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Adresse
Recovery-skolen Viborg 
Center for Mestring 
Søndersøparken 16 
8800 Viborg

Parkeringsmuligheder
Kom gerne i god tid og husk at bruge parkeringskort   
Oversigt over p-pladser og parkeringskort er i receptionen i Cen-
ter for Mestring 

Tilmelding
Fra 1. december 2022: mestring viborg dk/recovery-skolen

Sidste tilmeldingsfrist for det enkelte kursus fremgår af kur-
susoversigterne.

Spørgsmål
Vedrørende kurser og tilmelding kontakt underviserne på Re-
covery-skolen på recoveryskolen@viborg dk  eller

Tlf  87 87 71 01

Charlotte Maagaard, chm@viborg dk

Mette Bruun Ludvigsen, met@viborg dk

Anne Bruhn-Houen, a1h@viborg dk

Joan Munch, jmun@viborg dk

Mere info om Recovery-skolen Viborg, se:  
mestring viborg dk/recovery-skolen

          Recovery-skolen Viborg

Om Recovery-skolens kurser

Recovery er et ord venligst udlånt fra det engelske 
sprog  Recovery handler i denne sammenhæng om, at 
man kan komme sig helt eller delvist fra psykisk syg-
dom  Recovery handler om at skabe en meningsfyldt 
og tilfredsstillende tilværelse  

Nøgleordene er ligeværdighed, håb og livsmestring  

Målet med recovery er at mestre sit liv med anven-
delse af sine personlige ressourcer og forudsætninger  

Formålet med Recovery-skolens kurser er at tilbyde 
undervisning, som understøtter processen hen imod 
dette mål   

Hvordan foregår undervisningen?
Alle kurser – med undtagelse af specialundervisnin-
gen og rygestop-kursus hvor der kun er én underviser 
- bliver udviklet og afholdt i et ligeværdigt samarbejde 
mellem to undervisere  Underviserne har alle en psy-
kiatrifaglig viden og nogle har egne levede erfaringer 
med psykiatri og psykisk sårbarhed   

Målet med undervisningen er, at den skal være enga-
gerende og vedkommende for alle  De levede erfarin-
ger hos såvel undervisere som deltagere er omdrej-
ningspunktet på alle kurser   

Det betyder, at du som deltager bidrager til at skabe 
undervisningen og har rig mulighed for - i samspil 
med alle andre i rummet - at sætte dit præg på, hvad 
den skal indeholde  

Husk at det er gratis at deltage på vores kurser  Vi glæ-
der os til at se dig i Recovery-skolen   
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MESTRINGSKURSER

Vi hjælper dig med at hjælpe dig selv til et 
bedre liv
Er du bosat i Viborg Kommune, og har du psykiske vanske-
ligheder, som forhindrer dig i at bruge almindeligt udbudte 
kurser, så er mestringskurserne sandsynligvis noget for dig  

Obs : For pårørende til mennesker med psykiske vanskelig-
heder har vi særlige pårørendekurser (se beskrivelsen i ka-
taloget)  

Alle kurserne vil give dig mulighed for at tilegne dig viden, 
redskaber og nye strategier, som kan forøge din livskvalitet 
og give dig et bedre udgangspunkt for at kunne deltage i 
dine fællesskaber  

Emnerne er livsnære og valgt ud fra den efterspørgsel, vi op-
lever  Således kan også du få indflydelse på emner for frem-
tidige kurser  

På kurserne har vi mulighed for at variere undervisningen  
Vi kan veksle mellem tavleundervisning, fælles diskussioner, 
gruppearbejde, individuelle opgaver, øvelser, se film og tage 
på studiebesøg  I forløbet er der mulighed for at inddrage 
egen viden, udveksle erfaringer samt lære andre kursister at 
kende  

Tidligere kursister har sagt om kurserne:

”Her snakker vi om tingene, jeg føler mig taget alvorligt her 
på kurserne”

”Jeg oplever at få betydning, idet jeg træder ind ad døren”

” Et meget dynamisk kursus, hvor der bliver lyttet til os kur-
sister”

”Jeg har genopdaget mine sociale kompetencer”

”Her tages udgangspunkt i ressourcerne og ikke i sygdom-
men”

”Der er plads til, at jeg kan være mig”

”Der er gode vibes og god energi på kurserne”

”Kurset – og den måde vi er blevet mødt på – har hjulpet mig 
til et højere selvværd”

”Jeg har brugt det, vi har haft om på kurset i dagligdagen”
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Oversigt over Mestringskurser - for borgere med psykisk sårbarhed

 Periode Emne Tidspunkt Tilmeldingsfrist Undervisere 
 
 11. januar - 22. februar Hverdagsøkonomi  Onsdage 13.00 - 14.45 4. januar 2023 Kirsten Kragelund Olesen
     Charlotte Maagaard

 20. februar - 22. maj Bliv klogere på din Autisme Spektrum forstyrrelse Mandage 13.00 - 14.45 30. januar 2023 Lotte Borup Jensen
     Orla Jokumsen

 21. februar - 16. maj Et godt hverdagsliv Tirsdage 9.15 - 11.00 31. januar 2023 Kirsten Aakmand Pedersen
     Joan Munch

