelses-
praksis. 
Målgruppen er fremtidige og nuværende 
ledere i pædagogiske virksomheder. Forløbet 
er også egnet for medarbejdere uden leder-
ansvar, som ønsker at skabe kompetence 
inden for kommunikation, udvikling og 
procesledelse.   

Forløbet består af 7 moduler á 2 dage:

Modul 1. Ledelse og kommunikation
Modul 2. Mit personlige lederskab
Modul 3. Kommunikation i praksis
Modul 4. Konflikthåndtering
Modul 5. Kend din organisation
Modul 6. Organisation og læring
Modul 7. Ledelse i en bæredygtig fremtid.

U D D A N N E L S E
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Kvalitetsudvikling og rådgivnig

Uddannelsescenter Marjatta tilbyder 
kvalitetsudvikling, konsulentbistand, sparring 
og skræddersyede kurser ug uddannelses-
forløb til pædagogiske virksomheder.

VI har lang erfaring med kvalitets-, ledelses- 
og kompetenceudvikling i pædagogiske virk-
somheder og har førstehåndskendskab til de 
formelle krav, der stilles til virksomhedsdrift, 
procedurer og kvalitetssikring.  

Vi kan vi tilbyde:

• Skræddersyet opkvalificeringskursus og                  
uddannelsesforløb tilpasset den enkelte 
virksomheds behov  

• Vejledning, coaching og sparring af ledere 
og personale

• Teambuilding og procesarbejde
• Værdibaseret ledelse og organisationsud-

vikling
• Opfølgning på offentlige tilsyn, anbefalin-

ger og krav og udarbejdelse af handle-
planer

For yderligere information kontakt :
Terje Erlandsen. teer@marjatta.dk

K O N S U L E N T Y D E L S E R
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Helsecenter Marjatta 2020 -2021 

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 rådgivning og terapeutiske behandling tilrettelægges individuelt med 
udgangspunkt i den enkeltes helbredende potentiale og ressourcer.

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

Vores tilbud er åbent for alle og benyttes af private, børnehaver, skoler og institutioner. Helsecen-
teret er en integreret del af Marjatta.

Helsecenter Marjatta tilbyder en række kurser, som tager udgangspunkt i helsepædagogikkens 
lægelige og terapeutiske vinkel, som præsenteres på de følgende sider. Derudover er vi med-
arrangører af tværfaglige symposier for læger, terapeuter og pædagoger. I det næste symposium 
i november 2020 er temaet: “Hjertets mysterium.”

For nærmere information se hjemmesiden:  www.helsecentermarjatta.dk

Tomas Henckel Johansen
Læge ved Helsecenter Marjatta med 
antroposofisk medicin og terapi

Rolf Kjær
Helseeurytmist, helsepædagog, 
og bevægelsesterapeut

Lisbet Kolmos  ph.d.
Læge ved Helsecenter Marjatta med 
antroposofisk medicin. 
Børn og unge med udviklingsfor-
styrrelser

Vibeke Illemann Andersen
Sygeplejerske og sundhedsfaglig 
konsulent. Antroposofisk medicin. 
Rytmisk indsmøring og krops-
behandlinger

Birte Kjær
Helsepædagog, heilpraktiker og 
bevægelsesterapeut. 
Embodiment og  neurologisk 
regenerering
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Mysterium Cordis - Hjertets Mysterium
De levende kræfters virke i menneske, natur og kultur
Tværfagligt symposium II 

Vi arbejder videre med at prøve at forstå 
hvordan livskræfterne virker og kan opleves. 
Hvordan kan vi øve os i at få en oplevelse af 
disse processer, så vi kan genkende dem, når 
vi er sammen med en patient eller beboer?

• Tomas Johansen ser på hjertet og dets 
æterkræfter som et konkret organ.

• Rüdiger Mövins viser eksempler på, 
hvordan de foskellige æterarter kan 
spores i det kunstterapeutiske arbejde. 

• Nanna Kirkebjerg fortæller om værdiar-
bejdet på Luciaklinikken.

• Lisbet Kolmos fordyber temaet om jeg’et 
og hjertekræfterne, med inspiration fra 
´Det femte evangelium´ af Rudolf Steiner.

Derudover vil den kunsterniske fordybelse 
videreføres v. Charlotte Krantz og Paul 
Klarskov. Vi øver helseeurytmi med Rolf Kjær 
og fordyber os i samtalegrupper begge dage.

Fredagaften kan vi opleve eurytmifore-
stillingen “Utroligheds frø” med ensemblet 
“Metamorfose”.

Vi glæder os til at se tidligere og nye deltagere 
til et par intensive og “hjertelige” arbejds-
dage!

Dato: 
6. og 7. november 2020

Målgruppe: 
Læger, terapeuter og helsepædagoger

Pris: 
850 kr. inkl. forplejning

For nærmere beskrivelse samt information 
om logi se vores hjemmeisde:
www.helsecentermarjatta.dk

       H E L S E C E N T E R  M A R J A T T A
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Hvad har vi lært af Corona-epidemien?

Vi har alle følt angsten og ensomheden, tabet 
af kontrol, vore planer blev som blæst væk, 
og at vi blev vendt indad mod os selv. 
Kan spiritualiteten hjælpe os videre? 
Hvordan? 

Rudolf Steiner oplevede den spanske syge i 
1918. Vi  refererer til nogle af hans tanker om 
konsekvenser og håb for fremtiden.  

Fremover skal vi holde fokus på en sund 
livsstil, så vi kan opbygge et godt immun-
forsvar både hos os selv og beboerne på 
Marjatta.

