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Recoveryskolen i GRO tilbyder kurser, gruppeforløb og workshops med udgangspunkt i

recovery. Formålet med vores aktiviteter er at give dig som kursist ny viden og konkrete

redskaber, som du kan bruge fremadrettet både personligt og i en faglig kontekst.

Aktiviteterne i Recoveryskolen er udviklet i et tæt samarbejde mellem vores facilitatorer,

som ud over deres fagprofessionelle baggrund har erfaringer med recovery. Nogle facili- 

tatorer har personlige erfaringer med at komme sig fra psykisk sygdom, såkaldt peer- 

kompetence, og andre har erfaringer som pårørende eller medarbejdere. Fælles for dem alle 

er at de har kendskab til og viden om recoveryprocesser.

Som kursist på Recoveryskolen indgår du i et læringsfællesskab, hvor fokus blandt andet er

på at styrke personlige ressourcer og/eller at udvikle faglige kompetencer inden for forskel-

lige aspekter af recovery.

Læringsformen lægger op til erfaringsudveksling og aktiv deltagelse, og består bl.a. af

faglige oplæg samt gruppe- og refleksionsøvelser.

VELKOMMEN TIL
RECOVERYSKOLEN I GRO

PRAKTISK 
INFORMATION

HVEM KAN DELTAGE I KURSER, GRUPPEFORLØB OG WORKSHOPS? 

Som udgangspunkt skal man bo eller arbejde i Roskilde Kommune for at deltage i aktiviteterne  

på Recoveryskolen. Bor du i en anden kommune kan du dog komme på venteliste og få tilbudt 

en plads, hvis holdet ikke bliver fyldt op. 

Kurser, gruppeforløb og workshops henvender sig til dig, der: 

•  Har eller har haft personlige erfaringer med psykiske vanskeligheder.

•  Er medarbejder i psykiatrien i Roskilde Kommune.

•  Er pårørende til borgere med psykiske vanskeligheder eller psykisk sygdom. 

Alle aktiviteter er tilgængelige for både medarbejdere, pårørende og personer med

psykiske vanskeligheder, dog vil nogle kurser være mere relevante for nogle end andre.  

Det er GRATIS at deltage og kræver ingen visitation. 

HVORDAN TILMELDER JEG MIG? 

•  Send en mail med dit fulde navn, adresse, mailadresse og telefonnummer samt hvilket

 kursus, gruppeforløb og/eller workshop du vil tilmeldes til recoveryskolen@roskilde.dk
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INDHOLD
KURSUSFORLØB I SPOR

SPOR 1 - RECOVERY OG UDVIKLING 

Recovery for alle 

Mine mål og drømme 

Relationer og samtaler

Følelser, kontrol og balance  

SPOR 2 - MIN IDENTITET

Livshistoriefortælling

Identitet og selvforståelse

Styrk dit selvværd 

SPOR 3 - NATUR 

OG MINDFULNESS 

Vinter i Skoven 

Åndedrætsteknikker 

Mandala (inde)

Skovens Kraft 

Mandala (ude)

Sommer i skoven   

SPOR 4 - KROP OG UDTRYK 

Dans med Modstandskraft

Kroppen i forandringsprocessen

Intuitiv dans

Kroppen som ressource

B-Bat

Beats and Breakfast

Sangskriverværkstedet 

WORKSHOPS:

Forbundethed og recovery 

Håb og recovery 

Identitet og recovery 

Mening og recovery

Empowerment og recovery 

HVOR HOLDER RECOVERYSKOLEN I GRO TIL? 

Recoveryskolens kurser og workshops afholdes enten i vores

lokaler på Toftebakken 11 og 12, Makers Corner på Musicon,

INSP, Byens Hus, Teater Lo Specchio eller foreningslokaler 

centralt i Roskilde. Læs hvor det enkelte kursus afholdes 

under kursusbeskrivelseni kataloget.

FIND VEJ TIL GRO

Bus 202A mod Margrethehåb og Bus 207 mod Osted

kører dertil fra Roskilde St. 

KONTAKT

Hvis du har spørgsmål, eller du vil vide mere så send en 

mail til recoveryskolen@roskilde.dk 

Du kan forvente svar indenfor 5 hverdage.