 22. februar - 22. marts Find vej til et fedt fritidsliv i en idrætsforening Onsdage 9.15 - 11.00 1. februar 2023 Dennis Krogsdal Laursen
     Anne Bruhn-Houen

 16. marts - 27. april Tilknytning og fællesskaber Torsdage 9.15 - 11.00 23. februar 2023 Mette Bruun Ludvigsen
      Joan Munch
   
 17. april - 12. juni Velvære i naturen Mandage 9.15 - 11.00 27. marts 2023 Charlotte Maagaard
     Joan Munch

 17. april - 3. juli Skru op for din power gennem krop og stemme Mandage 9.15 - 11.00 27. marts 2023 Maria Swartz Pfrogner
     Anne Bruhn-Houen

 26. april - 7. juni Find fodfæste i en hektisk hverdag Onsdage 9.15 - 11.00 5. april 2023 Joan Munch
     Anne Bruhn-Houen 
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Oversigt over Mestringskurser - POP-OP-kurser, som DU kan finde titler til!

Oversigt over Mestringskurser - for pårørende

 Periode Emne Tidspunkt Tilmeldingsfrist Undervisere 
 
 9. februar POP-OP-Kursus 1 Torsdag 9.00 - 11.30 2. februar 2023 Anne Bruhn-Houen
     Joan Munch

 19. april POP-OP-Kursus 2 Onsdag 12.30 - 15.00 12. april 2023 Anne Bruhn-Houen
     Joan Munch

 23. maj POP-OP-Kursus 3 Tirsdag 9.00 - 11.30 16. maj 2023 Anne Bruhn-Houen
     Charlotte Maagaard

 15. juni POP-OP-Kursus 4 Torsdag 12.30 - 15.00 8. juni 2023 Anne Bruhn-Houen
     Charlotte Maagaard

 Periode Emne Tidspunkt Tilmeldingsfrist Undervisere 
 
 23. februar - 13. april Pas godt på dig selv – for pårørende Torsdage 19.00 - 20.45 2. februar 2023 Kirsten Aakmand Pedersen
     Charlotte Maagaard
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Kursusnummer  054
Har du mistet overblikket over dine indtægter og ud-
gifter? Slipper pengene op, inden måneden er gået? 
Oplever du, at økonomi kan være en jungle af uover-
skuelige tal? Selv om økonomi kan virke uoverskuelig 
og frustrerende, er det en del af hverdagslivet  

Dette kursus er for dig, der finder det nødvendigt og 
har lyst til at skabe dig et bedre overblik over din hver-
dagsøkonomi  På dette kursus kan vi sammen gøre 
økonomi og regnskab spændende, og du lærer noget 
om selv at håndtere dine indtægter og udgifter  

Hverdagsøkonomi 

Tidspunkt
Onsdage kl  13-14 45 

Kurset forløber over 5 gange 

Der er ikke kursus i uge 5 og uge 7

Første gang er 11  januar 2023 

Sidste gang er 22  februar 2023 

Undervisere 
Kirsten Kragelund Olesen, bankrådgiver 

Charlotte Maagaard, underviser 
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POP-OP-Kursus 1 af 4

Kursusnummer 055
Hov! Her er en mærkelig kursus-titel! Vil du hjælpe os? 
Hvad skal vi lave et kursus om? Vi har tidspunktet – og 
vi har underviserne, men kursustitel og indhold vil vi 
gerne samskabe med DIG, hvad enten du har erfaring 
som psykisk sårbar, pårørende eller samarbejdspart-
ner   

SÅ - hvis DU eller nogen du kender, har en idé til et kur-
sus, så gi’ lyd! Vi er åbne overfor dine idéer, så længe 
emnet er livsnært  

Skriv til os på recoveryskolen@viborg dk eller ring til 
os på 8787 7101, hvis du har forslag  Følg også med på 
vores facebook-side og vores hjemmeside – for her vil 
vi offentliggøre, når titlerne er fundet 

Tidspunkt 
Torsdag 9  februar 2023 kl  9 00 – 11 30 

Undervisere 
Joan Lauridsen Munch 

Anne Bruhn-Houen 
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Kursusnummer 024
Dette kursus er for dig, der gerne vil lære mere om din 
ASF, for på den måde at blive bedre til at mestre hver-
dagen  

Du har en Aspergerdiagnose eller en lignende forstyr-
relse inden for Autisme spektret og vil gerne lære no-
get om, hvad der kan ligge til grund for dine vanske-
ligheder  Måske har du oplevet, at du hurtigt bliver 
tappet for energi, når du er sammen med andre, at du 
bliver misforstået, eller at du har svært ved at tolke an-
dres signaler  

Du har lyst til at møde andre, som også har en autis-
meforstyrrelse og høre om deres erfaringer  Du er pa-
rat til at komme med eksempler fra dit eget liv  

Tidspunkt 
Mandage kl  13 00 – 14 45 

Kurset forløber over 12 gange  

Første gang er 20  februar 2023 

Sidste gang er 22  maj 2023 

Der er ingen undervisning i uge 14

Holdstørrelse 
På dette kursus er der plads til 8 kursister 

Undervisere 
Lotte Borup Jensen 

Orla Jokumsen 

Bliv klogere på din Autisme Spektrum Forstyrrelse
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Et godt hverdagsliv 

Kursusnummer 056
Et hverdagsliv kan se ud på mange måder  

Er du en af dem, der indimellem har svært ved at over-
skue og finde balance i din hverdag? Synes du, det kan 
være svært at få det hele til at hænge sammen? 

