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Odsherred
Terapihave

”Helle Eliasson giver stressamte
ny luft i sin mors terapihave”.
Forsiden af Børsen Weekend
fredag 25. november 2011

”Kunstneren
Jeppe Heins
hjerne døde”

Søndag 18. december
2011 skrev journalisten
Oliver Stilling to sider om
Jeppe Hein i Politiken

Siden sidste nummer af

Journalist

Majken S. Nielsen

nyhedsbrevet er det gået
fantastisk fint med

skrev 2 sider i
Børsen Weekend om et ni
dages ophold i Odsherred
Terapihave som hun var på
i oktober/november 2011.
Artiklen ”På retræte i en
terapihave” kan læses som
PDF på vores hjemmeside
www.odsherredterapihave.dk

”

Jeg ved logisk set
godt, at jeg kan flytte
mine ben, men de føles
tunge som sten - så
langt ned i gear har hun
bragt mig. Jeg kan høre
mit hjerte banke, først
ude af takt med stueurets tikken. Så i takt.
Så ude af takt igen. Det
slår mig at jeg vist aldrig
har haft så megen ro
omkring og i mig, at jeg
har kunnet høre dette”.
”Terapihaver er
naturens egen
medicin mod
stress”.
Børsen Weekend

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup
4500 Nykøbing Sjælland
telefon 59 32 87 60
mobil 24 24 57 67
mereteduejohnsen@gmail.com
www.odsherredterapihave.dk

”udbredelse af budskabet”,
om vores eksistens
og resultater, takket være
tidligere gæster og pressen.
Vi bringer 7 sider i dette
nummer - 4 af siderne er
en del af de tilbagemeldinger
vi bad tidligere gæster om

Politiken bragte et to sider interview med
kunstneren Jeppe Hein, om hans
”burnout” og ”vejen tilbage” efter at
”hans hjerne døde”. Journalist Oliver
Stilling havde interviewet Jeppe Hein der
bl.a. fortæller om hvad han fik ud
af et ophold hos O.T. i 2010.
Læs hele teksten på: www.Politiken.dk
http://politiken.dk/kultur/kunst/article1482878.ece

Uddrag af interview i Politiken ...”for to år
siden havde en terapeut... ...anbefalet ham
at opsøge et rehabiliteringssted for stressramte og udbrændte på Sjælland, Odsherred Terapihave. Her tilbragte han ni dage i
begyndelsen af 2010.
Opholdet gik ud på at finde fred og ro og
forståelse for den nye situation og forsøge at
skabe nogle rammer for hverdagen bagefter.
Programmet stod på samtaleterapi, nærværsøvelser, afspændingsøvelser og »samvær med de andre gæster uden krav om at
være social”.

i vores sidste nyhedsbrev.
Vi har modtaget interessante
svar på vores 5 spørgsmål.
se side 4-7

”Din hjerne er

som en fyldt
harddisk, der ikke
engang kan starte
af sig selv.
Hver gang du
forsøger at starte
den, dør den”
...”Da han blev ’udskrevet’...
...fulgte han nøje et dagsskema
for ikke at overanstrenge sig...
...Klokken otte spiste han morgenmad. Klokken 9 gik han en
tur på to timer, også om vinteren.
Så hvilede han sig. Efter frokosten klokken 12 hvilede han sig
igen. Klokken 17 stod han op og
lavede aftensmad. Han har ikke
taget nogen former for medicin i
forløbet. »Og så hvilede jeg igen.
De første tre måneder sov jeg
17-18 timer i døgnet. Jeg levede
pisse sundt og tabte alt for meget
i vægt. 10 kilo«, fortæller han.
Desuden så han hver uge en
psykoterapeut fra terapihaven”...
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KO RT NYT
Jeppe Hein gav os kr. 5.000,som legat i år - Fem tusinde
tak for det - vi gik i gang
med at anlægge den ”Store sø”
som på længere sigt kan ”huse”
vores voksende guldfisk.

