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Helt enkelt betyder recovery ”at komme sig” – at få det bedre. at komme vi-
dere efter, og leve videre med, følgerne af livsomvæltende omstændigheder 
såsom psykisk sygdom/sårbarhed, stress, tab, sygemelding, sorg og krise mm. 
Recovery drejer sig om livsmestring med afsæt i egne erfaringer og udvikling 
af iboende ressourcer.

På Recoveryskolen Randers tager vi udgangspunkt i følgende definitioner:

”En dybt personlig, unik forandringsproces med hensyn til ens holdninger, 
værdier og mål, færdigheder og/eller roller. Det er en måde at leve et tilfreds-
stillende liv på præget af håb og aktiv medvirken selv med de begrænsninger, 
der er forårsaget af sygdom. Recovery indebærer udvikling af ny mening og 
nyt formål i ens liv” 

(William Anthony, Boston university, 1993)

”Recovery handler om at skabe sig et meningsfuldt og tilfredsstillende liv, så-
dan som personerne selv definerer det, med eller uden symptomer og proble-
mer, som kan komme og gå”

 (Mike Slade m.fl., ImRoc, 2008)

recovery er den enkeltes aktive proces 
hen imod og skabelse af et meningsfyldt 

og tilfredsstillende liv! 

”Man Kan iKKe gå i dialog Med et andet 
MennesKe uden at vise noget aF, hveM 
Man er

lars J. sørensen
(SjælenS længSel)
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gratis

disse værdier bygger på 

ligeværdighed, det sam-

me gør recoveryskolen 

og det er helt centralt for 

både skolens formål og 

opbygning!

RecoveRySkolen eR foR Alle!
Undervisningen henvender sig til alle der er nysgerrige på recovery.  Det er for 
personer med eller uden psykisk sårbarhed, for fagprofessionelle, studeren-
de, pårørende og for alle andre med personlig eller faglig interesse. Det er ikke 
nødvendigt at have forudgående kendskab til recovery for at deltage i og få 
udbytte af kurserne. Alle kurser er gratis. Hvis du bliver forhindret i at deltage, 
forventer vi, at du melder afbud.

gratis og for alle

PeRSonoRIenTeRInG
Det enkelte menneske først - "... intet menneske kan reduceres til en diag-
nose, til symptomer eller funktionsnedsættelser, men ethvert menneske må 
mødes som en unik og særlig person med en livshistorie, konkrete problemer 
og også forhåbninger og drømme."

PeRSonInvolveRInG
"Nothing about us without us" – man kan ikke tilrettelægge behandling eller 
støtte for mennesker, det enkelte menneskes egne erfaringer og præferencer 
må inddrages. Dette gælder på individniveau, men også i forhold til planlæg-
ning, implementering og evaluering af indsatsen, hvor erfaringsekspertisen 
anerkendes på linje med professionelle kvalifikationer.

SelvBeSTemmelSe
Handler om valgmuligheder. At kunne træffe afgørelser i eget liv er en funda-
mental menneskeret, som mange mennesker med en psykiatrisk diagnose op-
lever sættes ud af kraft i deres møde med systemet. Værdien er et opgør med 
tanken om, at personer ”visiteres” til tilbud og idéen om, at mennesker må 
affinde sig med valget mellem en behandling, de ikke ønsker eller ingenting.

PoTenTIAle foR udvIklInG
Deri ligger håbet om, at alle har mulighed for at vokse og gro, og at ingen skal 
affinde sig med at være sat ud på et sidespor, kategoriseret som et håbløst 
tilfælde. Den er et opgør med de, nogle gange velmente, men altid undertryk-
kende, begrænsende forestillinger og lave forventninger, som mange psykia-
tribrugere oplever den dag i dag.

Recoverytanken er baseret på fire kerneværdier*, som danner grundlag 
for både den enkeltes recoveryproces  og den organisatoriske tilgang til 
at bedre mulighederne for trivsel og aktiv inddragelse

*Værdierne er udformet af William Anthonys - professor ved CPR, Boston University, 
Kilde: Recovery på dansk v/Pernille Jensen et al (2004), side 237
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FORMÅL
foRmåleT med RecoveRySkolen er at tilbyde undervisning, der under-
støtter den personlige recoveryproces, fremmer forståelse og ligeværd, og 
endvidere medvirker til at nedbryde stigmatisering af mennesker med psykisk 
sårbarhed.