Kan du genkende ovenstående, kan dette kursus være 
for dig  

På kurset vil vi undersøge og dele erfaringer om, hvad 
et godt hverdagsliv er  Vi vil i fællesskab gå på opda-
gelse efter redskaber og strategier, som du kan bruge 
videre i din hverdag   

Tidspunkt 
Tirsdage kl  09 15 – 11 00 

Kurset forløber over 12 gange  

Første gang er 21  februar 2023 

Sidste gang er 16  maj 2023 

Der er ikke undervisning i uge 14  

Undervisere 
Kirsten Aakmand Pedersen 

Joan Munch 
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Find vej til et fedt fritidsliv i en idrætsforening 

Kursusnummer 057
Går du rundt med en drøm om at starte på et yoga-
hold, spille badminton, paddle-tennis, golf eller andre 
spændende idrætsgrene? Mangler du modet, rutinen, 
pengene – eller bare et startskud til at tage det første 
skridt? 

Så skal du tilmelde dig dette kursus, hvor fællesskab og 
gode vaner kommer i fokus  

På kurset ser vi sammen nærmere på, hvilke mulig-
heder der er i lokalområdet, får lagt en plan henimod 
et fedt fritidsliv og får taget det første skridt ind i en 
idrætsforening    

Tidspunkt 
Onsdage kl  09 15 – 11 00 

Kurset forløber over 5 gange  

Første gang er 22  februar 2023

Sidste gang er 22  marts 2023 

Undervisere 
Dennis Krogsdal Laursen 

Anne Bruhn-Houen 
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Pas godt på dig selv – for pårørende 

Kursusnummer 019
Her er et kursus, hvor du får redskaber til at passe bed-
re på dig selv som pårørende til et menneske med psy-
kiske vanskeligheder   

Hver tredje dansker er pårørende til et menneske med 
psykisk sygdom  Hvad enten du er ægtefælle, kæreste, 
forælder, søskende eller ven, bliver du berørt i større el-
ler mindre grad  Det kan ofte være en stor belastning 
- og samtidig en udfordring - at passe på dig selv  

Vil du lære mere om, hvordan du mestrer at være pårø-
rende, så er dette kursus for dig    

Tidspunkt 
Torsdage kl  19 – 20 45 

Kurset forløber over 7 gange  

Første gang er d  23  februar 2023  

Sidste gang er d  13  april 2023  

Der er ikke undervisning i uge 14  

Undervisere 
Kirsten Aakmand Pedersen 

Charlotte Maagaard 

 

Målgruppen er pårørende i Viborg kommune  
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Tilknytning og fællesskaber 

Kursusnummer 058
Det er dejligt at opleve, at vi er en del af noget, og at vi 
og vores handlinger har betydning  Er det nok at have 
mange venner på Facebook? En tæt relation kræver 
tid og investering, og vores tilknytninger til hinanden 
kan være skrøbelige  Men er det alligevel værd at stil-
le skarpt på fællesskaber og tilknytning? Hvad kan det 
give os – og betyde for vores livskvalitet? 

Sammen vil vi dykke ned i betydningen af fællesskaber 
og inspirere hinanden til, hvilke fællesskaber vi hver 
især ønsker at blive en del af – og hvad vi stiller op med 
de tilknytninger, vi har i vores liv   

Tidspunkt 
Torsdage kl  09 15 – 11 00 

Kurset forløber over 6 gange  

Første gang er 16  marts 2023

Sidste gang er 27  april 2023

Der er ikke undervisning i uge 14 

Undervisere 
Joan Munch 

Mette Bruun Ludvigsen 
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Velvære i naturen 

Kursusnummer 059
Har du lyst til at opleve, hvad naturen kan give dig? 
Kunne du tænke dig at lære nogle skønne steder at 
kende i umiddelbar nærhed af Viborg? Er du tilbøjelig 
til at have hovedet fyldt med alverdens bekymringer 
og tankemylder, så kom ud og mærk, hvad naturen har 
at byde på  

Vi vil samle på redskaber og strategier til at komme 
helt tæt på naturen  Undervisningen vil fortrinsvis 
foregå udenfor  Vi tager afsted i vores bus, eventuelt 
suppleret med kørsel i et par af kursisternes egne biler  

Tidspunkt 
Mandage kl  09 15 – 11 00 

Kurset forløber over 7 gange  

Første gang er 17  april 2023 

Sidste gang er 12  juni 2023 

Der er ikke undervisning 29  maj og 5  juni 2023 

Undervisere 
Joan Munch 

Charlotte Maagaard 
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Skru op for din power gennem krop og stemme 

Kursusnummer 060
Kender du dét, at du mister styrke, når du står i en svær 
situation? Din stemme forsvinder hen, når du aller-
helst vil være tydelig  Kroppen føles svag, når du har 
allermest brug for at stå fast  Din psyke kan nemlig på-
virke din krop og stemme negativt  Men hvad nu hvis 
din krop og stemme omvendt kan påvirke din psyke 
positivt? Hvad nu hvis din krop og stemme kan hjælpe 
dig med at tackle følelser såsom angst, nervøsitet og 
vrede? Det er præcis dét, vi finder værktøjer til på dette 
kursus  