”Terapihave
var ikke
Danmarks
første”

-

Desuden skriver
DR Nyheder et andet sted at:
”...der findes allerede andre
terapihaver i blandt andet
Aalborg, Odense, på
Langeland og i
Hølkerup i Odsherred”.

side 2

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2011/09/23/131717.htm

”I Radioavisen den
26. september bragte vi et
indslag om anlæggelsen af
en terapihave i Hørsholm.
I forbindelse med indslaget blev haven, som åbner
til november, præsenteret
som den første terapihave i
Danmark. Det er ikke korrekt.
Der er allerede terapihaver
flere steder i Danmark.
Vi beklager”.

http://www.dr.dk/Nyheder/risogros/2011/10/21/111332.htm

DR Nyheder havde
26. september 2011 udtalt
at ”nu åbnede den første
terapihave i Danmark” hvilket
jo ikke var korrekt. Så her er
dementi fra DR Nyheder
- på DR fejl og fakta:

Udgravning til ”Store sø”
er færdig og venter på sandet
og ”dugen” der skal i bunden.
Nu skal jorden først ”sætte sig”
- der er temmelig pløret.

Refill-hold for tidligere gæster - 3 dage

Vi gentager succesen fra tidligere år.
Onsdag 7. - fredag 9. marts og/eller fredag 30. marts - søndag 1. april
Tidligere gæster har glæde af at komme på hold
med andre tidligere gæster.
Fordi alle har været her før ”glider” man lige ind i rutinen - i det velkendte!

Dementi
Som lovet kom Samvirke
med dementi i deres
novembernummer.
På side 83, under

”Samvirke retter” skrev
de:

”I septemberudgaven skrev
vi, at den forskningsbaserede
terapihave Nacadia ved
Hørsholm er den første af sin
art i Danmark. Det vil vi gerne
rette. Der eksisterer andre
stressterapicentre, der bruger
haver i deres terapi, blandt
andet Odsherred Terapihave”.

9 dages ophold 2012:
Torsdag 12. - fredag 20. januar
Torsdag 16. - fredag 24. februar
Torsdag 15. - fredag 23. marts
Torsdag 12. - fredag 20. april
Torsdag 10. - fredag 18. maj
Torsdag 14. - fredag 22. juni
Torsdag 16. - fredag 24. august
Torsdag 13. - fredag 21. september
Torsdag 04. - fredag 12. oktober
Torsdag 08. - fredag 16. november

Hold Fagfolk 3 dage 2012
fredag 27.april - søndag 29. april
fredag 8.juni - søndag 10. juni

Haven
Helbreder

Odsherred
Terapihave

En antropologisk analyse af
relationerne mellem mennesker og
natur i nordisk haveterapi

Loa Kristine Teglgaard
Christensen har begået et
kandidatspeciale
ved Institut for Antropologi,
Københavns Universitet
23. oktober 2011
Hele specialet kan læses som
PDF på vores hjemmeside
under principper:
www.odsherredterapihave.dk

Vi bringer her lidt fra specialet
med tilladelse af Loa K.T.C.
På side 37 står der om os:
“Et enkelt sted, som adskiller
sig fra de øvrige steder ved
at være et døgntilbud, hvor
deltagerne er indlogerede i
de ni dage, forløbet varer, er
denne strukturering af tiden
en meget væsentlig del af
behandlingen. Her arbejder
man ud fra et fast døgnskema”.

Rettelse til vores eget
sidste nyhedsbrev ang.
Nadja Prætorius - vi fik
gjort hende til lektor ved
Københavns Universitet
- det var hun ikke - men
lektor ved RUC Roskilde
Universitet.
På RUC blev hun først
adjunkt og derefter lektor.
Så kære Nadja Prætorius, vi
beklager denne fejl.

Nu er tidligere
stressramte igen
egnede som
haveterapeuter for
stressramte!!!

