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”jEg vil hEllErE værE hEl End god

Carl g. jung

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 
i skabelsen af et meningsfyldt 

og tilfredsstillende liv! 

rECovErY



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

dE 4 rECovErY værdiEr
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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 samskabelse er det særlige og helt 
centrale ved Recoveryskolen. På den måde skabes der rum for ligeværdig er-
faringsudveksling 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

kommunIkATIonSnIveAueR S. 14

koMMunIkATIonS- og AdfæRdSfoRMER S. 15

SElvvæRd og SElvTIllId S. 16

dIAGnoSemeSTRInG S. 17

IdEnTITET og STIgMA S. 18

IdenTITeT oG PRojekTIoneR 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. 29  

RelATIoneRneS BeTydnInG S. 30  

eneRGIReGnSkAB S. 32  

SPIRITuAlITeT I RecoveRy S. 33  

TAG mAGTen oveR mAden S. 34  

PåRøRende I RecoveRy S. 37  
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RECOVERYvinKlEr På rECovErY

REcovERy – væRdIER I vIRkElIghEdEn 
kursus nr. E19-101

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 forståelse 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 sigter også mod at øge bevidsthe-
den om den recovery-orienterede tilgang, på det organisatoriske 
niveau.

TIdSPunkT: 
Mandag d. 7/10 kl. 9.30-12.30 (seneste tilmelding d. 30/9)

RecoveRy I SAmSPIl  
kursus nr. E19-102

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. 2/12 kl. 9.30-12.30 (seneste tilmelding d. 25/11)

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

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

undErvisErE / tilmElding / aFbud

Tænk poSITIvT
kursus nr. E19-103

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.

Dette endags kursus udbydes af to omgange.

TIdSPunkT: 
Onsdag d. 6/11 kl. 9.30-12.30 (seneste tilmelding d. 30/10)
Onsdag d. 11/12 kl. 9.30-12.30 (seneste tilmelding d. 4/12)

hEllE RASMuSSEn / InGe nIeWAld mIkkelSen
Tilmelding/afbud: inge.niewald.mikkelsen@randers.dk / afbud tlf.: 2449 6633
Oplys kursus nr. + dato samt dit telefonnummer ved tilmelding.
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SELVKONTAKT
SelvkonTAkT 
kursus nr. E19-104

Hvordan kan vi sætte ord på det der sker indeni os? Hvordan kan vi udvikle 
evnen til både at lytte til, og forstå vores 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.

Dette endags kursus udbydes af to omgange.

TIdSPunkT:
Mandag d. 23/9 kl. 9.30-12.30 (seneste tilmelding d. 16/9)
Onsdag d. 20/11 kl. 9.30-12.30 (seneste tilmelding d. 13/11)

sElvKontaKt

undErvisErE / tilmElding / aFbud
dAnIEl AnchER AndERSEn / IngE nIEwAld MIkkElSEn
Tilmelding/afbud: daniel.ancher.andersen@randers.dk / Afbud tlf.: 2944 7512
Oplys kursus nr. + dato samt dit telefonnummer ved tilmelding.
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KONTAKTKontaKt og KommuniKation

undErvisErE / tilmElding / aFbud

kommunIkATIonSnIveAueR
kursus nr. E19-110

Denne endags undervisning 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.

Gennem teori, øvelser og erfaringsudveksling søger vi på kurset 
at åbne nye muligheder for hensigtsmæssig kommunikation og 
kontakt med andre mennesker. Herunder f.eks. at sætte grænser 
og sige til/fra på en respektfuld måde.
Indholdet  i dette kursus indgår også i tredages forløbet ”Kom-
munikation og kontakt”.

Dette endags kursus udbydes af to omgange.

TIdSPunkT: 
Onsdag d. 4/9 kl. 9.00-12.00 (seneste tilmelding d. 28/8)
Mandag d. 30/9 kl. 9.00-12.00 (seneste tilmelding d. 23/9)

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

koMMunIkATIonS - og AdfæRdSfoRMER
kursus nr. e19-111

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

Formålet med denne undervisning er at skabe større bevidsthed 
om vores egne reaktioner og adfærdsformer – og hvordan vi på-
virkes af andres adfærd. Målet med undervisningen er at åbne 
muligheder for at vi får kommunikeret og dækket egne behov på 
en hensyntagende og respektfuld måde - både overfor andre og 
os selv. Indholdet i dette kursus indgår også i tredages forløbet 
”Kommunikation og kontakt”.