Sammen undersøger vi, hvordan vi kan styrke krop og 
stemme og derigennem finde mere power til at hånd-
tere hverdagens udfordringer    

  

Tidspunkt 
Mandage kl  09 15 – 11 00 

Kurset forløber over 10 gange  

Første gang er 17  april 2023 

Sidste gang er 3  juli 2023

Der er ikke kursus 29  maj og 5  juni 

Undervisere 
Maria Swartz Pfrogner  

Anne Bruhn-Houen 

18▶Tilbage til indhold



POP-OP-Kursus 2 af 4

Kursusnummer 061
Hov! Her er en mærkelig kursus-titel! Vil du hjælpe os? 
Hvad skal vi lave et kursus om? Vi har tidspunktet – og 
vi har underviserne, men kursustitel og indhold vil vi 
gerne samskabe med DIG, hvad enten du har erfaring 
som psykisk sårbar, pårørende eller samarbejdspart-
ner   

SÅ - hvis DU eller nogen du kender, har en idé til et kur-
sus, så gi’ lyd! Vi er åbne overfor dine idéer, så længe 
emnet er livsnært  

Skriv til os på recoveryskolen@viborg dk eller ring til 
os på 8787 7101, hvis du har forslag  Følg også med på 
vores facebook-side og vores hjemmeside – for her vil 
vi offentliggøre, når titlerne er fundet 

Tidspunkt 
Onsdag 19  april kl  12 30 - 15 00 

Undervisere 
Joan Lauridsen Munch 

Anne Bruhn-Houen 
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Find fodfæste i en hektisk hverdag 

Kursusnummer 062
Er livet omkring dig hektisk og til tider kaotisk? Oplever 
du mange krav og forventninger, som du forsøger at 
leve op til? Og sker det, at du påtager dig en rolle over-
for andre, som ikke føles rigtig for dig?  

Hvis du har lyst til sammen med andre kursister at fin-
de strategier til bedre balance mellem krav fra omver-
denen og dine egne behov, så kom på dette kursus   

Sammen vil vi stille skarpt på, hvordan vi står stærkt 
i den version af os selv, vi bedst kan li’  Vi vil nær-
værs-træne og derved blive bevidste om, hvad der er 
vigtigt, hvad vi har behov for, og hvad vi drømmer om  

  

  
Tidspunkt 
Onsdage kl  09 15 – 11 00  

Kurset forløber over 7 gange  

Første gang er 26  april 2023  

Sidste gang er 7  juni 2023  

Undervisere 
Joan Munch 

Anne Bruhn-Houen 
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POP-OP-Kursus 3 af 4

Kursusnummer 063
Hov! Her er en mærkelig kursus-titel! Vil du hjælpe os? 
Hvad skal vi lave et kursus om? Vi har tidspunktet – og 
vi har underviserne, men kursustitel og indhold vil vi 
gerne samskabe med DIG, hvad enten du har erfaring 
som psykisk sårbar, pårørende eller samarbejdspart-
ner   

SÅ - hvis DU eller nogen du kender, har en idé til et kur-
sus, så gi’ lyd! Vi er åbne overfor dine idéer, så længe 
emnet er livsnært  

Skriv til os på recoveryskolen@viborg dk eller ring til 
os på 8787 7101, hvis du har forslag  Følg også med på 
vores facebook-side og vores hjemmeside – for her vil 
vi offentliggøre, når titlerne er fundet 

Tidspunkt 
Tirsdag 23  maj 2023  

Kl  9 00 – 11 30 

Undervisere 
Charlotte Maagaard 

Anne Bruhn-Houen 
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POP-OP-Kursus 4 af 4

Kursusnummer 064
Hov! Her er en mærkelig kursus-titel! Vil du hjælpe os? 
Hvad skal vi lave et kursus om? Vi har tidspunktet – og 
vi har underviserne, men kursustitel og indhold vil vi 
gerne samskabe med DIG, hvad enten du har erfaring 
som psykisk sårbar, pårørende eller samarbejdspart-
ner   

SÅ - hvis DU eller nogen du kender, har en idé til et kur-
sus, så gi’ lyd! Vi er åbne overfor dine idéer, så længe 
emnet er livsnært  

Skriv til os på recoveryskolen@viborg dk eller ring til 
os på 8787 7101, hvis du har forslag  Følg også med på 
vores facebook-side og vores hjemmeside – for her vil 
vi offentliggøre, når titlerne er fundet 

Tidspunkt 
Torsdag 15  juni 2023  

Kl  12 30 – 15 00 

Undervisere 
Charlotte Maagaard 

Anne Bruhn-Houen 

22▶Tilbage til indhold

mailto:recoveryskolen%40viborg.dk?subject=


23 ▶Tilbage til indhold



PEER-KURSER
Om peer-kurserne
Peer-kurserne henvender sig til mennesker med psykisk 
sårbarhed, til fagpersoner, pårørende og til alle andre med 
personlig eller faglig interesse for recovery  Vi underviser i 
livsnære emner, som berører alle, og vi gør alt, hvad vi kan 
for, at undervisningen bliver relevant og interessant for alle 
kursister   