Lola K.T.C. skriver på side 51 og frem, at hun
under interview med behandlere har mødt:
...”et særligt syn på relationen mellem
mennesker og natur – en idé om, at
mennesket grundlæggende er forbundet med
naturen”.- og jeg (Helle Eliasson) husker at
jeg svarede: “Ja, men det er jo fordi, at man
slapper rigtig meget af i naturen. Det er jo
dér, mennesket kommer fra. Og ... man er
simpelthen en del af dét – en del af naturen.
Og det glemmer vi. Vi pakker os selv ind i
byer, hvor vi har så travlt med vigtige ting, og
pludselig opdager vi, at vi mangler det, som
mange kalder jordforbindelse. Vi mangler, at
kunne trække vejret og strække øjnene og
... og dét kan vi faktisk ikke tåle. Det bliver vi
meget forbavsede over. Mig selv inklusive”.
Loa K.T.C. skriver desuden:
“Mennesket opfattes altså som værende
grundlæggende ‘en del af‘ naturen, men, fordi
vi har ‘glemt‘ det og har levet et unaturligt
liv i unaturlige omgivelser, har vi fjernet os
fra den. Der eksisterer med andre ord en
splittelse mellem mennesket og den natur,
det ‘kommer fra‘. ...Denne splittelse er en
del af forklaringen på, hvorfor mennesker
bliver syge af stress: Vi kan ganske enkelt
ikke ‘tåle‘ det liv, vi lever, og de fleste af
os er ikke engang opmærksomme på dets
‘unaturlighed‘. Dette korte citat udtrykker
meget præcist en af de centrale logikker, som
kommer til udtryk, når mine informanter skal
forklare, hvorfor haveterapi ‘virker‘.”

Ikke mange dage efter at vi i
vores sidste nyhedsbrev havde
skrevet om følgende sætning i
Nacadias Konceptmodel ”Erfaringer viser at personer
som selv har været ramt at
stress kan have svært ved at
arbejde i rollen som haveterapeut”
- kom rettelsen. Nu er teksten
ændret fra at man som tidligere
stressramt ikke vil være egnet
som haveterapeut - til at man
godt kan, med en vis uddannelse og enighed om arbejdsfordelingen:
”Erfaringer viser at terapeuterne bør modtage en vis
uddannelse i havepleje og
haveterapi, da risikoen ellers
er, at man falder tilbage til mere
traditionelle arbejdsøvelser fra
eksempelvis ergo- og fysioterapien. I terapihaveprojekter, som
i mange andre projekter, vil der
ofte ligge et stort personligt
engagement og én eller flere
ildsjæle bag. Det er imidlertid vigtigt at denne drivkraft
formaliseres igennem en tydelig
organisationsplan og at teamet
er enige om arbejdsfordelingen,
da terapihaven har et ansvar
for at patienterne mødes med
stabilitet, regelmæssighed og
ordnede forhold i den behandling som de håber på, bringer
dem i bedring”.
Ja - så skulle det være på
plads.
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Tak for
tilbagemelding fra
tidligere gæster...

For at imødekomme
omverdens behov for
oplysning om danske
resultater opfordrede vi,
i sidste nyhedsbrev
(No 5 oktober 2011),
alle tidligere gæster at
svare på nogle få
spørgsmål.
Her er nogle af svarene
– vi modtager stadig
løbende svar – så det
er ikke for sent med din
tilbagemelding, hvis du
endnu ikke har svaret.

Spørgsmål
vi stillede var:
1. ”Var du stressramt/udbrændt

inden du ankom til Odsherred
Terapihave?”
2 ”Hvordan har du det nu?”
3 ”Hvor længe var du om at
blive rask/få det bedre?”
4 ”Råder du andre udbrændte
til at komme på ophold i
Odsherred Terapihave?”
5 ”Må vi anvende din
tilbagemelding som
informationsmateriale
(anonymiseret)?”

side 4

På kortet t.v. ses
spredningen over vores
gæster - de kommer fra
det meste af Danmark
- enkelte har bopæl
udenfor Danmark.
Kortet viser ikke antallet
af gæster - men fra
hvilke områder de
kommer.

1. ”Var du stressramt/udbrændt inden du ankom til Odsherred Terapihave?”