Al undervisning bliver udviklet og afholdt af et hold på mindst to undervisere 
– en fagprofessionel og en peer-professionel.

Peer-underviseren har selv gennemgået en recoveryproces efter et sygdoms-
forløb og er nu uddannet til at anvende sine levede erfaringer i undervisningen. 

I undervisningen sidestilles den faglige viden og de levede erfaringer, ligele-
des sidestilles undervisernes og deltagernes erfaringer.  Alle opfordres til at 
bidrage til det fælles læringsrum med deres egne unikke perspektiver, be-
tragtninger og meninger. Netop samspil og sam-skabelse er det særlige og 
helt centrale ved Recoveryskolen. På den måde skabes der rum for ligeværdig 
erfaringsudveksling og gensidig læring.

ForMål

Kursus PrograM
En-dAgS kuRSER
REcovERy - væRdIER I vIRkElIghEdEn S. 8  

RecoveRy I SAmSPIl S. 9

Tænk poSITIvT S. 11

SElvkonTAkT S. 12

kend dIT SAnSemønSTeR S. 13

kommunIkATIonSnIveAueR S. 14

koMMunIkATIonS- og AdfæRdSfoRMER S. 15

SPIRITuAlITeT I RecoveRy S. 16

SElvvæRd og SElvTIllId S. 19

Peer betyder ligestillet. 
 i denne sammenhæng 

henviser det til 
peer-underviserens 

baggrund med 
psykisk sårbarhed

foRløB
deT PeRSonlIGe PoTenTIAle S. 20  

lIvSfoRTællIng S. 23  

menInG I RecoveRy S. 24  

kommunIkATIon oG konTAkT S. 26  

IdenTITeT I RecoveRy S. 28  

RelATIoneRneS BeTydnInG S. 30  

vISuel RecoveRy S. 32  

eneRGIReGnSkAB S. 33  
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RECOVERYvinKler På reCoverY

REcovERy – væRdIER I vIRkElIghEdEn 
kursus nr. f19-101

I denne undervisning har vi fokus på begrebet recovery – og hvor-
dan man i praksis kan styrke den recovery-orienterede tilgang til 
større selvstændighed, livsmestring, trivsel og medborgerskab. 
Kurset er en introduktion til de fire grundlæggende recoveryvær-
dier: Personorientering, Personinvolvering, Selvbestemmelse og 
Potentiale for udvikling / Håb. Målet med kurset er at give for-
ståelse for vigtigheden af disse værdier og inspiration til hvordan 
de kan anvendes i praksis både som retningslinjer og konkrete 
redskaber til at understøtte egen eller andres recovery. Kurset sig-
ter også mod at øge bevidstheden om den recovery-orienterede 
tilgang på det organisatoriske niveau.

TIdSPunkT: 
Mandag d. 1/4 kl. 9.30-12.30 (seneste tilmelding d. 25/3)

undervisere / tilMelding / aFbud
JANNE FRAUSING ØSTERGAARD / INGE NIEWALD MIKKELSEN 
Tilmelding/afbud: inge.niewald.mikkelsen@randers.dk / Afbud tlf.: 2449 6633 
Oplys kursus nr. + dato samt dit telefonnummer ved tilmelding.

RecoveRy I SAmSPIl  
kursus nr. f19-102

Dette kursus har til formål at undersøge hvilke grundlæggende 
værdier og elementer som er vigtige for os hver især ifht. at skabe 
en meningsfuld og tilfredsstillende tilværelse.
Kursets centrale øvelse er et værdispil som danner udgangspunkt 
for dialog og erfaringsudveksling.
Ved at invitere andre ind i vores personlige opfattelse af værdi-
er og begreber, kan vi mødes ud fra en ny forståelse, som kan 
fremme dialog og samarbejde. Hvad forstår vi f.eks. hver især 
ved ”Frihed”? Og hvorfor er ”Samhørighed” vigtigere for dig end 
”Selvstændighed”? 
Kurset skaber således mulighed for ny forståelse og indsigt ifht. at 
kunne arbejde videre med egen/andres recoveryproces. 