Et overordnet formål med peer-kurserne er at formidle, at 
alle mennesker er ligeværdige uanset diagnoser, roller og 
perspektiv på livet  Nedenstående tredeling er derfor egent-
lig lidt forenklet  Det samme menneske kan godt tilhøre alle 
3 grupperinger på samme tid  

Recovery-skolens Peer-kurser udspringer af Projekt Ligestil-
let Støtte  Projektet var et partnerskab mellem Region Midt, 
SIND pårørenderådgivning og Viborg, Aarhus og Randers 
kommuner, som sluttede med udgangen af 2018  

Tilbuddet er nu forankret i de tre kommuner og foregår i 
samarbejde med Region Midt 

Mennesker med psykisk sårbarhed
Har du erfaring med en belastet psyke - og kender du til kur-
sets tema fra dit eget liv? Kom og del dine erfaringer med 
andre! Måske har andre kursister erfaringer, du kan lære af 

– og måske kan de lære af dine  Fra de kurser, vi har haft 
tidligere, ved vi, at brugbar erfaringsudveksling finder sted 
– og at kurser netop kan være et skridt henimod at få det 
bedre psykisk   

Fagpersoner
Arbejder du med mennesker med psykisk sårbarhed – og 
kender du til kursets tema fra dit arbejde? Kom og del dine 
erfaringer med andre! Måske har de erfaringer, du har gen-
nem dit arbejde, en masse relevans for de andre på kurset 
– og måske har andre på kurset, hvad enten de også arbej-
der indenfor samme felt, er pårørende eller selv har erfaring 
med psykisk sårbarhed, også input og erfaringer, du kan 
bruge    

Pårørende
Er du i familie med, nabo til, kollega med, ven med – eller 
på anden måde nært knyttet til et menneske med psykisk 
sårbarhed? Det kan være en svær rolle at balancere i! Du vil 
jo gerne være en god pårørende og samtidig passe på dig 
selv  Kom og del dine erfaringer med andre! Måske møder 
du andre, som kender til de samme udfordringer – og måske 
kan dine erfaringer bruges af andre            
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Oversigt over Peer-kurser 

 Dato Emne Tidspunkt Tilmeldingsfrist Undervisere 
 
 24. januar Vær i nuet  9.00 - 11.30 17. januar Joan Munch
     Anette Kjær 

 7. februar Det, du siger, er du selv 12.30 - 15.00 31. januar Ditte Lund Frederiksen
     Anja Drud Meineche

 27. februar  Vælg dine kampe 9.00 - 11.30 20. februar Annamaria Kristiansen
     Mette Bruun Ludvigsen 

 6.marts  Sansevandring  9.00 - 11.30 27.februar Joan Munch
     Mette Bruun Ludvigsen 

 29. marts Styrken i kraft af din historie 12.30 - 15.00 22. marts Mette Hanrath
     Mette Bruun Ludvigsen 
  
 12. april Skab god energi for dig selv 9.00 - 11.30 5. april Jette Clausen
     Mette Bruun Ludvigsen 

 4. maj Hvad er C.H.I.M.E, og hvorfor er det vigtigt for dig?  9.00 - 11.30 27. april Kirsten Aakmand Pedersen
     Mette Bruun Ludvigsen
 
 11. maj Hvad er C.H.I.M.E, og hvorfor er det vigtigt for dig?  13.00 - 15.00 4. maj Anne Bruhn-Houen
  Online   Mette Bruun Ludvigsen 

 25. maj Genfind din identitet 9.00 - 11.30 17. maj Mette Bruun Ludvigsen 
     Medunderviser
 
 1. juni Kroppen som kompas 9.00 - 11.30 25. maj Anne Bruhn-Houen
     Mads Kye Boje Thomsen

 6. juni Førtidspension - og hva’ så? 9.00 - 11.30 30. maj Anja Drud Meineche
     Medunderviser
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Vær i nu´et 

Kursusnummer 200
På dette kursus vil vi kigge på de tre begreber - forti-
den, nutiden og fremtiden   

Hvordan og hvorfor kan de komme til at stresse os?  

Sammen vil vi afprøve nogle øvelser i at være i nuet, 
og mærke på egen krop, hvad øvelserne gør  Er der en 
gevinst at hente? Hvorfor er det godt for os at være i 
nuet? Hvad giver det os? Vi vil udveksle erfaringer om, 
hvorfor det kan være svært at være til stede i nuet, og 
hvad der kan spænde ben for os  

Tidspunkt 
Tirsdag 24  januar kl  09 00 – 11 30 

Undervisere 
Joan Munch 

Anette Kjær 
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LØVE

Det, du siger, er du selv 

Kursusnummer 201
Kender du det med altid at blive irriteret på dem, der 
kommer for sent? Eller på dem, du synes, fylder for 
meget til arrangementer? Eller føler du, du står i det 
samme vadested i dit liv? I sådanne situationer kan det 
siges, at der står ”en skygge” i vejen for dig  På dette 
kursus vil vi nemlig søge inspiration fra teori om per-
sonlige ”skyggesider”  Her beskrives skygger som en del 
af din egen personlighed, som du ikke vil kendes ved, 
og derfor kaster du den over på andre  