...nogle af svarene lød:

Korte svar:
”Ja, totalt stressramt/udbrændt”. /”Ja - i høj grad”. /”Ja, i aller højeste grad”./”Ja, jeg
var i den grad stressramt. Og ikke bare det - jeg var fuldstændig udbrændt. Jeg bare
græd og græd og græd”.
Længere svar:
1. ”Mht. om jeg var stresset/ udbrændt, da jeg kom i terapihaven? Jeg kan beskrive
det således: Da jeg kontaktede jer, vidste jeg, at der var noget galt, jeg kaldte det
stress. Da jeg havde opholdt mig i terapihaven i ca. 1 døgn, opdagede jeg for alvor,
hvor dårlig jeg var, hvor lidt energi jeg havde og hvor ligegyldigt nærmest alt, syntes
at være. Mine sanser var meget svækket. Jeg fik hjælp til at forstå, at jeg var syg
og at symptomerne svarede til tilstanden, udbrændt. Det var en stor lettelse og
hjælp at forstå, at de tanker og de oplevelser, som gjorde at jeg ikke kendte mig selv
længere, skyldtes en kokset kemi. Det gav håb til livet og en fremtid”.
1. ”Jeg var stressramt og havde været sygemeldt på halv tid i ca. et halvt år, inden
jeg ankom til Odsherred Terapihave”.
1. ”Ja, jeg var stressramt/udbrændt inden jeg kom til Odsherred Terapihave.
Jeg havde det elendigt og troede at jeg fejlede noget alvorligt, fordi mine fysiske
symptomer var så voldsomme. Jeg havde svært ved at tro min læge, der gentagne
gange sagde til mig at det var stress. Jeg blev undersøgt på kryds og tværs med
samme besked hver gang. Først da jeg i løbet af det første ophold i Terapihaven fik
det markant bedre, accepterede jeg at det var stress”.
1. ”Ja, jeg kunne ikke sove om natten uden at falde ned med en godnatøl eller
lignende hjælpemidler inden jeg gik i seng. Jeg var bange og følte trang til at græde
hele tiden. Jeg havde en underlig uro i kroppen”.
1. ”Ja, stressramt. Men mærkede først rigtigt mine symptomer, da jeg kom til
terapihaven, grundet roen til at kunne mærke mig selv”.
1. ”Da jeg i 2009, af min arbejdsplads, fik tilbudt et ophold i Odsherred Terapihave,
var jeg virkelig ramt af stress eller måske egentlig udbrændt. For mig hænger de to
ting meget sammen. Jeg var mere medtaget af stress/udbrændthed end jeg egentlig
selv var klar over. Da jeg sagde ja tak til opholdet, følte jeg faktisk at det var lidt
luksus at tage et sådan ophold, men da jeg i forbindelse med opholdets første dag,
hvor stilhed - omsorg - nærværøvelse gjorde at jeg blev nød til at komme i kontakt
med mig selv, blev det klart for mig hvor medtaget jeg egentlig var”.
1. ”Ja, det var jeg, jeg havde det ret dårligt da jeg kom hos jer første gang. Jeg var
umådelig træt og havde kognitive nedsættelser i form af hukommelsesproblemer og
med at finde rundt og lignende”.
1. ”Ja, jeg var udbrændt første og anden gang. Tredje gang havde jeg fået et
mindre tilbagefald inden opholdet”.

Odsherred
Terapihave

Spørgsmål
vi stillede var:
1 ”Var du stressramt/udbrændt
inden du ankom til Odsherred
Terapihave?”
2. ”Hvordan har du det nu?”
3 ”Hvor længe var du om at
blive rask/få det bedre?”
4 ”Råder du andre udbrændte
til at komme på ophold i
Odsherred Terapihave?”
5 ”Må vi anvende din
tilbagemelding som
informationsmateriale
(anonymiseret)?”

