Så starter vi 2015 - med 9 dageshold hver måned

- et Passionsseminar 28.februar “Humlebien flyver alligevel”
- Refillhold i marts og maj og Faghold i juni.
Skjold Christensen fra TV Vestsjælland
lavede 26.juni 2014 et interview med Merete
om Odsherred Terapihave, det kan ses på
YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=IoKLuHRRBdQ

1. halvår 2015
Odsherred Terapihave
9 dages behandlende ophold
Torsdag 15. januar - fredag 23. januar
Torsdag 12. februar - fredag 20. februar
Torsdag 12. marts - fredag 20. marts
Torsdag 09. april - fredag 17. april
Torsdag 07. maj - fredag 15. maj
Torsdag 25. juni - fredag 3. juli
Pris 9 dages ophold i Odsherred Terapihave:
kr. 13.500,Pris 5 dages ophold for tidligere gæster:
kr. 7.500,Refill hold 3 dages ophold for tidligere gæster
Fredag 27. marts - søndag 29. marts
Fredag 29. maj - søndag 31. maj
Pris 3 dage:
kr. 4.650,-

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

Faghold 3 dage
12.-14 juni
Prs 3 .dage:
kr. 6.000,-

Nyhedsbrev

Godt Nytår - hele året - hele livet

Odsherred Therapy Garden Rekreation/restituering/rehabilitering
Blandt andre haver findes nu oplysninger om Odsherred Terapihave på:
Nature and Human Health Information Portal on Research and Practice.
University of Copenhagen (Københavns Universitet).
http://www.natureandhealth.ku.dk/information-index/pactice/tharapy_gardens/odsherreds/
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Passions-seminar lørdag 28/2 2015 i Odsherred Terapihave

”Humlebien flyver alligevel”
Kom til passions-seminar i Odsherred Terapihave
og hør fem særdeles aktive og engagerede
mennesker fortælle om vejen fra tanke til
handling, og hvordan de hver især har fået
virkeliggjort deres ideer og mål.
Du får nogle inspirerende timer med stof til
eftertanke og mulighed for ideudveksling.
Der er lagt op til en mental vitaminindsprøjtning
og solskin til tankerne, der kan gøre vejen
til foråret lidt kortere.
Med dit køb af billet støtter du desuden
organisationen Masanga.dk, som driver
et hospital i Sierra Leone.

Invester en lørdag i dig selv
Få en god og stærk oplevelse,
samtidig med at du hjælper mennesker
i Sierra Leone / Vest Afrika.

Dørene åbnes 09:30, hvor der
vil være kaffe og te.
Første foredrag starter kl.10 og
sidste foredrag slutter kl. 16.

Pris: 375 kroner
per person inkl. kaffe/te
og en let frokost.
Billetter kan købes på nettet her:

Der er afsat tid til pauser
og frokost undervejs, samt
rundvisning i terapihaven efter
foredragene.
Non profit: Ingen delta-

https://masanga.nemtilmeld.dk/

gere tjener på arrangementet,

Spørgsmål:
Tom Christensen, giv15@dooit.dk

Masanga hospitalet.

overskuddet går ubeskåret til
Terapihaven lægger lokaler til
gratis, og alle foredragsholdere
og hjælpere arbejder frivilligt.

Gå til Google Maps

Odsherred Terapihave,
Stokkebjergvej 1,
4500 Nykøbing Sjælland

Program:
Kurt Flemming, Bakkens
Pjerrot, tryllekunstner og UNICEF ambassadør
Om det - set udefra - nemme liv
som artist. Pjerrot viser mennesket
bag sminken og fortæller om
artistlivets op- og nedture.
Annegrethe Willams, leder
af Dansk NLP Institut,
psykoterapeut og underviser
Om at finde nye måder at navigere
på, når livskvaliteten er under pres.
Om situationer fra det private og
professionelle liv – oplevelser de
fleste kender til - hvor der bliver
skabt balance i ubalancen,
mening i meningsløsheden
og større livskvalitet.
Erling Eliasson, tidligere
danser ved Den kongelige
Ballet – nu skuespiller, sanger
og instruktør.
Erling synger udvalgte franske
sange. Og du får Erlings beretning
om at leve et liv med dans, sang
og musik.
Peter Bo Jørgensen, kirurg
og bestyrelsesformand for
Masanga.dk – et hospital
i Sierra Leone.
Du får Peter Bos meget personlige beretning om hvordan han tog
initiativet til verdens mindste projekt
med verdens største vision – og om
at svømme mod strømmen.
Tom Christensen, 4. års psykoterapeutstuderende
og en del af holdet bag
Odsherred Terapihave.
I dagens anledning er Tom terapihavens vært, som binder indlæggene sammen, og han vil berette
om terapihavens erfaringer med at
rehabilitere mennesker
ramt af stress og udbrændthed.
Se program på
www.odsherredterapihave.dk