På kurset vil vi snakke ind i, hvad man hver især kan 
gøre for at få øje på ens skygger, når de dukker frem 
og dernæst acceptere og integrere dem i ens person-
lighed  Når vi integrerer vores skygger, får vi mere ro og 
overskud i hverdagen  

Alle bøvler formentlig med skygger, så om det er egne 
eller andres skygger, du møder op med på kurset, er 
underordnet  Alle er velkomne 

Tidspunkt 
Tirsdag 7  februar kl  12 30-15 00 

 

Undervisere 
Ditte Frederiksen 

Anja Drud Meineche 
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KAMPE

Vælg dine kampe 

Kursusnummer 202
Kender du følelsen af ofte at blive misforstået og føle 
dig udbrændt? Kender du dét at komme til at kæmpe 
andres kampe? Har du overvejet, om kampen er kam-
pen værd - eller om du hellere skal sige “pyt” - og lade 
det fare? Nogle gange kan det være godt at droppe 
kampen – og ikke bare tage en diskussion for diskus-
sionens skyld  Vi er alle lavet af noget forskelligt  Vores 
personligheder og vores erfaringer gør, at vi reagerer 
forskelligt og forholder os forskelligt til situationer  
Fred er nogle gange bedre end at have ret  

Hvis du kender til ovenstående - enten hos dig selv el-
ler hos mennesker omkring dig - så kom og vær med til 
at finde måder at stå ved dig selv og blive skarp på dine 
værdier, så du ved, hvilke kampe der er værd at vælge – 
og bliv skarp i at støtte andre i det samme  

Tidspunkt 
Mandag 27  februar kl  09 00-11 30 

Undervisere 
Annamaria Kristiansen 

Mette Bruun Ludvigsen 
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Sansevandring

Kursusnummer 203
Kom med ud og sans naturen! 

På dette kursus vil vi tage ud i naturen omkring Søn-
dersø  

Vi vil bruge naturens lyde, lugte, fornemmelser, farver 
og energier til at mærke vores indre og komme tilstede 
i os selv  

Vi vil undersøge om naturens sansning kan bidrage til 
mere ro, afslapning og energi  

Vi vil mærke, om naturens forunderlige energi kan gøre 
noget godt for os og give ro til vores tanker  

Vi går i et stille tempo, hvor alle kan være med  Husk at 
tage tøj på, der matcher vejrudsigten  

Kurset er for dig, som er nysgerrig i forhold til at bru-
ge naturen på en anden måde, hvad enten det er med 
tanke på dig selv – eller som inspiration til arbejdet 
eller samværet med mennesker, for hvem det kunne 
gavne  

Tidspunkt 
Mandag 6  marts kl  09 00-11 30 

Vi mødes i receptionen 

Undervisere 
Joan Munch 

Mette Bruun Ludvigsen 
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Styrken i kraft af din historie

Kursusnummer 204
Vi har alle en række historier om vores liv  Men hvad 
fortæller du om dig selv og din rejse til der, hvor du er 
nu? Hvilke oplevelser har særligt været med til at defi-
nere dig og dine historier? 

De historier, du fortæller om dig selv, har formentlig en 
betydning for din trivsel  For når vi fortæller om vores 
eget liv, har vi mulighed for at lære om os selv – og i 
nogle tilfælde også vende modgang til styrker  

På dette kursus taler vi om, hvad vores livshistorier gør 
ved os selv og hinanden og om, hvordan vi kan bruge 
dem  

Dette kursus er også for dig, der som fagperson eller 
pårørende har lyst til at blive klogere på emnet og 
hvordan du støtter andre 

Tidspunkt 
Onsdag 29  marts kl  12 30-15 00 

Undervisere 
Mette Hanrath 

Mette Bruun Ludvigsen 
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Skab god energi for dig selv

Kursusnummer 205
Vi kan alle have dage, som kan være svære at overskue  

Hver dag rummer vi en vis mængde energi! Når energi-
niveauet er højt, får vi opgaverne fra hånden og dagen 
fyldes med overskud  

Måske oplever du, at nogle mennesker i den omverden, 
du færdes i, tolker din manglende energi som doven-
skab? Dette kan sætte spor og påvirke din oplevelse af 
dig selv  

Hvad giver og hvad tager din energi? Jo mere balance 
der er mellem det, som dræner dig for energi og det, 
som tilfører dig energi, des bedre muligheder har du 
for at få en harmonisk dag  

Kurset er for dig, der gerne vil have fokus på ovenstå-
ende - hvad enten det er med tanke på dig selv – eller 
som inspiration til arbejdet eller samværet med men-
nesker for hvem, det kunne gavne 

Tidspunkt 
Onsdag 12  april kl  09 00-11 30 

Undervisere 
Jette Clausen 

Mette Bruun Ludvigsen 
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Kursusnummer 206
Forkortelsen – og begrebet – C H I M E står for: Conne-
ctedness – Forbundethed, Hope – Håb, Identity – Iden-
titet, Meaning – Mening, Empowerment – Selvstæn-
dighed  

Disse faktorer har betydning for dig og din livskvalitet  
Det gælder for alle  Har man øje for de faktorer, kan 
man fremme processen i “at komme sig” efter sygdom, 
traumer og svære perioder  