TIdSPunkT: 
Mandag d. 13/5 kl. 9.30-12.30 (seneste tilmelding d. 6/5)

undervisere / tilMelding / aFbud
JANNE FRAUSING ØSTERGAARD / INGE NIEWALD MIKKELSEN 
Tilmelding/afbud: inge.niewald.mikkelsen@randers.dk / Afbud tlf.: 2449 6633 
Oplys kursus nr. + dato samt dit telefonnummer ved tilmelding.

9.8.



POSITIVTTænK POSITIVT

undervisere / tilMelding / aFbud

Tænk poSITIvT
kursus nr. f19- 103

Det betyder noget hvordan vi tænker - både om hverdagen, livet, 
hinanden og ikke mindst os selv!
Måske synes du, at der mangler farve og nuancer, måske har du 
for vane at tænke dårligt om dig selv.
På dette kursus vil vi fokusere på hvordan tænkningen påvirker 
vores opfattelse af os selv. Det vil vi gøre gennem erfaringsudveks-
ling, simple redskaber, øvelser og vidensdeling.

TIdSPunkT: 
Onsdag d. 13/3 kl. 9.30-12.30 (seneste tilmelding d. 6/3)

hEllE RASMuSSEn / IngE nIEwAld MIkkElSEn
Tilmelding/afbud: inge.niewald.mikkelsen@randers.dk / afbud tlf.: 2449 6633
Oplys kursus nr. + hold samt dit telefonnummer ved tilmelding.
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SELVKONTAKT
SelvkonTAkT 
kursus nr. f19-104

Hvordan kan vi sætte ord på det der sker indeni os? Hvordan kan vi udvikle 
evnen til både at lytte til,  og forstå vore egne følelser? Og hvad skal der til for 
at kunne dele det vi mærker og oplever i os selv med andre? 

På dette endagskursus sætter vi fokus på hvordan vi kan kommunikere med 
vores følelser. Både den indre kommunikation – det vi tænker om vores følel-
ser, og den ydre kommunikation med andre – det vi tør og formår at sige højt. 
Sammen vil vi være nysgerrige på hvordan vi kan finde et sprog for følelserne 
og hvordan vi finder/skaber et rum hvor de kan få plads og luft – så vi I højere 
grad får mulighed for at blive set og mødt af andre i vores behov.

TIdSPunkT:
Mandag d. 8/4 kl. 9.30-12.30 (seneste tilmelding d. 1/4)

selvKontaKt

undervisere / tilMelding / aFbud
ZAndRA MøllER / JAnnE fRAuSIng øSTERgAARd 
Tilmelding/afbud: Zandra.moller@randers.dk / Afbud tlf.: 51 97 98 91
Oplys kursus nr. + dato samt dit telefonnummer ved tilmelding.

sansemønster

undervisere / tilMelding / aFbud

sanseMønster
kend dIT SAnSemønSTeR 
kursus nr. f19 - 105

Klipper du mærkesedler ud af dit tøj?
Holder du rullegardinerne nedrullede?
Foretrækker du at der er skruet højt op for musikken?

Nogen af os kan virkelig godt lide berøringer, mens andre hellere 
vil have at andre mennesker holder afstand. Nogle mennesker er 
kræsne med maden, mens andre spiser alt, hvad de kommer i 
nærheden af. Selvom vi måske ikke er bevidste om det, påvirker 
lyde, berøringer, smag, lugte og bevægelser os dagen igennem.

Dette kursus giver dig viden til at blive mere opmærksom på dit 
eget sansemønster og blive bevidst om, hvordan dit unikke møn-
ster påvirker dig og dine omgivelser. Denne viden kan du bruge til 
at foretage tilpasninger, så dit liv bliver mere tilfredsstillende. Du 
kan derved få mulighed for at skabe mere rummelige relationer 
til andre, ved at se problemsituationer som en forhandling om 
forskellige behov i stedet for en konflikt.

