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Om Helsecenter Marjatta

H E L S E C E N T E R  M A R J A T T A

På Helsecenter Marjatta samarbejder læger, 
terapeuter og specialpædagoger, i et tværfagligt 
team. Den medicinske og terapeutiske behandling 
tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i den 
enkeltes helbredende potentiale og ressourcer.

Der tilbydes helhedsorienteret behandling og 
rådgivning ud fra Rudolf Steiners menneskesyn, 
medicinske, pædagogiske og terapeutiske impuls. 

Vores tilbud er åbent for alle, og benyttes af både 
private, børnehaver, skoler og institutioner. 
Helsecenteret er en integreret del af Marjatta.

For nærmere information, se hjemmesiden.
www.helsecentermarjatta.dk

Tomas Henckel Johansen.  
Læge ved Helsecenter Marjatta med 
Antroposofisk medicin og terapi

Rolf Kjær
Helseeurytmist, helsepædagog, eurytmist 
(bevægelsesterapeut).

Lisbet Kolmos
Læge, ph.d., tidlige leder af Marjatta. 
Børn og unge med udviklingsforstyrrelser. 

Vibeke Illemann Andersen
Sygeplejerske og sundhedsfaglig konsulent.
Antroposofisk medicin. Rytmisk indsmøring 
og kropsbehandlinger. 

Birte Kjær
Helsepædagog, heilpraktiker og bevægels-
es- terapeut. – Embodiment – neurologisk 
regenerering.
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Konsultation & rådgivning
Terapi & behandling 
Antroposofisk medicin er et samlet terapikoncept hvor 
lægen integrerer almindelig skolemedicin med viden 
om og erfaring med naturpræparater samt forskellige 
terapier som udføres af patienten selv under vejledning 
af specialuddannede terapeuter. Læger og terapeuter 
arbejder tæt sammen om at forstå hvorfor den enkelte 
person er blevet syg, og hvordan styrkende og hel-
bredende processer kan blive stimuleret. Det er der-
for altid en helt individuel behandling, som bygger på 
samtale og undersøgelse under hensyntagen til f.eks. 
tidligere undersøgelsesfund, blodprøver osv.

De antroposofiske terapier har til formål at styrke 
kroppen og sjælens evne til at helbrede sig selv 
gennem stimulation fra forskellige oftest homøopatiske 
lægemidler. De fleste terapier er aktive terapier, dvs. 
at patienten – vejledt af specialuddannede terapeuter 
– gennem sin egen aktivitet får mulighed for målrettet 
at virke helbredende og sundhedsfremmende ud fra sig 
selv.  Udover at styrke de sunde individuelle helbredende 
kræfter kommer man, gennem denne egen-aktivitet, 
ud af den passive rolle hvor man udelukkende ”lader sig 
behandle”.  

  

Vi tilbyder:
Lægelig konsultation og rådgivning. 
Pædagogisk helhedsvurdering og ådging til 
fagpersoner. 

Specialiceret behandling:
• Helseeurytmi
• Embodiment
• Rytmiske indsmøringer
• Sansemotorisk træning
• Kunstterapi

www.helsecentermarjatta.dk



Som et nyt initiativ indbyder Helsecenter Marjatta til 
tværfaglige symposier om sammenhængen 
mellem sundhed og pædagogik med det formål at 
styrke og udvikle samarbejdet mellem læger, tera-
peuter og pædagoger. 

Vi tager udgangspunkt i sundhedsfremme, fordi det er 
væsentligt, at vi som behandlere og helsepædagoger 
bevidst støtter og fremmer ”livskræfterne” hos dem vi 
arbejder med. Det ”det levende” eller ”det æteriske”, 
er et væsentligt aspekt i Rudolf Steiners medicinske 
impuls. Det er nøglebegreber for al helbredelse og 
sundhedsfremme og dermed for alle, der arbejder med 
og for andre mennesker. 

Fredag eftermiddag indleder Tomas Henckel Jo-
hansen med en betragtning omkring ”det æteriske” 
som fænomen. 
Fredag aften fortæller Kirsten Skjerbæk, som er 
ernæringsterapeut og cand. pharm. om fødens ned-
brydning og genopbygning, så den kan give kraft til den 
individuelle menneskelige organisme.
Lørdag formiddag holder Lisbet Kolmos et oplæg om 
de fire æterarter med fokus på temaet: 

”Livsæter - Livsmening” med inspiration fra Rudolf 
Steiners syn på helbredelse og erkendelse.

Dagene vil indeholde; kunstneriske indslag, ikke alene 
som en illustration af emnerne, men også som en selvs-
tændig erfaringskilde. 
Fordybelse individuelt og i grupper.

Tværfagligt symposium
Det levende, livskræfter og livsmening. -sundhedsfremme og livskvalitet i praksis

Dato
20.-21- september 2019 
og 13.- 14. marts 2020

Målgruppe
Læger, terapeuter og helsepædagoger

Sted 
Helsecenter Marjatta, terapisalen.