Dette endags kursus udbydes af to omgange.

TIdSPunkT: 
Mandag d. 16/9 kl. 9.00-12.00 (seneste tilmelding d. 9/9)
Mandag d. 7/10 kl. 9.00-12.00 (seneste tilmelding d. 30/9)

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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DIAGNOSEdiagnosEmEstring

undErvisErE / tilmElding / aFbud

dIAGnoSemeSTRInG
kursus nr. E19-115

- Erfaring og betydning for egen recovery
Hvordan er det at få en diagnose koblet på den person man 
er? Hvordan påvirker det mit selvbillede, mine relationer, mine 
livsmuligheder? Vi vil på dette endagskursus sætte rammen for 
erfaringsudvekslingen, omkring de individuelle oplevelser med 
diagnosemestring, ud fra gennemgående temaer som sorg/kri-
se, vrede, sårbarhed, lettelse, chok, forvirring, skyld/skam mm., 
som mange vil kunne genkende i relation til det, at have fået en 
diagnose. Fokus vil være på accept, anerkendelse – og hvordan 
forståelsen af de forskellige aspekter omkring diagnosemestring, 
kan understøtte egen/andres recovery.

TIdSPunkT: 
Mandag d. 18/11 kl. 9.30 – 12.30 (seneste tilmelding 11/11) 

jAnne fRAuSInG øSTeRGAARd / ZAndRA mølleR
Tilmelding/afbud: zandra.moller@randers.dk / Afbud tlf.: 5197 9891
Oplys kursus nr. + dit telefonnummer ved tilmelding.

SElvvæRd og SElvTIllId
kursus nr. e19-114 

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

Dette endags kursus udbydes af to omgange. 

TIdSPunkT:
Onsdag d. 25/9 kl. 9.30-12.30 (seneste tilmelding d. 18/9) 
Onsdag d. 13/11 kl. 9.30-12.30 (seneste tilmelding d. 6/11) 

selvværd

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

sElvværd og sElvtillid 
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IDENTITETIDENTITET
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undErvisErE / tilmElding / aFbud

IdenTITeT oG PRojekTIoneR
kursus nr. e19-117

Den personlige recoveryproces handler i høj grad om at lære sig 
selv at kende – på godt og ondt. Alle mennesker rummer både 
styrker og sårbarheder, kompetencer og uhensigtsmæssigheder. 

Og alle har vi en tendens til at ”være blinde” ifht. forskellige si-
der af os selv. Disse ikke-erkendte sider, der både indeholder res-
sourcer og uhensigtsmæssigheder, kan ofte spænde ben for os. 
   
Dette kursus sætter fokus på hvordan vi ved at acceptere og inte-
grere mere af alt det vi rummer, kan få et mere nuanceret billede 
af os selv, og derigennem også få adgang til flere af vores egne 
ressourcer.

Indholdet i dette kursus indgår også i fire-dages forløbet 
”Identitet i Recovery”.

TIdSPunkT: 
Mandag d. 9/12 kl. 9.30 – 12.30 (seneste tilmelding 2/12) 

dAnIEl AnchER AndERSEn / ZAndRA MØllER                                                                      
Tilmelding / afbud: zandra.moller@randers.dk / Afbud tlf.: 2944 7512    
Oplys kursus nr. + dit telefonnummer ved tilmelding.

idEntitEt og stigma

idEntitEt og ProjEKtionEr

IdenTITeT oG STIGmA
kursus nr. E19-116

En vigtig del af den personlige recoveryproces kan være, at finde 
eller genskabe en positiv selv-identitet og en styrket selvfølelse. 
Har man oplevet perioder med psykisk sygdom eller sårbarhed, 
kan det have mange forskellige konsekvenser. Blandt andet kan 
det påvirke den måde vi bliver set på af andre – og af os selv. 

Stigmatisering er et socialt fænomen, som stempler mennesker 
ud fra bestemte karaktertræk eller egenskaber. Mange menne-
sker som har oplevet psykisk sygdom eller sårbarhed, har mærket 
effekten af den stigmatisering som kan følge med – og hvordan 
det også kan medføre selv-stigmatisering.