TIdSPunkT: 
Mandag d. 20/5 kl. 9.30-12.30 (seneste tilmelding d. 13/5)

JAnnE fRAuSIng øSTERgAARd / kIRA phARSEn
Tilmelding/afbud: kira.pharsen@randers.dk/ afbud tlf.: 2042 6191 
Oplys kursus nr. + hold samt dit telefonnummer ved tilmelding.
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KONTAKTKontaKt og KoMMuniKation

undervisere / tilMelding / aFbud

kommunIkATIonSnIveAueR
kursus nr. f19-110

Denne en-dagsundervisning giver et bud på hvordan man kan an-
skue kommunikation mellem mennesker på forskellige niveauer. 

Indledningsvist vil du blive præsenteret for en teoretisk og prak-
tisk model over forskellige niveauer vi ofte bruger til at kommu-
nikere på i vores hverdag, uden nødvendigvis at være klar over 
det. Fokus i undervisningen er hvordan hver enkelt deltager kan 
bruge denne model til at opnå større bevidsthed om egen, og 
andres, kommunikation. 

Formålet er at give deltagerne et indblik i både egen og andres 
måder at kommunikere på, og ud fra denne forståelse åbne mu-
lighed for en mere hensigtsmæssig kommunikation og kontakt 
med andre mennesker. Herunder f.eks. at sætte grænser og sige 
til/fra på en respektfuld måde.

TIdSPunkT: 
Onsdag d.13/3 kl. 9.00-12.00 (seneste tilmelding d. 6/3)

dAnIEl AnchER AndERSEn / kIRA phARSEn 
Tilmelding/afbud: kira.pharsen@randers.dk / afbud tlf.:2042 6191 
Oplys kursus nr. + dato samt dit telefonnummer ved tilmelding.

undervisere / tilMelding / aFbud

koMMunIkATIonS - og AdfæRdSfoRMER
kursus nr. f19-111

Denne en-dagsundervisning giver et bud på hvordan man kan an-
skue kommunikation ud fra bestemte former for kommunikati-
ons-adfærd. I kontakten med andre reagerer vi ofte med en form 
for adfærd vi ikke rigtigt er bevidst om. Vores adfærd har som 
mål at opfylde forskellige af vores behov. Af og til på måder som 
skaber en ikke-rar kontakt mellem os og andre – eller med os selv.

Formålet med denne undervisning er at skabe større bevidsthed 
om deltagernes egne reaktioner og adfærdsformer – og hvordan 
de påvirkes af andres adfærd. Målet med undervisningen er at 
åbne muligheder for at deltagerne får kommunikeret og dækket 
egne behov på en hensyntagende og respektfuld måde – både 
overfor andre og sig selv.

TIdSPunkT: 
Torsdag d. 11/4 kl. 9.00-12.00 (seneste tilmelding d. 4/4)

dAnIEl AnchER AndERSEn / kIRA phARSEn 
Tilmelding/afbud: kira.pharsen@randers.dk / afbud tlf.: 2042 6191
Oplys kursus nr. + dato samt dit telefonnummer ved tilmelding.
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undervisere / tilMelding / aFbud

SPIRITuAlITeT I RecoveRy
kursus nr. f19-113

Spiritualitet spiller en vigtig rolle for mange mennesker. F.eks. i 
det at føle sig forbundet med andre mennesker og verden om-
kring sig. Og kan desuden tilbyde en måde at udvikle en tro og et 
håb i og med tilværelsen. Spiritualitet kan således være en vigtig 
del af fundamentet for det enkelte menneskes tydning af tilværel-
sen og måde at være i verden på. Et fundament som flere har er-
faret kan blive udfordret i forbindelse med krise, sorg og sygdom.
Ligeledes er det en recovery-erfaring at spiritualitet kan give en 
fornemmelse for identitet, og være en del af det som hjælper til 
at finde mening i tilværelsen - og med tilsyneladende meningslø-
se livserfaringer. 
Kurset giver dig mulighed for at lære om spiritualitet og den rolle, 
som spiritualitet eventuelt kan spille i en videre recoveryproces. 

