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KUK KUK...
Terapihaven har rystet vinterens kulde af sig- og gået i
gang med foråret der pibler
frem - og hønsene lægger æg.

Siden sidst:
Vi er nu i gang med at rydde til ”den anden sø”
Guldfiskene i ”den første sø”
overlevede vinterens frost
- de er oven i købet blevet
bredere over ryggen
- så det bliver godt at få en
ekstra sø.

Hold i 9 dage 2011
Torsdag 5.maj – fredag 13.maj
Torsdag 30.juni – fredag 8.juli
Torsdag 4.aug.– fredag 12.aug.
Torsdag 1.sept.- fredag 9.sept.
Torsdag 29.sept.– fredag 7.okt.
Torsdag 27.okt.– fredag 4.nov.
Torsdag 10.nov.- fredag18.nov.

Refill-hold

Vi har påbegyndt indendørs renovering af stuehuset - på sigt vil omkring
halvdelen af huset kunne anvendes til
konferencer og overnatning for fagfolk.

Mons får sig en kop kaffe.

for tidligere gæster - 3 dage

onsdag 8. juni – fredag 10. juni
onsdag 24. aug. – fredag 26. aug.

Stedet er åbent for kursusvirksomhed
i ledige perioder. Det kan anvendes til
psykoterapeutiske supervisionsgrupper. Der kan overnatte op til 14. raske
ad gangen.
Vi modtager gerne forslag til alternative anvendelsesmuligheder.

Hjælp

Vi har fået tildelt en

”Smiley” fra Jytte.
TAK for den.
Odsherred Terapihave
Stokkebjergvej 1 - Hølkerup
4500 Nykøbing Sjælland
Merete Due Johnsen
telefon 59 32 87 60
mobil 24 24 57 67
mereteduejohnsen@gmail.com
www.odsherredterapihave.dk

til oplysning om vores eksistens? Oplysning om os er meget fint
udbredt til folk indenfor faget - f.eks
interesserede i naturens helbredende
virkning, haveterapeuter m.fl. MEN
stressede/udbrændte mennesker
har ikke hørt om os. Så vi har brug
for hjælp - at annoncere har næsten
ingen effekt- det er bedst fra mund til
øre.

Vi har en Ønskeseddel på hjemmesiden under ”andet”

www.odsherredterapihave.dk
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Jubilæum, fødselsdag og indvielse
15. maj holder vi jubilæum - 4 års fødselsdag og indvielse af Orangeriet.
En af grund-idéerne i Odsherred Terapihave, Klinik For Naturhelbredelse,
blev etableret for 20 år siden. Og nu har O.T. eksisteret i 4 år - (d.11.5.).
For 2 år siden fik vi tilskud fra EU og Udvikling Vestsjælland til at indrette et
Orangeri i den ældre lade. Nu fejrer vi indvielsen, og man er velkommen
mellem kl. 14.00 og 17.00. Tilmelding nødvendig - helst inden 8. maj.

Velkommen til

Nina Rikke Cederberg

Autoriseret psykolog fra Københavns Universitet som vi har indledt
samarbejde med. Nina er fagligt
optaget af nærværstræning og
mentalisering i arbejdet med alvorligt stressramte mennesker, og har
egen praksis på Sundhedscenter
Odsherred og i Frederikssund.
Kan kontaktes på tlf: 41412584
www.psykolog-cederberg.dk
Citat fra tidligere gæst:

”Da jeg kom vidste jeg ikke
hvad jeg havde brug for
- men jeg fik det jeg havde
brug for”

Terapihave mod stress
Hanne Rentoft socialrådgiver, forfatter, brevkasseredaktør
svarede os positivt i Ugebladet SØNDAG at: ”vores positive
oplysninger vil have interesse for rigtig mange i SØNDAGs store
læserkreds”. Samt at hun ”gerne modtager indbydelse til et besøg - når det lysner lidt”. Så indbydelsen er på vej.
Februar nr 7, s. 94. under overskriften ”Terapihave mod stress”

Efteruddannelse i Naturterapi

- er aflyst
På grund af uforudsete omstændigheder så vi os nødsaget til at aflyse
den påtænkte uddannelse indtil
videre. Vi beklager og vil underrette
om videre uddannelsestiltag på et
senere tidspunkt.
I stedet vil der være mulighed for at
tage weekendkurset " På egen
hud" med Odsherred Terapihaves
praksis som udgangspunkt.

Kurset kalder vi ”På egen hud”
Det er 3 dage hvor fagfolk selv kan
prøver opholdets virkning.

Vi har et FreeCard ude i verden,
og venter stadig på den fulde
effekt. Et FreeCard kan være
længe i omløb. www.freecard.dk

De 3 kurser:
Weekenden fredag 29. april kl.10.00
- 30. april til søndag eftermiddag
1. maj kl.16.00.
Weekenden fredag 27. maj kl.10.00
- 28. maj til søndag eftermiddag
29. maj kl.16.00
Weekenden fredag 19. august kl.10.00
- 20.august til søndag eftermiddag
21. august kl.16.00
www.odsherredterapihave.dk