På dette kursus vil vi udfordre de negative selvbilleder – og kom-
me med bud på hvordan man kan modarbejde selvstigmatisering 
– i processen med at skabe en mere positiv selvopfattelse.  
Indholdet i dette kursus indgår også i fire-dages forløbet ”Identi-
tet i recovery”.

TIdSPunkT: 
Mandag d. 2/12 kl. 9.30 – 12.30 (seneste tilmelding 25/11)
TIlmeldInG: Se oplysninger side 19
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undErvisErE / tilmElding / aFbud

deT PeRSonlIGe PoTenTIAle
kursus nr. E19-200

Dette tredages kursus er en introduktion til begreberne empow-
erment, positiv tænkning og recoveryværdierne. Det handler om 
at blive bevidst om de personlige styrker og ressourcer vi allerede 
har. Vi har ved brug af forskellige arbejdsredskaber fokus på, hvor-
dan 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 fagligt er optaget af andres/egen 
trivsel, livsmestring og recovery.

Dette tredages forløb udbydes af to omgange.

TIdSPunkT:
FORLØB 1:
Torsdag d. 12/9 + 19/9 + 26/9 kl. 13.00-16.00 
(seneste tilmelding d. 5/9)

FORLØB 2:
Torsdag d. 14/11 + 21/11 + 28/11 kl. Kl. 18.30-21.30 
(seneste tilmelding d. 7/11)

BEMæRk: Begge forløb afholdes i psykiatriens hus, Multirum 2

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

POTENTIALEdet Personlige Potentiale

20



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. + forløb samt dit telefonnummer ved tilmelding.

lIvSfoRTællIng
kursus nr. E19-221

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.

Dette firedages forløb udbydes af to omgange.

FORLØB 1:
Torsdag d. 12/9 + 19/9 + 26/9 + 3/10 kl. 18.30-21.30 
(seneste tilmelding d. 5/9)

FORLØB 2:
Torsdag d. 31/10 + 7/11 + 14/11 + 21/11 kl. 13.30-16.30 
(seneste tilmelding d. 24/10) 

BEMæRk: Begge forløb afholdes i psykiatriens hus, Multirum 2
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menInG I RecoveRy
kursus nr. E19-222

når vi som mennesker oplever livskriser - eksempelvis ved psykisk 
sygdom -  kan vi risikere at miste retning, miste fornemmelse for 
hvad vi finder betydningsfuldt og hvad der giver os værdi – vi mister 
mening! 

En del af det, at gennemgå en recoveryproces er, at finde/genfinde 
en meningsfyldt tilværelse.  
På dette kursusforløb arbejder vi med hvad mening er – hvordan 
føles det, at mangle mening og kan vi selv skabe mening? Vi vil i 
fællesskab sætte fokus på det der giver os hver især indhold og 
værdi i vores liv og hverdag. Kom med og vær nysgerrige sammen 
med os, når vi prøver, at blive klogere på hvad meningen er!

Kurset er et sammenhængende tredages forløb. 
(seneste tilmelding d. 16/10)

TIdSPunkT:
DAG 1: MENING                                                                               
Onsdag d. 23/10  kl. 9.30-12.30

DAG 2: TAB AF MENING                                                                                         
Onsdag d. 30/10 kl. 9.30-12.30

DAG 3: AT FINDE MENING                                                                                          
Onsdag d. 6/11 kl. 9.30-12.30

undErvisErE / tilmElding / aFbud
dAnIEl AnchER AndERSEn / ZAndRA MØllER
Tilmelding: zandra.moller@randers.dk / Afbud tlf.: 2944 7512   
Oplys kursus nr. + dit telefonnummer ved tilmelding.

mEning i rECovErYmEning i rECovErY
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KommuniKation

undErvisErE / tilmElding / aFbud

kommunIkATIon oG konTAkT
kursus nr. E19-223

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 mod både at udvikle deltagernes egne ressourcer og 
kompetencer ift. at kommunikere hensigtsmæssigt og konstruk-
tivt, og at forstå andre menneskers kommunikation. Samt at blive 
mere bevidste om behovet for, og evnen til, at sige fra og sætte 
grænser på en måde som både respekterer sig selv og andre.