Kurset promoverer ikke en bestemt spiritualitet, tro elle religion, 
men har til hensigt at give kursisten mulighed for at udforske hvad 
spiritualitet betyder og er for vedkommende selv. Samt at være 
et understøttende input til, hvordan kursisten kan udvikle egen 
spiritualitet konstruktivt i sin recoveryproces gennem konkrete 
redskaber – og i gensidig erfaringsudveksling med andre.

TIdSPunkT:
Onsdag d. 20/3 kl. 12.00-15.00 (seneste tilmelding d. 13/3)

dAnIEl AnchER AndERSEn / fIlIp BAun
Tilmelding/afbud: daniel.ancher.andersen@randers.dk/ Afbud tlf.: 2944 7512 
Oplys kursus nr. + hold samt dit telefonnummer ved tilmelding.

SPIRITUALITETsPiritualitet
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SElvvæRd og SElvTIllId
kursus nr. f19-114 

Et kursus om selvfølelse og selvopfattelse – og om hvordan man kan styr-
ke tiltroen til sig selv, og øge følelsen af eget værd.
Er man udfordret på sit selvværd eller sin selvtillid kan det have mange 
forskellige livsbegrænsende konsekvenser. En grundlæggende del af den 
personlige recoveryproces kan derfor være fokus på udviklingen af en 
positiv og ressource-orienteret selvfølelse.

TIdSPunkT:
Tirsdag d. 12/3 kl. 9.30-12.30 (seneste tilmelding d. 5/3)

SELVVÆRD
 OG SELVTILLID

undervisere / tilMelding / aFbud
dAnIEl AnchER AndERSEn / IngE nIEwAld MIkkElSEn
Tilmelding/afbud: daniel.ancher.adnersen@randers.dk / Afbud tlf.: 2944 7512
Oplys kursus nr. + dato samt dit telefonnummer ved tilmelding.

SelVVæRD
selvtillid
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undervisere / tilMelding / aFbud

kursus nr. f19 - 200

Dette tre-dages kursus er en introduktion til begrebet empow-
erment. Det handler om at blive bevidst om de personlige styr-
ker og ressourcer vi allerede har. Vi har ved brug af forskellige 
arbejdsredskaber fokus på, hvordan man i praksis kan understøtte 
udviklingen af empowerment hos sig selv eller andre. Det gælder, 
uanset om man er pårørende, har en psykisk sårbarhed eller fag-
ligt er optaget af andres/egen trivsel, livsmestring og recovery.

TIdSPunkT:
Torsdag d. 21/3 + 28/3 + 4/4 kl. 9.00-12.00 
(seneste tilmelding d. 14/3)

pIA RodIl BAch / kIRA phARSEn
Tilmelding/afbud:  kira.pharsen@randers.dk / afbud tlf. 2042 6191
Oplys kursus nr. + hold + dato samt dit telefonnummer ved tilmelding.

POTENTIALE
det Personlige Potentiale

det Personlige Potentiale
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LIVS
FORTÆLLING  din historie

undervisere / tilMelding / aFbud
cAMIllA fJEldSTEd pApE / pIA RodIl BAch     
Tilmelding/afbud:  camilla.Fjeldsted.Pape@randers.dk / Afbud tlf.: 5197 9916 
Oplys kursus nr. + hold samt dit telefonnummer ved tilmelding.

lIvSfoRTællIng
kursus nr. f19 - 221

På kurset kommer du til at udforme små fortællinger fra dit liv. Vi 
har plads til, at du kan få kortlagt uddrag derfra med henblik på 
selvudvikling og positivt livssyn mm. Vi byder på en selvinvolve-
rende kreativ proces med inspiration og feedback i trygge ram-
mer.

FORLØB 1:
Torsdag d. 7/3 + 14/3 + 21/3 + 28/3 kl. 13.00-16.00 
(seneste tilmelding d. 28/2)

FORLØB 2:
Torsdag d. 2/5 + 9/5 + 16/5 + 23/5 kl. 18.30-21.30 
(seneste tilmelding d. 25/4) 

BEMÆRK: Forløb 2 afholdes i Psykiatriens Hus, Multirum 3

23.
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menInG I RecoveRy
kursus nr. f19-222

Kurset sætter fokus på begrebet mening og betydningen af at op-
leve, at ens liv indeholder mening. Dette gælder generelt for alle 
mennesker – og især i den personlige recoveryproces bringes be-
tydningen af at finde mening i og med tilværelsen i spil. Det sker, 
at vi oplever meningstab, og der opdager vi ligeledes, at mening er 
vigtig, og at den må genfindes. 