”

Jeg har opholdt mig i
terapihaven i 3 omgange.
For hver gang jeg kom
der, kunne jeg mærke
bedring. Mine sanser er
langsomt vækket til live
igen, sådan at fuglefløjt
og vinden i træerne,
dufte, mm, er blevet til
små daglige mirakler
(nydelse) og det er ikke
længere ligegyldigt,
hvilken tomat eller agurk
jeg vælger at plukke.
Vejen til at blive rask, er
lidt som en tur, op og ned
ad bakke”.

2. ”Hvordan har du det nu?”
Korte svar:
”Væsentligt bedre”./”Jeg er næsten rask”./”Jeg har et fantastisk godt liv nu. Er stort
set altid glad og tilfreds”.
Længere svar:
2. ”Jeg har ikke været stress ramt siden, men har været tæt på, og
opmærksomhedsøvelserne har hjulpet mig ned i gear. Jeg lider stadig af
tilbagevendende depressioner, så jeg bruger også øvelserne i de perioder. ’
2. Jeg er fri for stress, men mærker symptomer når jeg har for mange bolde i luften
på én gang. Jeg har dog lært at stoppe op i rette tid og tænke mig om. Jeg bruger
stadig min læring fra Odsherred”.
2. ”Jeg har det godt og arbejder igen fuld tid. Men jeg skal hele tiden være
opmærksom på, hvordan jeg indretter hverdagen for mig selv. Jeg har indset, at
jeg skal sige fra over for mange ekstra opgaver på arbejde og i fritiden, selvom jeg
stadig brænder for det og har lyst til at gøre mere. Den helt store gevinst er, at jeg
er blevet et meget mere tolerant menneske, både over for mine omgivelser og over
for mig selv. Jeg nyder at leve og jeg elsker, at vi mennesker er forskellige. Tidligere
var jeg meget kontant og fuld af fordomme”.
2. ”Nu sover jeg en god nats søvn. Men jeg kan stadig mærke, at jeg er mere
skrøbelig end før, jeg blev udbrændt. Derfor er det vigtigt for at mig følge de råd
om udbrændthed, som jeg fik med mig på opholdet i Terapihaven: Jeg fylder aldrig
kalenderen helt op mere. Heller ikke med selskabelige ting. Og jeg sætter længere
tid af til opgaver, end jeg gjorde før. De tavse eftermiddagstimer under opholdet er
meget vigtige for nervesystemet. Jeg er blevet bedre til at undgå tappende snak både egen og andres”.
2. ”I bedring, jeg er nuværende i et behandlingsforløb hos en psykolog på
arbejdsmedicinsk klinik. Arbejder 20 timer ugentligt og stiler mod de normale 32
timer”.
2. ”Jeg har det faktisk rimelig godt - forstået på den måde at det går stille og rolig
fremad med at få det bedre. Generelt har jeg fået mere overskud, og mange af de
færdigheder som forsvandt da jeg havde det dårligt, er nu ved at vende tilbage,
dog er jeg stadig meget sårbar i pressede situationer, både privat og på arbejdet.