Kurset er et sammenhængende tredages forløb.
(seneste tilmelding d. 17/10)

TIdSPunkT:
dAG 1: Torsdag d. 24/10 kl. 9.00-12.00 
dAg 2: Torsdag  d. 31/10 kl. 9.00-12.00
dAG 3: Torsdag  d. 7/11 kl. 9.00-12.00

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

IdenTITeT I RecoveRy
kursus nr. E19-224

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. Derved op-
står der en risiko for at vi ubevidst udvikler 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 vigtig 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.    

Kurset er et sammenhængende firedages forløb. 
(seneste tilmelding d. 4/9)

TIdSPunkT: 
DAG 1: IDENTITET OG STIGMA 
Onsdag d. 11/9 kl. 13.00-16.00

DAG 2: PROJEKTIONER, SKyGGER OG SKAM 
Onsdag d. 18/9 kl. 13.00-16.00

DAG 3: PROJEKTIONER OG INTEGRERING AF SKyGGER
Onsdag d. 25/9 kl. 13.00-16.00

DAG 4: SELVVæRD OG SELVTILLID  
Onsdag d. 2/10 kl. 13.00-16.00

IDENTITET I RECOVERY
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RELATIONER RelATIoneRneS BeTydnInG 
kursus nr. E19-225

Samspillet med andre mennesker er af afgørende vigtighed for 
vores trivsel og livskvalitet. Helt fra vores spæde opvækst og livet 
igennem, former det os – og kan være årsag til både glæde, smer-
te og frustration. 

Dette kursusforløb handler om betydningen af vores relationer 
– hvordan de påvirker os, og hvordan vi gennem forskellige relati-
oner søger at 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 firedages forløb.
(seneste tilmelding d. 6/11)

dAG 1: BARndommenS BeTydnInG
Onsdag d. 13/11 kl. 9.30-12.30

dAg 2: EnSoMhEd – fravær i eller af relationer?                                                                                                 
Onsdag d. 20/11 kl. 9.30-12.30

dAG 3: RelATIoneR I PRoceS
Onsdag d. 27/11 kl. 9.30-12.30

dAg 4: foRhold I udvIklIng 
Onsdag d. 4/12 kl. 9.30-12.30

rElationEr

undErvisErE / tilmElding / aFbud
hEllE RASMuSSEn / ZAndRA MØllER 
Tilmelding/afbud: zandra.moller@randers.dk / Afbud tlf.: 5197 9891                 
Oplys kursus nr.+ dit telefonnummer ved tilmelding.
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EnErgirEgnsKab

undErvisErE / tilmElding / aFbud

eneRGIReGnSkAB
kursus nr. E19-227

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 bevidst om konsekvenserne. 
Men på et tidspunkt skal regningen betales, med renter der kan 
mærkes!
Derfor kan det være en god idé 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. 
Forløbet udbydes af tre omgange.

TIdSPunkT: 
FORLØB 1: 
Mandag d. 2/9 + 9/9 kl. 10.00-12.00 (seneste tilmelding d. 26/8)

FORLØB 2:                                      
Onsdag d. 2/10 + 9/10 kl. 9.00-11.00 (seneste tilmelding d. 25/9)                      
                                                            
FORLØB 3:                                      
Torsdag d. 5/12 + 12/12 kl. 9-11 (seneste tilmelding d. 28/11)

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

EnErgirEgnsKab

undErvisErE / tilmElding / aFbud

SPIRITuAlITeT I RecoveRy
kursus nr. f19-229

Spiritualitet spiller en vigtig rolle for mange mennesker. F.eks. i 
det at føle sig forbundet med andre mennesker og verden om¬
kring sig. Spiritualitet kan også tilbyde en måde at udvikle en tro 
og et håb i tilværelsen. Spiritualitet kan således være en vigtig del 
af fundamentet for det enkelte menneskes tydning af tilværelsen 
og måde at være i verden på. Et fundament som flere har erfaret 
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 er et sammenhængende tredages forløb.
(seneste tilmelding d. 27/11)

TIdSPunkT:
dAG 1: Onsdag d. 4/12 kl. 9.00-12.00 
dAg 2: Onsdag d. 11/12 kl. 9.00-12.00
dAG 3: Onsdag d. 18/12 kl. 9.00-12.00

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

SPIRITUALITETsPiritualitEt
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EnErgirEgnskab

undErvisErE / tilmElding / aFbud

TAG mAGTen oveR dIn mAd
kursus nr. E19-230

Hvordan får jeg magten tilbage over maden, så den ikke tager 
magten over mig?
Har du lyst til at forstå og lære mere omkring mad og følelser?