Tid
Fra fredag kl 14.00 til lørdag kl 14.30 

Pris
850 kr. inkl. fuld forplejning

Detaljeret program på www.helsecsenter.dk
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At være pædagog og terapeut betyder, at vi skal give af 
os selv til andre mennesker og støtte dem i deres 
livsudfoldelse. I en travl hverdag kan vi nemt opleve at 
løbe tør for energi.

Dette kursus fokuserer på, hvilke tiltag jeg som pædagog 
kan vælge at tage i mit eget liv, sådan at jeg også kan be-
holde kræfter til mig selv og forblive ”langtidsholdbar”.

Sundhedsfremme og egenomsorg i 
pædagogisk og terapeutisk praksis

H E L S E C E N T E R  M A R J A T T A

Dato
3. september 2019

Målgruppe
Pædagoger og terapeuter

Sted 
Marjatta Bredeshave , terapisalen

Tid
kl. 9.00- 14.30

Pris
625 kr. inkl. forplejning

Undervisere:
Læge Tomas Johansen, læge Lisbet Kolmos og 
sygeplejerske Vibeke Illemann Andersen



Dato
8. oktober 2019

Målgruppe
Pædagoger og terapeuter

Sted 
Marjatta Bredeshave, terapisalen.

Tid
kl. 9.00- 14.30

Pris
625 kr. inkl. forplejning

Undervisere:
Læge Tomas Johansen, læge Lisbet Kolmos og 
sygeplejerske Vibeke Illemann Andersen

Med jævne mellemrum bliver vi forkølede, får influenza 
og feber. Som pædagog, der tager varer på andre, er det 
rart at føle sig bedst mulig ”klædt på” i disse situationer. 

Vi vil gennemgå vejledning i anvendelse af helse
plejemidler med særligt fokus på  feber og infektions-
sygdomme. Der vil også blive praktiske 
demonstrationer i brug af citron som febernedsættende 
middel, te-brygning og fodbade og andre relevante 
tiltag.

Vi vil samtale om Jeres konkrete erfaringer, og komme 
ind på hvad Helsecenteret kan forventes at bidrage med 
som støttefunktion
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Helseplejemidler, forkølelse og 
pleje af mennesker med feber
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Ved at vi samles og systematisk bidrager med 
observationer og erfaringer omkring et menneske vi 
arbejder pædagogisk med, kan vi opnå en større fælles 
kraft i vores arbejde. Vi kan gennem fordybelse komme 
til 
indsigt i, hvad i en given situation der er nødvendigt at 
gøre.

Vi vil arbejde skiftevis i grupper og i plenum og øve såvel 
systematisk observation som fordybelse.

Dato
12.november 2019

Målgruppe
Pædagoger og terapeuter

Sted 
Marjatta Bredeshave , terapisalen

Tid
kl. 9.00- 14.30

Pris
625 kr. inkl. forplejning

Undervisere:
Læge Tomas Johansen, læge Lisbet Kolmos og 
sygeplejerske Vibeke Illemann Andersen

Elev- og beboerbeskrivelser som 
pædagogisk værktøj
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I en tid, hvor der overalt i samfundet standardiseres, er 
det vigtigere end nogensinde, at mennesker kan være 
med til at tage et individuelt ansvar for egen sundhed og 
livskvalitet. På hvilken måde kan antroposofisk behan-
dling bidrage?

Hvordan forholder pædagogen sig til dette menneske-
syn, og hvilke praktiske udfordringer giver det i daglig 
praksis? 

Hvordan kan vi virke sundhedsfremmende i hverdagen 
f.eks. gennem kost og motion?

Dato
28. januar 2020

Målgruppe
Pædagoger og terapeuter

Sted 
Marjatta Bredeshave , terapisalen

Tid
kl. 9.00- 14.30

Pris
625 kr. inkl. forplejning

Undervisere:
Læge Tomas Johansen, læge Lisbet Kolmos og 
sygeplejerske Vibeke Illemann Andersen

Antroposofisk medicin & salutogenese
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Generel information:
Alle kurser finder sted i 
Helsecenter Marjatta,
Strandvejen 11, 4733 Tappernøje, hvis ikke 
andet nævnes

Kost og logi for kursister 
Marjatta Bredeshave har et begrænset antal 
enkelt og dobbelt værelser. Vi 
opfordrer dig derfor til at kontakte 
vkru@marjatta.dk med din 
bookingforespørgsel i god tid.  

Pris pr. nat, pr. person, 
Dobbeltværelse kr.250
Enkeltværelse kr. 350   
Sengetøj/håndklæde: kr. 50
Morgenmad: kr. 35 (bestilles ved tilmeld-
ing). Anden forplejning, som ikke indgår 
i dit kursus/arrangement kan leveres på 
forespørgsel. 

Tilmeldingsfrist til alle kurser er 2 uger før 
start.Glem ikke at oplyse navn, adresse, 
arbejdsplads, samt evt. ønske om 
overnatning. 
Kursusgebyr betales efter modtagelsen af en 
faktura

For yderligere information:
www.uddannelsemarjatta.dk
Ring på tlf. 5651 7863 
E-mail: uddannelse@marjatta.dk eller 
vkru@marjatta.dk