På kurset vil vi dykke ned i betydningen af faktorerne 
i C H I M E og inspirere hinanden til at få fokus på de 
faktorer, der med fordel kan optimeres  

Dette kursus er for alle, der gerne vil stille skarpt på 
livskvalitet og recovery  

Tidspunkt 
Torsdag 4  maj kl  09 00-11 30 

Undervisere 
Kirsten Aakmand Pedersen 

Mette Bruun Ludvigsen 

Hvad er C.H.I.M.E, og hvorfor er det vigtigt for dig?
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Kursusnummer 207
Forkortelsen – og begrebet – C H I M E står for: Conne-
ctedness – Forbundethed, Hope – Håb, Identity – Iden-
titet, Meaning – Mening, Empowerment – Selvstæn-
dighed  

Disse faktorer har betydning for dig og din livskvalitet  
Det gælder for alle  Har man øje for de faktorer, kan 
man fremme processen i “at komme sig” efter sygdom, 
traumer og svære perioder  

På kurset vil vi dykke ned i betydningen af faktorerne 
i C H I M E og inspirere hinanden til at få fokus på de 
faktorer, der med fordel kan optimeres  

Dette kursus er for alle, der gerne vil stille skarpt på 
livskvalitet og recovery  

Tidspunkt 
Torsdag 11 maj kl  13 00 -15 00 

 

Online – instruktion fås i forbindelse med tilmelding  

Husk at angive din e-mail-adresse ved tilmelding 

Undervisere 
Anne Bruhn-Houen 

Mette Bruun Ludvigsen 

Hvad er C.H.I.M.E, og hvorfor er det vigtigt for dig?
 (ONLINE)
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Kursusnummer 208
Har du fået en diagnose? Eller et traume, der ikke slip-
per dig? Eller er du tæt på mennesker, for hvem det 
gælder? Det kan påvirke dit selvbillede, dine relationer 
og dine livsmuligheder  På nogle måder kan det føles 
som om, at du skal genfinde dig selv – for hvem er du 
nu? 

På dette kursus vil vi sammen reflektere over, hvad den 
forandrede livssituation gør ved, hvem vi er – og måske 
starte rejsen til at genfinde – hvem vi er, og hvad der er 
vigtigt for os      

Kender du til ovenstående - enten hos dig selv eller hos 
mennesker omkring dig? Så kom og vær med til at gen-
finde dig selv og bliv skarp på dine værdier – og bliv 
skarp i at støtte andre i det samme  

Tidspunkt 
Torsdag 25  maj kl  09 00-11 30 

Undervisere 
Fagprofessionel underviser 

Mette Bruun Ludvigsen 

Genfind din identitet 
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Kursusnummer 209
Kender du til, at din krop føles tung og træt? Det kan 
være en kamp at komme ud af sengen  Og hvad fortæl-
ler kroppen, når du mærker hjertebanken og føler dig 
utilpas? Hvad er det mon, kroppen kan fortælle dig? 
Og lytter du til det, den fortæller?  

På dette kursus vil vi se nærmere på kroppens signaler 
– og på, hvordan signalerne kan vise vej i hverdagen  
Vores krop skal vedligeholdes gennem hele livet, så 
lad os sammen arbejde for, at den bliver en medspiller 
frem for en modspiller 

 

Tidspunkt 
Torsdag 1  juni kl  9 00 - 11 30 

Undervisere 
Mads Kye Bojer Thomsen 

Anne Bruhn-Houen 

Kroppen som kompas 
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- og hva’ så?

Kursusnummer 210
Hvilke tanker gør man sig, når man har fået tilkendt en 
førtidspension? Hvordan reagerer man på sin nye rol-
le, og hvad skal hverdagen fyldes ud med, så den giver 
mening? Det er spørgsmål som disse, som vi vil sætte 
under lup på kurset  For det ER skelsættende at få en 
pension, så derfor gør det også noget ved ens selvop-
fattelse og dagligdag  

På kurset deler vi erfaringer med hinanden om, hvor 
fokus kan lægges, for at pensionen bliver en del af ens 
positive historie  

Kurset er selvfølgelig relevant for dig, der har en pensi-
on eller står over for at få én, men også for fagpersoner 
og pårørende  Sammen bliver vi klogere på, hvad livet 
med en førtidspension kan indeholde 

Tidspunkt 
Tirsdag 6  juni kl  9 00-11 30 

Undervisere 
Anja Drud Meineche 

Fagprofessionel underviser 

Førtidspension – og hva’ så?
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SPECIALUNDERVISNING
Om specialundervisning
Recovery-skolen tilbyder i samarbejde med LOF Midtjylland 
specialundervisning for voksne med psykiske vanskelighe-
der 

Tilbuddet hører under loven om “hensyntagende kompen-
serende specialundervisning”, hvilket vil sige:

Undervisningen vil foregå på små hold med max  6 delta-
gere 

Undervisningen er individuelt tilrettelagt – du arbejder ud 
fra din egen plan og målsætning 

Kurset starter med en individuel samtale, hvorudfra under-
visningsplanen lægges 
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Oversigt over specialundervisning

 Periode Emne Tidspunkt Tilmeldingsfrist Undervisere 
 
 21. februar - 16. maj Matematik Tirsdage 13.00 - 14.45 1. februar Tage Winther

 22. februar - 17. maj Dansk for ordblinde Onsdage 13.00 - 14.45 1. februar Maria B. Jørgensen
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Matematik

Vil du gerne opfriske dine matematiske kompetencer 
fra din skoletid?