På dette kursus går vi på jagt efter mening igennem forskellige te-
oretiske inputs, øvelser og giver redskaber til at bevæge sig i ret-
ningen af mening i eget liv. 

TIdSPunkT:
Dag 1: Mening                                                                               
Onsdag d. 27/3 kl. 9.30-12.30

Dag 2: Tab af mening                                                                                         
Mandag d. 3/4 kl. 9.30-12.30

Dag 3: At finde mening                                                                                          
Onsdag d. 10/4 kl. 9.30-12.30

Kurset er et sammenhængende tre-dages forløb. 
Tilmeldingsfrist d. 20/3

undervisere / tilMelding / aFbud
dAnIEl AnchER AndERSEn / fIlIp BAun
Tilmelding: daniel.ancher.andersen@randers.dk/ Afbud tlf.: 2944 7512   
Oplys kursus nr. + hold samt dit telefonnummer ved tilmelding.

Mening i reCoverYMening i reCoverY
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KommuniKation

undervisere / tilMelding / aFbud

kommunIkATIon oG konTAkT
kursus nr. f19- 223

Dette undervisningsforløb fører deltagerne igennem en både 
grundig og underholdende undersøgelse af egen og andre men-
neskers måder at være i kontakt med sig selv og sin omverden på. 
Kurset består både af teoretiske oplæg og konkrete øvelser, som 
øger bevidstheden om alt det som er i spil i og imellem os, når vi 
er i kontakt med hinanden.

Kurset sigter både mod at udvikle deltagernes egne ressourcer 
og kompetencer i forhold til at kommunikere hensigtsmæssigt 
og konstruktivt, og at forstå andre menneskers kommunikation. 
Samt at blive mere bevidst om behovet for, og evnen til, at sige 
fra og sætte grænser på en respektfuld måde - overfor sig selv og 
andre.
Kurset er et sammenhængende tre-dages forløb.

TIdSPunkT: 
Forløb 1: 
Mandag d. 4/3 + 11/3 + 18/3 kl. 9.30-12.30 
(seneste tilmelding d. 25/2)

Forløb 2: 
Torsdag d. 2/5 + 9/5 + 16/5 kl. 9.00-12.00 
(seneste tilmelding d. 25/4)

dAnIEl AnchER AndERSEn / JAnnE fRAuSIng øSTERgAARd / 
kIRA phARSEn  
Tilmelding/afbud: kira.pharsen@randers.dk  / afbud tlf.: 2042 6191
Oplys kursus nr. + dato samt dit telefonnummer ved tilmelding.

KoMMuniKation
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identitet undervisere / tilMelding / aFbud
dAnIEl AnchER AndERSEn / ZAndRA MøllER
Tilmelding/afbud: zandra.moller@randers.dk / Afbud tlf.: 2944 7512   
Oplys kursus nr. samt dit telefonnummer ved tilmelding.

IdenTITeT I RecoveRy
kursus nr. f19- 224

Et kursus om selvfølelse og selvopfattelse – og om hvordan man kan styrke 
og udvikle sit selvbillede gennem recoveryprocessen. Vi vil gennem kurset se 
på hvordan vores identitet og selvværd påvirkes af de kriser vi kommer ud for 
i livet – hvilke udfordringer det kan give, og hvordan man kan håndtere det. 

Vores eget billede og oplevelse af os selv kan rystes voldsomt når vi rammes 
af sygdom, mister nogen/noget eller ramler ind i andre livskriser. Her kan det 
først og fremmest ske, at vi mister fornemmelsen for os selv – og vi bliver 
udfordret på vores selvfølelse. Dernæst kan det ske, at vi begynder at invitere 
bebrejdelser, skam og skyld ind i vores egen opfattelse af os selv. Derfor opstår 
der en risiko for at vi som mennesker får udviklet et negativt selvbillede, som 
er med til at fastholde os i en uhensigtsmæssig rolle i eget og andres liv. 