I eftermiddagens grupper taler vi om
hvilke svagheder det er vi er blevet opmærk-
somme på. 
Vi deler med hinanden, hvordan vi har fundet 
nyt fodfæste.

Dato:
20. oktober 2020

Målgruppe:
Pædagogisk personale og terapeuter

Sted:
Marjatta Bredeshave , terapisalen

Tid:
kl. 9.00- 14.30

Pris:
675 kr. inkl. forplejning

Undervisere:
Læge Tomas Johansen 
Læge Lisbet Kolmos 
Sygeplejerske Vibeke Illemann Andersen

       H E L S E C E N T E R  M A R J A T T A
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Hvordan kan vi bedst ruste os og forebygge 
autoimmune sygdomme?
Vi bliver angrebet fra mange sider gennem 
vores livsstil i et moderne samfund. Både gen-
nem sanserne, fra kosten og fra det pres, som 
lægges på os i hverdagen. 

Det skaber et væld af sygdomme, i dag først 
og fremmest det vi kalder autoimmune 
sygdomme. Dele af vores eget system 
angriber vores organer og processer. 

Hvad kan vi gøre for at modvirke det, både for 
os selv og for beboerne?
Hvordan kan vi bruge helseplejemidler og 
antroposofisk medicin?

Om eftermiddagen taler vi om temaet. 

Dato:
8. december 2020

Målgruppe:
Pædagogisk personale og terapeuter

Sted: 
Marjatta Bredeshave, terapisalen

Tid:
kl. 9.00- 14.30

Pris:
675 kr. inkl. forplejning

Undervisere:
Læge Tomas Johansen
Læge Lisbet Kolmos 
Sygeplejerske Vibeke Illemann Andersen

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

Vi stiller skarpt på den disciplin, der ligger 
bag en dyberegående diagnostik. 
Det helsepædagogiske menneskebillede er et 
helhedsbillede, der har til formål at finde de 
ubalancer, der findes hos ethvert menneske 
med et udviklingshandicap. 

Det involverer både legemet (fysisk- og 
æterlegme) samt sjælen og den indre kerne 
(ånden). Det er en gradvis fordybelsesproces 
på alle niveauer. Til sidst drages en essens ud 
af 
processen, som er anvendelig som inspiration 
i fælleskonferencerne i det følgende år. 
Det er således et supplement til de eksiste-
rende fælleskonferencer. 
Vi fortæller og øver teorien bag og inddrager 
konkrete eksempler.

Kurset kan tages enkeltstående eller være 
optakten til et træningsforløb for specielt 
interesserede, og kan gentages efter behov 
og aftale.

Dato:
5. februar 2021

Målgruppe:
Pædagogisk personale og terapeuter

Sted: 
Marjatta Bredeshave, terapisalen

Tid:
kl. 9.00 - 14.30

Pris:
675 kr. inkl. forplejning

Undervisere:
Læge Tomas Johansen
Læge Lisbet Kolmos 
Sygeplejerske Vibeke Illemann Andersen

       H E L S E C E N T E R  M A R J A T T A
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Hvad er baggrunden for den medicin som 
man anvender i antroposofisk behandling?

Hvad er det for medicin?
Hvordan bruges den?

Vi sætter fokus på hjerte- karsygdomme og 
forhøjet blodtryk samt de særligt sensitive /
urolige mennesker. 
Vi fordyber os i problematikken gennem 
nogle udvalgte præparater

• Cardiodoron
• Hvidtjørn
• Bryophyllum

Formiddagen indledes med et oplæg af 
Tomas Johansen om emnet. Om eftermid-
dagen taler vi om det.

Antroposofisk medicin 
Behandling af hjerte- karsygdomme, forhøjet blodtryk samt urotilstande

Dato:
16.april 2021

Målgruppe:
Pædagoger og terapeuter

Sted: 
Marjatta Bredeshave , terapisalen

Tid:
kl. 9.00 - 14.30

Pris:
675 kr. inkl. forplejning

Undervisere:
Læge Tomas Johansen
Læge Lisbet Kolmos 
Sygeplejerske Vibeke Illemann Andersen

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



Antroposofisk medicin 
Behandling af infektioner

Hvad er baggrunden for den medicin som 
man anvender i antroposofisk behandling? 
Hvad er det for præparater? Hvordan bruges 
de?

Vi sætter fokus på infektioner, herunder lang-
varende eller tilbagevendende infektioner 
og hvordan vi ved hjælp af antroposofisk 
medicin kan behandle og forbygge.

 Vi fordyber os i problematikken gennem 
nogle udvalgte præparater:
• Anis / Pyrit
• Apis / belladonna
• Influron og Sinudoron

Formiddagen indledes med et oplæg af 
Tomas Johansen om emnet. Om eftermidda-
gen taler vi om det.

Dato;
4. juni 2021

Målgruppe:
Pædagoger og terapeuter

Sted: 
Marjatta Bredeshave , terapisalen

Tid:
kl. 9.00 - 14.30

Pris:
675 kr. inkl. forplejning

Undervisere:
Læge Tomas Johansen
Læge Lisbet Kolmos 
Sygeplejerske Vibeke Illemann Andersen
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Generel information: 
Alle kurser finder sted på  Marjatta Bredeshave, Strandvejen 11, 
4733 Tappernøje, hvis ikke andet nævnes. 

Tilmeldingsfrist til alle kurser er 2 uger før start.Glem ikke at 
oplyse navn, mailadresse,arbejdsplads, samt evt. ønske om over-
natning. 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 

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 tilmelding). 
Anden forplejning, som ikke indgår i dit kursus/arrangement 
kan leveres på forespørgsel. 

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