Jeg har fortsat brug for forudsigelighed og struktur i nogen grad, og er også blevet
bedre til at sikre mig dette. Jeg er blevet bedre til at mærke de tidlige signaler på
overbelastning, og har som følge deraf også mulighed for at reagere på det i tide”.
2. ”Jeg har det meget bedre, er fortsat i en udviklingsproces, hvor jeg lærer mig selv
mere og mere at kende. Jeg skal stadig være opmærksom på min træthedstærskel,
da det meget hurtigt igen påvirker hukommelsen, hvis jeg bliver for træt. Jeg er
fortsat i en søgen efter hvad jeg arbejdsmæssigt skal, er derfor arbejdsledig og
har i den forbindelse lige været på et 4 ugers aktiveringskursus, hvor jeg oplevede
min tærskel blive nået. Det er heldigvis overstået nu og jeg fik da øvet mig i at sige
fra overfor deres måde at omtale ledige som en vare der skal ud og sælge os og
arbejdsgiver som køber. Mærkelig tankegang og det underlige var, at når jeg gjorde
opmærksom på at sådan ville jeg ikke se på mig selv, så var der stor forståelse
også fra de der lige havde sagt det”.
2. ”Efter 2 år har jeg det meget bedre. Oplever ikke længere mig selv, som værende
udbrændt, men dog stadigvæk sårbar overfor stress påvirkninger og pres. Jeg
har opholdt mig i terapihaven i 3 omgange. For hver gang jeg kom der, kunne jeg
mærke bedring. Mine sanser er langsomt vækket til live igen, sådan at fuglefløjt og
vinden i træerne, dufte, mm, er blevet til små daglige mirakler (nydelse) og det er
ikke længere ligegyldigt, hvilken tomat eller agurk jeg vælger at plukke. Vejen til at
blive rask, er lidt som en tur, op og ned ad bakke. I perioder går det rigtig godt, med
klare og tydelige fremskridt – her ligger den store udfordring, at passe godt på den
gode energi, (lærdom i terapihaven og samtaler med Helle). Sommetider går det
ned ad bakke – der er mange store udfordringer og forhindringer, forbundet med en
sygemelding, hvor man skal passe ind i nogle bestemte rammer og love der gør,
at jeg oplever, at blive ’presset’ til en raskmelding i et upassende tempo. For mit
vedkommende har der også været store tab forbundet med sygdomsforløbet. Mistet
arbejde, en ændret økonomi, og snart er flytning fra nuværende bolig. Rent socialt,
er der også sket mærkbare forandringer undervejs. Både godt og skidt Så der skal
bruges mange kræfter på, at blive ’fit for fight’ igen”.
2. ”Det går fremad, men jeg kan ikke klare fysisk arbejde, blir hurtigt træt, det tager
mig flere dage at komme nogenlunde ovenpå igen”.
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Odsherred
Terapihave