Mange mennesker har erfaret hvor stor og vigtigt en del af deres personlige 
recovery som netop drejer sig om at finde, eller genfinde sin identitet. Vi tager 
på dette kursus livtag med de negative selvopfattelser, for at skabe grobund 
for at et mere ressourcefyldt og sandfærdigt selvbillede kan vokse frem.  

TIdSPunkT: 
DAG 1: IDENTITET OG STIGMA 
Mandag d. 27/5 kl. 9.30-12.30

DAG 2: PROJEKTIONER, SKyGGER OG SKAM 
Mandag d. 3/6 kl. 9.00-12.00

DAG 3: PROJEKTIONER OG INTEGRERING AF SKyGGER
Mandag d. 17/6 kl. 9.30-12.30

DAG 4: SELVVÆRD OG SELVTILLID  
Mandag d. 24/6 kl. 9.30-12.30

Kurset er et sammenhængende fire-dages forløb. 
Tilmeldingsfrist d. 20/5

IDENTITET I RECOVERY
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RELATIONER RelATIoneRneS BeTydnInG 
kursus nr. f19 - 225

Samspillet med andre mennesker er af afgørende vigtighed for 
vores trivsel og livskvalitet. Helt fra vores spæde opvækst og livet 
igennem, former de os – og kan være årsag til både glæde, smerte 
og frustration. 
Dette kursusforløb handler om betydningen af vores relationer 
– hvordan de påvirker os, og hvordan vi gennem forskellige relati-
oner søger af få dækket væsentlige basale behov.
 
Kurset vil både have fokus på den tidlige tilknytnings betydning, 
forskellige relationers forskellige funktioner/betydning for os, og 
manglen på relationer – eller hvad vi savner/søger i bestemte re-
lationer.

Et særligt fokus vil være på de udfordringer – samt muligheder for 
vækst og udvikling – der kan være, når vores relationer ændres 
eller påvirkes af egne eller andres recoveryprocesser. 

Gennem ny forståelse af relationers betydning og funktion, styr-
kes muligheden for selv aktivt at påvirke de sociale sammenhæn-
ge vi indgår i, i berigende og hensigtsmæssig retning. 
Kurset er et sammenhængende fire-dages forløb.

dAG 1: BARndommenS BeTydnInG
Tirsdag d. 19/3 kl. 9.30-12.30

dAg 2: EnSoMhEd – fravær i eller af relationer?                                                                                                 
Tirsdag d. 26/3 kl. 9.30-12.30

dAG 3: RelATIoneR I PRoceS
Tirsdag d. 2/4 kl. 9.30-12.30

dAg 4: foRhold I udvIklIng 
Tirsdag d. 9/4 kl. 9.30-12.30

Tilmeldingsfrist d. 12/3

relationer

undervisere / tilMelding / aFbud
dAnIEl AnchER AndERSEn, ZAndRA MøllER 
Tilmelding/afbud:  zandra.moller@randers.dk / Afbud tlf.: 2944 7512                 
Oplys kursus nr.  samt dit telefonnummer ved tilmelding.
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RecoveRy energiregnsKab

undervisere / tilMelding / aFbud

eneRGIReGnSkAB
kursus nr. f19- 227

Har du overblik over dit personlige energiregnskab?
Når det handler om din personlige energi og ressourcer, er det 
vigtigt at der er balance på kontoen. Faktisk er det mindst ligeså 
vigtigt som når det gælder din økonomi, at der ikke kommer un-
derskud på budgettet. Mange mennesker kan have en tendens til 
at overtrække deres personlige energikonto, endda uden at være 
rigtig klar over det – og uden at være sig bevidst om konsekven-
serne. Men på et tidspunkt skal regningen betales, med renter 
der kan mærkes! 

Derfor kan det være en god ide at se på sit personlige energiregn-
skab – og få hjælp til at økonomisere med sin energi. På dette 
kursus vil vi præsentere dig for nogle simple redskaber til at pri-
oritere brugen af dine egne ressourcer, og skabe mere balance i 
hverdagen så der bliver overskud til det som er vigtigst for dig.