Et kursus til dig der gerne vil forstå din eller andres relation til 
mad. Kurset er et skridt i forståelsen af, hvad der sker uanset om 
du er emotionel spiser, altså spiser på dine følelser, eller om du 
som pårørende eller fagprofessionel har interesse i at få viden om 
emnet med henblik på at støtte andre.
Vi arbejder med ”mad og følelser” ud fra forskellige redskaber, 
værktøjer, øvelser og ikke mindst erfaringsudveksling.

BEMæRk: 
Efter kurset har psykisk sårbare mulighed for at fortsætte på mad-
skolen i psykiatriens hus og få en praktisk indføring til emnet! 
ER du interesseret i at høre mere, skal du kontakte:
Marlene Rohde Nielsen på tlf. 2174 0279

Kurset er et sammenhængende fire-dages forløb. 
(seneste tilmelding d.2/9)

TIdSPunkT: 
dAG 1: Mandag d. 9/9 kl. 13.00-16.00 
dAg 2: Mandag d. 23/9 kl. 13.00-16.00
dAG 3: Mandag d. 30/9 kl. 13.00-16.00 
dAG 4: Mandag. d. 7/10 kl. 13.00-16.00

MARlEnE  RohdE nIElSEn / IngE nIEwAld MIkkElSEn  
Tilmelding/afbud: inge.niewald.mikkelsen@randers.dk / Afbud tlf.: 2449 6633
Oplys kursus nr. + dit telefonnummer ved tilmelding.

tag magtEn ovEr din mad
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PÅRØRENDE
PåRøRende I RecoveRy 
kursus nr. E19-231

Dette kursus sætter fokus på rollen som pårørende i en recoveryproces. Både 
fra et pårørende-perspektiv, og set fra dem som selv er i en recoveryproces.
Et liv med psykisk sårbarhed eller sygdom kan være udfordrende for alle in-
volverede. Det kan måske af og til være svært at forstå hinandens virkelig-
heder eller at møde hinandens opfattelser,  tilgodese hinandens behov, tage 
tiltrængte hensyn til sig selv eller hinanden.  Ofte lægger det et pres på vores 
indbyrdes relationer  – som er af så stor vigtighed ifht. at understøtte hinan-
dens recovery.

Dette kursus søger gennem dialog at skabe indsigt i hvordan man som pårø-
rende konstruktivt kan tage hånd om det at være pårørende, og hvordan man 
som et menneske i recovery der har pårørende, kan forstå pårørende-rollen, 
og de udfordringer begge parter kan opleve i denne relation.
Kurset vil også byde på konkrete input og inspiration til handlemuligheder, 
måder man kan tage vare på sig selv og hinanden, samt styrke relationerne.

Kurset er et sammenhængende todages forløb.
Seneste tilmelding d. 23/10

TIdSPunkT:
dAG 1: Onsdag d. 30/10 kl. 13.30-16.30
dAg 2: Onsdag d. 6/11 kl. 13.30-16.30

PårØrEndE i rECovErY

undErvisErE / tilmElding / aFbud
dAnIEl AnchER AndERSEn / IngE nIEwAld MIkkElSEn
Tilmelding/afbud: inge.niewald.mikkelsen@randers.dk / Afbud tlf.: 2944 7512
Oplys kursus nr. + dit telefonnummer ved tilmelding.
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tEamundErvisErE

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

Marlene Rohde 
nielsen

Kira Pharsen Helle Rasmussen

Zandra Liv Schaadt 
Møller

Janne Frausing 
Østergaard

koordinerende underviser
Inge niewald mikkelsen
Telefon. 2449 6633
Mail: inge.niewald.mikkelsen@randers.dk

inFormationinFormation

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

undERvISnIngEn AfholdES I fRITIdScEnTRET, 
vESTERgAdE 15, 8900 RAndERS c.

Efter tilmelding vil du modtage en mail med informationer om 
lokalenummer mm.

BEMæRk: hvis du er forhindret i at komme, beder vi dig 
hurtigst muligt melde afbud, da vi ofte har venteliste!

vi glædEr os til at sE dig!

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

Se mere på hendes Instagram og facebookside :

MIA BREJnholM nIElSEn
facebook: Billedkunstner Mia Brejnholm nielsen

Instagram: sortestreger