Spørgsmål
vi stillede var:
1 ”Var du stressramt/udbrændt
inden du ankom til Odsherred
Terapihave?”
2 ”Hvordan har du det nu?”
3. ”Hvor længe var du om at
blive rask/få det bedre?”
4 ”Råder du andre udbrændte
til at komme på ophold i
Odsherred Terapihave?”
5 ”Må vi anvende din
tilbagemelding som
informationsmateriale
(anonymiseret)?”

”

...nu er jeg nået til en
fase hvor jeg skal have
focus på som ”rask” at
jeg ikke sætter mig selv
i situationer hvor jeg
ikke har mulighed for
at forblive ”rask”, hvilket
for mig kræver andre
måder at tænke/handle
på end tidligere”.

side 6

3. ”Hvor længe var du om at blive rask/få det bedre?”
Korte svar:
3. ”Er stadig sygemeldt, venter på at få godkendt førtidspension. Går stadig til
psykolog”.
3. ”En måneds tid efter opholdet var jeg stort set stressfri”.
Længere svar:
3. ”Jeg blev sygemeldt på fuldt tid og var i Odsherred Terapihave i 10 dage i
starten af min sygemelding og startede arbejde 8 uger efter”.
3. ”Omgivelserne, roen, dagsskemaet og ikke mindst den medmenneskelige og
professionelle behandling, jeg som stressramt/udbrændt modtog i Odsherred
Terapihave, lindrede snart min umiddelbare tilstand. Nu, 1 år efter mit sidste af 2
ophold i terapihaven, gavner effekten heraf mig til stadighed i min dagligdag”.    
3. ”Efter 2-3 år. Men hver af de i alt tre gange jeg har været i terapihaven, har jeg
fået det markant bedre.
Desuden gav opholdene mig nogle redskaber og erfaringer, som jeg ikke kunne
være blevet rask
foruden. Redskaber og erfaringer som jeg kun kunne få der”.
3. ”Jeg var sygemeldt på fuld tid i 4 måneder, hvorefter jeg startede langsomt op.
Efter 10 måneder var jeg reelt på fuld tid, men brugte gammel flextid til at holde fri
hver onsdag i det næste halve år”.
3. ”De ni dage hjalp mig godt på vej. Men jeg kunne godt tænke mig, at have tid og
råd til at tage et ophold om året”.
3. ”Opholdet i terapihaven gav mig roen tilbage, en ro jeg ikke har oplevet i mange
år. Udfordringen er imidlertid at komme hjem og tilbage til en normal hverdag, hvor
der så absolut ikke er ro og skemaer. Dagsskemaet har været umuligt at overholde
i min hverdag, hvilket har givet mig mange kvaler. Jeg har efterfølgende haft brug
for at bliver tilknyttet en psykolog i, som kan støtte mig i den videre proces, som
både indeholder op - og nedture. Arbejdet mod at få det bedre er for mig først rigtig
begyndt da jeg kom hjem”.
3. ”Jeg fik det jo allerede betydeligt bedre, mens jeg var på opholdet - og med
nogle få korte dyk efterfølgende, er min tilstand bare blevet bedre og bedre”.
3. ”Hvis der med rask menes at få det som før sygemeldingen tror jeg aldrig jeg
bliver det, på godt og ondt. Jeg kan ikke det samme som før, men det er jeg ved
at blive mere accepterende overfor. Det blevet mig klart at jeg har min distance og
klarer den på min måde, jeg skal ikke nødvendigvis kunne det samme som andre.
På den anden side har jeg udviklet andre mere kreative sider af mig selv, som jeg
ikke var i kontakt med før min sygemelding”.
3. ”Efter 2 år med mulighed for stille tilbagevenden til arbejdspladsen, med rum
og forståelse for det svære i at komme sig, og med en stille men støt bedring/
tilbagevending af mine ressourcer, betragter jeg mig som værende rask, hvorfor
jeg også officielt er raskmeldt. Dog er jeg fortsat sårbar i pressede situationer
hvor jeg skal regne noget ud eller skabe overblik. Jeg tror egentlig jeg kan opdele
min recovery i forskellige faser, hvor der til hver fase har været knyttet nogle
opgaver og nogle ressourcer og nu er jeg nået til en fase hvor jeg skal have focus
på som ”rask” at jeg ikke sætter mig selv i situationer hvor jeg ikke har mulighed
for at forblive ”rask”, hvilket for mig kræver andre måder at tænke/handle på end
tidligere”.
3. ”Jeg er på vej. Det at blive rask, efter en udbrændt tilstand, forestiller jeg mig
opbygges lige så stille og roligt og efter hvor gunstige vilkårene er. Det er en
proces, hvor man ’bygges’ op, over år, hvor udbrændt-tilstanden skete som et
langsomt nedbrud, over år”.

Odsherred
Terapihave

Spørgsmål
vi stillede var:
1 ”Var du stressramt/udbrændt
inden du ankom til Odsherred
Terapihave?”
2 ”Hvordan har du det nu?”
2 ”Hvor længe var du om at
blive rask/få det bedre?”
4. ”Råder du andre udbrændte
til at komme på ophold i
Odsherred Terapihave?”
5. ”Må vi anvende din
tilbagemelding som
informationsmateriale
(anonymiseret)?”

”

Det er ikke en
modsætning at have
et godt drive og så
være udbrændt. Mange
mennesker med stor
ansvarsfølelse og
idérigdom trækker tunge
læs, og vi kan være tæt
på udbrændthed uden at
nogen opdager det.
I Terapihaven er der
forståelse for at ildsjæle
også kan løbe tør for
brændstof. Man lærer at
beskytte sig selv. På en
glad måde. Man lærer at
tage næring af naturens
rigdom”.