Hvis du har spørgsmål til konkrete kurser, så send en sms til 

61246792 eller 61246779, så vil du blive ringet op af en af 

vores facilitatorer. Bemærk: Du kan ikke forvente at komme

igennem til os, hvis du ringer, da vi underviser hver dag.

Du kan holde løbende øje med 

ændringer i vores kursusprogrammer 

på vores hjemmeside:

recoveryskolen-i-gro.dk

Følg os desuden på vores Facebookside: 

 Recoveryskolen i GRO

TOFTEBAKKEN 12

Bus 207 fra Roskilde st.

Bus 202 fra Roskilde st.



7

RECOVERY FOR ALLE 

MINE MÅL OG DRØMME 

RELATIONER OG SAMTALER

FØLELSER, KONTROL OG BALANCE 

SPOR 1 
- RECOVERY OG 

UDVIKLING 

7SPOR 1 - RECOVERY OG UDVIKLING

RECOVERY FOR ALLE

På dette kursus har vi fokus på, hvad positiv udvikling er gjort af og vil arbejde på at finde 

veje til velvære, glæde og trivsel.

Vi vil samtidig være undersøgende på hvad der kan trigge os, og vi vil udvikle opmærksomhed 

på de signaler der viser os at vi er på vej ind i en krise.

Sammen vil vi øge vores bevidsthed om hvilke sunde strategier vi kan benytte både fore- 

byggende og når vi står midt i det svære, så vi kan blive bedre til at arbejde med os selv og 

støtte andre i en recoveryproces.

TID & STED

Ugedag: Mandag

Datoer: 16/1, 23/1, 30/1, 6/2, 13/2, 27/2, 6/3, 13/3, 20/3

Tidsrum: 11-13:30

Sted: Toftebakken 11, 4000 Roskilde
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På dette kursus vil vi arbejde med vores relationer og med det at indgå i samtaler. 

Sammen vil vi skabe et trygt og virkelighedsnært rum, hvor vi arbejder med:

 

- Balancen mellem introvert og ekstrovert 

- Nærvær: det at kunne spejle, aflæse og fornemme andre 

- Samtaleteknik: Fra small talk til dybere eksistentielle emner 

- Stå stærkt i os selv, sige ja og nej 

- Kommunikere behov og løse konflikter 

Kurset henvender sig både til pårørende, mennesker med psykiske vanskeligheder 

og medarbejdere. 

RELATIONER OG SAMTALER

TID & STED

Ugedag: Torsdag

Datoer: 19/1, 26/1, 2/2, 16/2

Tidsrum: 11-13:30

Sted: Toftebakken 12, 4000 Roskilde

MINE MÅL OG DRØMME 

TID & STED

Ugedag: Mandag

Datoer: 17/4, 24/4, 1/5, 8/5, 15/5, 22/5, 12/6

Tidsrum: 11-13:30

Sted: Toftebakken 11, 4000 Roskilde

Det er vigtigt at drømme. Drømme skaber retning i vores liv, noget at kæmpe for og navigere  

mod. Men det kan være svært at turde give los og drømme, hvis livet længe har vist at  

drømmene ligger langt fra virkeligheden, og vi har måske også fået at vide at vores drømme  

er urealistiske og giver os falske forhåbninger.

På kurset vil vi forsøge at frisætte os selv til at turde drømme vildt et øjeblik. Vi vil arbejde 

med at finde de behov der ligger bag drømmen. Vi vil undersøge, hvad der kan lade sig 

gøre, hvilke drømme der kan blive til meningsfulde mål, og finde vores ressourcer frem i 

forhold til at opnå de mål vi sætter os.

Kurserne henvender sig både til pårørende, til mennesker med psykiske vanskeligheder og 

til medarbejdere som ønsker nærmere kendskab til personcentreret planlægning.
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FØLELSER, KONTROL OG BALANCE

TID & STED

Ugedag: Onsdag

Datoer: Forløb 1 (Ulige uger): fra d. 1/2 - 5/7

              Forløb 2 (Lige uger) fra d. 8/2 - 12/7 

Tidsrum: Forløb 1 (Ulige uger): 15:30-18:30 Forløb 2: (Lige uger) 9:30-12:30

Sted: Toftebakken 12, 4000 Roskilde

Oplever du udforinger med at håndtere eller være i svære følelser? Har du svært ved at 

acceptere tingene som de er? Oplever du at være i ubalance?

