9 dages behandlende ophold 2014:
Torsdag 16. januar – fredag 24. januar

Næste hold:

Nyhedsbrev

2014 Odsherred Terapihave

Torsdag 13. februar – fredag 21. februar
Torsdag 06. marts – fredag 14. marts
Torsdag 03. april – fredag 11. april
Torsdag 24. april – fredag 02. maj
Torsdag 22. maj – fredag 30.maj
Torsdag 19. juni – fredag 27. juni
Torsdag 10. juli – fredag 18. juli
Torsdag 07. august – fredag 15. august
Torsdag 04. september – fredag 12. september
Torsdag 25. september – fredag 03. oktober
Torsdag 23. oktober – fredag 31. oktober
Torsdag 13. november – fredag 21. november

Odsherred
Terapihave

No14 // januar 2014

Det blev en grå periode
- januarholdet fik blæst og
gråvejr i den store stil.
Alligevel var naturen
fantastisk.
Guldfiskene var længe om
at gå i dvale - de har spist
usædvanligt meget
vinterfoder fordi
temperaturen længe var høj.
Der gror de smukkeste
svampe på træstubbene.

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

SIDE 1

Naturens stormfulde
ændringer
Æbletræet måtte skæres drastisk.
Det dejlige blommetræ væltede helt.
Birketræer og toppen af pil og gran knækkede og
Falck måtte komme og hjælpe med farlige grene der
hang her og der.
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Haven ændres hele tiden - nogle gange lidt drastisk.
To orkanagtige storme, Allan og Bodil, tog en del
træer der nu er fældede - opskårne og stablede
(vi er næsten færdige).
Her er nok at gøre - ikke helt hvad vi havde planlagt
til vinterarbejdet, men det bestemmer vi jo så heller
ikke selv, naturen holder os beskæftiget.

SIDE 2

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

Nu har vi i alt 9 værelser - det er
rart at have et ekstra rum når vi
har 8 gæster ad gangen.

Sne med skygger

“Der er kun to måder at
leve sit liv på: Den ene er
at leve, som om intet er
et mirakel; den anden er
at leve, som om alting er
det”
Albert Einstein

SIDE 3

Det sneede lidt under vores
januarhold og fordi blæsten var
så kraftig lignede det skygger
bagved træernes stammer men det er altså der hvor sneen
ikke lagde sig under snestormen! En af vores gæster så
det - opmærksomhed!
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Endelig fik vi tid til at male
udenpå det lille ekstraværelse vi kalder det værelse 5,
(oppe på 1. sal).
Det er endnu ikke færdigindrettet - men det kommer.

Næste hold er:
Torsdag 13. – fredag 21. februar
Prisstigning for 9 dages ophold
i Odsherred Terapihave til

kr. 13.500,Gammel pris (en tid endnu) for
tidligere gæster:

9 dage kr. 10.800,5 dage kr. 6.000,Har man været her før, kan man
komme i minimum 5 dage
(hvis der er plads) og eventuelt
undervejs forlænge opholdet
med 4 ekstra dage til
i alt 9 dage: kr. 10.800,-.

et længe ønsket stort vindue
- så nu er det et lyst værelse.

"Skulle jeg ønske mig
noget, da ville jeg ikke
ønske mig rigdom eller
magt, men mulighedernes
lidenskab. Det øje som
overalt, evigt ungt, evigt
brændende ser muligheder"
Søren Kirkegaard

Vores faghold er udformet
for fagfolk, der kan opleve et
ophold som vores gæster.

Faghold 2014: - 3 dage:
Pris: kr. 6.000,- pr deltager
Et hold starter ved
minimum 3 tilmeldinger
9. – 11. maj
19. – 21. september
Vi starter 1. dag kl 10.00.
Frokost kl. 12.45.

Fagligt udgangspunkt
samler sig overvejende
om Odsherred Terapihaves
egen fremgangsmetode i
stressrehabilitering baseret
på erfaring med behandling
af alvorlige stressramte/udbrændte siden 2007.

SIDE 4

Fagfolk i
2014 3 dage
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Værelse 3 (det grønne) har fået

Vi har nu et nyt hvidt
klædeskab - det gamle
skab havde ledløse låger
der skulle overtales til at
lade sig skyde!

Refill-hold 2014

Pris 3 dage kr. 4.650,Max 8 personer pr. hold.
Et hold starter ved
minimum 3 tilmeldinger.
Dagene indeholder samme
rytme som vores
almindelige ophold.

SIDE 5

1. dag kl. 12.30 - frokost kl. 12.45.
Hvis det pga. offentlig trafik
o.l. passer bedre at ankomme
tidligere om formiddagen, er I
velkomne - lad os det lige vide.
Opholdet varer til 3. dag
kl.17.00. Ønsker man for en kort
bemærkning at vise stedet frem
for pårørende, kan det ske
3. dag efter kl. 17.00 og efter
aftale med os.

Solurets utrættelige støtte Hippocampus (søhesten) - er
blevet forkølet, med
dryppende næse.
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3 dages ophold
for tidligere gæster:
28. marts – 30. marts
22. august – 24. august

Kom og få en "opladning" sammen
med andre, der har
prøvet skemaet før.