Har du lyst til at bruge dine matematiske evner, men 
svært ved at komme i gang?

Dette og meget mere kan du få hjælp til 

Der er tale om individuel undervisning og brug af PC, 
som stilles til rådighed 

Vi starter helt grundlæggende og bruger matematik-
ken i hverdagen 

Tidspunkt
Tirsdage kl  13 00 - 14 45

Undervisningen forløber over 12 gange  

Første gang er 21  februar 2023

Sidste gang er 16  maj 2023

Der er ikke undervisning i uge 14

Underviser
Tage Winther
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Dansk for ordblinde

Har du svært ved at stave, skrive og læse? Måske er du 
ordblind  Du kan blive testet for ordblindhed, og heref-
ter har du mulighed for at deltage i “Dansk for ordblin-
de” for voksne  

I undervisningen er der tid til hver enkelt deltager, og 
forløbet er tilrettelagt ud fra dine behov  Du lærer at 
bruge IT-hjælpemidler til læsning og stavning på com-
puter, tablet og smartphone  

Som ordblind kan du opleve:

• at du læser langsomt – især fagtekster

• at du har svært ved at læse nye ord

• at du har svært ved at stave – især lange ord og 
fremmedord

• at du er usikker, når du skal formulere dig på skrift

Meld dig til “Dansk for ordblinde” og bliv bedre til at 
klare hverdagens læse – og skriveopgaver 

Tidspunkt
Onsdage kl  13 00 – 14 45

Første gang er 22  februar 2023

Sidste gang er 17  maj 2023

Der er ikke undervisning i uge 14

Der er løbende optag på kurset 

Underviser
Maria B  Jørgensen
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RYGESTOP-KURSUS
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På dette rygestop-kursus får du hjælp til at finde og holde 
fast i motivation til et rygestop 

En uddannet rygestoprådgiver giver redskaber til at bryde 
vaner, bibeholde motivationen og tackle rygetrangen  Der 
vil også være information om brugen af nikotinprodukter 

Ved deltagelse på kurset har du mulighed for at få gratis 
nikotinprodukter i op til 12 uger  

Tidspunkt
Tirsdage kl 10 - 11

Kurset forløber over 8 gange 

Første gang er 7  marts 2023

Sidste gang er 2  maj 2023

Underviser
Charlotte Maagaard

Rygestop-kursus
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Peer-uddannelse

ANDRE TILBUD
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Peer-uddannelse

Peer-uddannelsen

Fra levede erfaringer til erfaringskompetencer

Peer-uddannelsen er for mennesker, som har personlig 
erfaring med:

• Psykisk sårbarhed

• Livet som bruger af social- og/eller behandlings- 
psykiatrien

• Recovery

Målet med uddannelsen:
På peer-uddannelsen tager vi udgangspunkt i deltager-
nes personlige erfaringer  Uddannelsens overordnede 
formål er at sætte deltagerne i stand til at omforme 
disse levede erfaringer til erfaringskompetencer, som de 
kan bruge i arbejdet som peer-støtte (ligestillet støtte) 
for andre med psykisk sårbarhed  

Peer-uddannelsen starter op til efteråret 2023, læs 
mere på:  
mestring viborg dk/recovery-skolen/peer-uddannelse

Recovery-skolens Peer-uddannelse udspringer af Projekt 
Ligestillet Støtte  Projektet var et partnerskab mellem 
Region Midt, SIND pårørenderådgivning og Viborg, Aar-
hus og Randers kommuner, som sluttede med udgan-
gen af 2018  

Tilbuddet er nu forankret i de tre kommuner og foregår i 
samarbejde med Region Midt  
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Netværksfamilietilbud

Afhjælp ensomhed 
Ensomhed kan være en af konsekvenserne af psykisk 
sårbarhed – og det kan være et problem, der er meget 
svært selv at komme ud af  

I netværksfamilietilbud matcher Viborg Kommune 
psykisk sårbare mennesker med frivillige og skaber 
mulighed for hyggeligt samvær via fælles interesser 

Er du/I interesseret
Kontakt koordinator Charlotte Maagaard:

mail chm@viborg dk eller telefon 87 87 71 01  

Se mere 
mestring viborg dk/psykinfo 
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Psykinfo Viborg

Har du brug for viden om psykiske problemer/sygdom-
me eller information om, hvor du kan hente hjælp? – 
så kan du henvende dig i Psykinfo Viborg 

Tilbuddet er til alle 

Du vil i Psykinfo Viborg blive mødt af frivillige og med-
arbejdere fra Center for Mestring 

Sådan kontakter du Psykinfo Viborg

Tlf : 87 87 71 12

Mail: psykinfoviborg@gmail com

Adresse: Toldboden 1, 8800 Viborg

Åbningstider: Mandage og onsdage kl  13 00 - 15 00

Se mere 
mestring viborg dk/psykinfo 
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følg 
Recovery-skolen Viborg 
på facebook