Kurset strækker sig over to undervisningsgange af hver to timer.

TIdSPunkT: 
Forløb 1: 
Torsdag d. 7/3 + 14/3 kl. 9.00-11.00 (seneste tilmelding d. 28/2)

Forløb 2:                                      
Torsdag d. 13/6 + 20/6 kl. 9.00-11.00 (seneste tilmelding d. 6/6)
                                                                                  

dAnIEl AnchER AndERSEn / kIRA phARSEn     
Tilmelding/afbud:  kira.pharsen@randers.dk  / afbud tlf.: 2042 6191 
Oplys kursus nr. + dato samt dit telefonnummer ved tilmelding.

undervisere / tilMelding / aFbud

vISuel RecoveRy 
kursus nr. E18 - 226

På dette kursus får du i samspil med andre mulighed for at under-
søge dig selv via visuelle øvelser. Kurset giver inspiration og red-
skaber til at understøtte din egen recoveryproces og personlige 
udvikling gennem kreativitet.

Du skal ikke have specielt kreative evner, men vil blive guidet i 
øvelserne. Vi mødes i et hyggeligt og afslappet miljø, hvor der er 
fokus på din personlige proces og ikke på at skulle præstere. Du 
skal bare have mod på at arbejde visuelt med din egen recovery-
proces, og lyst til at skabe større bevidsthed om dig selv.

Så Mød op og hA´ dET SJovT – MEnS du ARBEJdER 
SeRIøST med dIG Selv, SAmmen med AndRe.

TIdSPunkT: 
Onsdag d. 27/3 + 10/4 kl. 17.00-20.00 
(seneste tilmelding d. 20/3)

Kurset er et sammenhængende todages forløb. 
BEMÆRK: Kurset afholdes i Psykiatriens Hus

hEllE RASMuSSEn / IngE nIEwAld MIkkElSEn
Tilmelding/afbud:  inge.niewald.mikkelsen@randers.dk / afbud tlf.: 2449 6633
Oplys kursus nr. samt dit telefonnummer ved tilmelding.

energiregnsKab
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INFORMATION

TEAMundervisere

inForMation

foR ydeRlIGeRe oPlySnInGeR konTAkT :
Koordinerende underviser
Daniel Ancher Andersen
Telefon. 2944 7512
Mail: daniel.ancher.andersen@randers.dk

Daniel 
Ancher Andersen

Pia Rodil Bach

Camilla 
Fjeldsted Pape

Filip Hove
Rosendahl Baun

Inge Niewald 
Mikkelsen

Kira Pharsen Helle Rasmussen

Zandra Liv Schaadt 
Møller

Janne Frausing 
Østergaard

følG oS På fAceBook hvor vi løbende vil lægge informationer op om 
både infodage, kurser og hverdagen i recoveryskolen https://www.facebook.com/recoveryskoleniranders/ 

eller benyt Qr-koden

Koordinerende underviser
Inge Niewald Mikkelsen
Mail: inge.niewald.mikkelsen@randers.dk

undeRvISnInGen 

AfholdES I fRITIdScEnTRET, 

vESTERgAdE 15, 8900 RAndERS c.

Efter tilmelding vil du modtage en mail 

med informationer om lokale nummer osv.

vI glædER oS TIl AT SE dIg! oBS oBS oBShvis du er forhindret i at 
komme, beder vi dig hurtigst 

muligt melde afbud, da vi ofte har venteliste!.

Recoveryskolen Randers drives i samarbejde mellem Randers Kommune og RegionMidt



RecoveRySkolen, psykiatriens hus, gl. hadsundvej 3, 8900 Randers

https://psykiatri.randers.dk/psykiatriens-hus/

IlluSTRATIonERnE I kATAlogET ER udARBEJdET Af En lokAl kunSTnER

Billederne er et kreativt udtryk kunstneren har brugt som redskab i sin 
personlige og unikke udvikling. 

Se mere på hans Instagram og facebookside :

RonnI mølleR
facebook: Ronnis udtryk
Instagram: Ronni møller

Web: Ronnimoller.dk