4. ”Råder du andre udbrændte til at komme på ophold i Odsherred
Terapihave?”
Korte svar:
”Ja, absolut...”/ ”Jeg fortæller om stedet og hvad det har betydet for mig”.
Længere svar:
4. ”Jeg vil meget gerne råde andre til at være på et ophold. Begrundelsen er at
man kommer væk fra hverdagen hvor der er mange faldgrupper. På Odsherred
Terapihave er den fred og ro som er så vigtig. Derudover har du andre til at
tilrettelægge dagen for dig”.
4. ”Jeg anbefaler ofte Odsherred Terapihave til andre. Selv var jeg meget skeptisk
inden mit første ophold, men jeg er nu ikke i tvivl om, at opholdet var med til at gøre
mig rask. Den ro, der er på stedet er fantastisk og lige det jeg havde brug for. Der
er samtidig en forståelse og varme blandt deltagerne, som kun kan opstå, fordi I,
Merete og Helle danner det grundlaget og stemningen. Tusinde tak igen”.
4. ”Ja, helt klart. Og de fleste synes ikke det er for dyrt, og de får lyst til at deltage
på et hold, men mange får ikke taget sig sammen til at komme på rekreation. Det
er som om, at mennesker, der er stressede og udbrændte har svært ved at tage
deres eget helbred alvorligt. Det kunne være godt, hvis Odsherred Terapihave
samarbejdede med læger eller helbredsforsikringer, som kunne give dem et lille
skub i den rigtige retning (læs: Hølkerup). Jeg har været hos psykologer, der er
tilskuds-godkendte, som slet ikke egner sig til at arbejde med udbrændte. De
ved ikke, hvad det er, og derfor bliver det en belastning overhovedet at få dem til
at forstå, hvad man siger. På Odsherred Terapihave bliver man virkelig mødt og
forstået. Det er ikke en modsætning at have et godt drive og så være udbrændt.
Mange mennesker med stor ansvarsfølelse og idérigdom trækker tunge læs, og vi
kan være tæt på udbrændthed uden at nogen opdager det.
I Terapihaven er der forståelse for at ildsjæle også kan løbe tør for brændstof. Man
lærer at beskytte sig selv. På en glad måde. Man lærer at tage næring af naturens
rigdom”.
4. ”Ja, men fortæller endvidere at det ikke er nok. Der skal arbejdes målrettet
også bagefter et ophold i terapihaven. Og det kan være ret svært, hvis der ikke er
hjælpere der”.
4. ”Om jeg råder andre udbrændte til at komme til jer? Ja - mon ikke! Jeg tør slet
ikke tænke på, hvor jeg selv var havnet, hvis ikke jeg havde fundet frem til jer”.
4. ”Jeg kan slet ikke lade være med at fortælle om Terapihavens muligheder og
råde andre til at tage et ophold i Terapihaven. Jeg deler gerne mine egne erfaringer
med andre og føler det naturligt at opfordre andre til noget jeg selv har haft en
god oplevelse med. Jeg har delt en hel del af reklamekortene fra Terapihaven ud
til henholdsvis egen læge - andre behandlere jeg har/har haft en relation til og
har fortsat selv nogle kort tilbage, som jeg bruger at give til andre trængte jeg evt
møder privat”.
4. ”Ja i høj grad, da jeg selv har haft meget ud af mine ophold hos jer, det er som
om en del af mig er dybt forbundet med stedet og jer. Jeg vil ikke sige, at det er
sådan at jeg dagligt tænker på jer, men jeg føler I og mine ophold er integreret i mig
som en underliggende støtte)”.
4. ”Ja, jeg har anbefalet stedet til andre, der er blevet ramt af stress/udbrændthed.
Her i Odsherred Terapihave bliver man mødt af mennesker, Helle og Merete, der
er dybt professionelle og med hjertet på rette sted. Her er det ikke nødvendigt at
bruge så mange ord, for at blive forstået”.
5. ”Må vi anvende din tilbagemelding som informationsmateriale
(anonymiseret)?”
Korte svar:
”Ja, det må I gerne”./ ”Det må I meget gerne”./ ”Ja, selvfølgelig”.
Længere svar:
5. ”Ja, selvfølgelig, hvad jeg end kan gøre for at hjælpe terapihaven, vil jeg hjælpe
med, så sig endelig til”.
5. ”I må meget gerne anvende min tilbagemelding og andet jeg har skrevet til jer i
jeres informationsmateriale”.
5. ”I er meget velkomne til at anvende dette som informationsmateriale”.
5. ” I må gerne bruge min tilbagemelding som informationsmateriale. For mit
vedkommende behøver det ikke at være anonymt”.
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