Når vi har det svært udvikler vi forskellige strategier, for at håndtere det, der er svært, det 

kan være selvskade, spiseforstyrrelse, eller andet. Disse strategier kan måske på kort sigt 

skabe en form for lindring, men på lang sigt kan de invalidere vores liv og forhindre os i at 

leve et liv med udvikling og livskvalitet. Følelser kontrol og balance er et gruppeforløb det 

tilbyder en mulighed for at skabe alternative strategier.

Gruppeforløbet tager udgangspunkt i principperne fra Dialektisk adfærdsterapi (DAT). Der 

arbejdes med at udvikle færdigheder, til at håndter svære følelser og finde en balance 

imellem forandring og accept.

Gruppeforløbet afholdes onsdage 15:30-18:30 i ulige uger og 9:30-12:30 i lige uger. Det 

er muligt at tilmelde sig et forløb, hvor man kommer hver uge, eller et forløb, hvor man 

kommer hver anden uge.
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På dette kursus vil vi gå på opdagelse i fortællingerne vi bærer med os. Det kan 
være historier om sejre, kriser, vendepunkter og de vigtige udviklingsrejser i vores 
livshistorie.
 
At dele vores fortællinger med andre, blive bevidnet, set, anerkendt og lyttet til kan 
spille en stor rolle i en recoveryproces.

Vores historie kan bidrage til at skabe mening og sammenhæng i de hændelser der 
har ført os til det sted, vi er i livet nu. 

Måden vi fortæller historien om hvem vi er som mennesker kan for mange af os få 
en afgørende betydning for hvordan vi ser på os selv og på de muligheder vi har for 
at komme os fra kriser, udvikle os og få et lykkeligt liv. 

I et trygt rum vil vi dele, spejle og lytte til hinandens historier.

LIVSHISTORIEFORTÆLLING

SPOR 2 - MIN IDENTITET

TID & STED

Ugedag: Tirsdag 

Datoer: 28/2, 7/3, 14/3, 21/3, 28/3

Tidsrum: 11:00-13:30

Sted: Toftebakken 11, 4000 Roskilde

13

SPOR 2 
- MIN IDENTITET 

LIVSHISTORIEFORTÆLLING

IDENTITET OG SELVFORSTÅELSE

STYRK DIT SELVVÆRD
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På dette kursus arbejder vi med at skabe et bedre selvværd og større tro på os selv. 
Ofte kan vi tillægge os selv en masse negative egenskaber som kan manifestere sig 
i os, fordi vi tænker negativt om os selv. Disse negative tanker kan køre nærmest pr. 
automatik, fordi vi konstant gentager negative eller kritiske historier omkring os selv 
f. eks:  ”Der er ingen der kan lide mig” eller ”Nu gør jeg det igen forkert”. 

Heldigvis er det også muligt at manifestere mere positive og selvkærlige udsagn om 
os selv, f. eks: ”Jeg er værdifuld og god til mange ting” eller ”Jeg elsker og accep- 
terer mig selv, som jeg er”.

Vi skal derfor arbejde med at ændre vores mentale sætninger, så vi begynder at 
tænke og tale anderledes til og om os selv. 

Kurset henvender sig både til pårørende, mennesker med psykiske vanskeligheder 
og medarbejdere.

STYRK DIT SELVVÆRD 

TID & STED

Ugedag: Tirsdag 

Datoer: 23/5, 30/5, 6/6, 13/6, 20/6 

Tidsrum: 11:00-13:30

Sted: Toftebakken 11, 4000 Roskilde
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IDENTITET OG SELVFORSTÅELSE

TID & STED

Ugedag: Tirsdag 

Datoer: 11/4 18/4, 25/4, 2/5, 9/5 

Tidsrum: 11:00-13:30

Sted: Toftebakken 11, 4000 Roskilde

På dette kursus vil vi arbejde med vores identitet og selvforståelse. 

Vi vil finde redskaber til at fremme de ressourcer og unikke egenskaber, der ligger bag 
en problem- eller sygdomsidentitet, som for mange kan virke altoverskyggende efter 
en periode med længerevarende psykisk krise. 

Sammen vil vi forsøge at finde de positive sprækker og skabe nye fortællinger om 
styrke, mod, livsmuligheder og lys. 

Vi vil arbejde med den narrative tilgang og benytte os af konkrete redskaber ift. at 
udfordre dominerende fortællinger og skabe mere plads til en positiv selvforståelse. 

Kurset henvender sig både til pårørende, mennesker med psykiske vanskeligheder og 
medarbejdere. 
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SPOR 3 – NATUR OG 
MINDFULNESS

VINTER I SKOVEN

ÅNDEDRÆTSTEKNIKKER

MANDALA INDE

SKOVENS KRAFT

MANDALA UDE

SOMMER I SKOVEN

Skoven er mørk og kold i vinterhalvåret, men den er stadig smuk og healende. Vi skal 

sammen opleve den energi og det velvære som skoven kan give os. Det vil være fokus 

socialt samvær, omkring bål og varm kakao.

Vinter i skoven vil forløbe hver tirsdag fra vinterperioden i tidsrummet 10:30-13:30.  

Arrangementet er åbent så du kan bare møde op. Dog vil vi gerne have at du tilmelder 

dig først. Der vil være forskellige temaer i de enkelte måneder og der vil altid være bål og 

varm kakao.

Husk varm tøj og støvler, samt et tæppe eller andet at sidde på og evt. en 

madpakke.

VINTER I SKOVEN

TID & STED

Ugedag: Tirsdag

Datoer: 3/1, 10/1, 17/1, 24/1

Tidsrum: 10:30-13:30

Sted: Vi mødes ved 1. P-plads i Boserup skov



På dette kursus kan du lære nogle teknikker som har en positiv effekt på angst og stress.

Teknikkerne virker regulerende på følelsesudsving og kan afhjælpe søvnproblemer.

Man får mulighed for at lære et særligt program hvor man efterfølgende for adgang til 

nogle lydfiler, som man så kan bruge til at komme ind i en praksis derhjemme.

Det er vigtigt, at man kun melder sig hvis man som udgangspunkt har mulighed for at 

deltage alle 3 dage.

Kurset henvender sig både til pårørende, mennesker med psykiske vanskeligheder og 

medarbejdere.

ÅNDEDRÆTSTEKNIKKER

TID & STED

Ugedag: Ons/tors/fre

Datoer: 22/2, 23/2, 24/2

Tidsrum: 11:00-13:00

Sted: Lo Specchio Teatret, Eriksvej 40, 4000 Roskilde
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Vi skal arbejde med mandalaer på forskellige materialer som papir, pap, sten og med 

materialer som farveblyanter/tusser, maling, affald mm. Når du tegner eller farvelægger, 

træner du hjernen. Det, vi gør først, er at finde information, internalisere tegningen og 

derefter vælge farver baseret på personlighed. Og mens vi gør det, mediterer vi, organi-

serer vores tanker og frigiver spænding.

Mandalaer har været anvendt i flere tusind år i indiansk, hinduistisk og buddistisk religiøs 

praksis til at iværksætte healing af krop, ånd og sind, og de forbinder som en bro de høje-

ste og laveste bevidsthedsområder. Forholdet imellem form, bevægelse, tid og rum bliver 

fremmanet af en mandala og tilbyder kontakt til naturens nedarvede harmoni og balance.

MANDALA (INDE)

TID & STED

Ugedag: Tirsdag

Datoer: 31/1, 7/2, 14/2, 28/2 

Tidsrum: 10:30-13:30

Sted: Toftebakken 11, lok. C, 4000 Roskilde



20 SPOR 3 – NATUR OG MINDFULNESS 21SPOR 3 – NATUR OG MINDFULNESS

Skovene er smukke, de giver stilhed og de giver læ. Skoven kan bruges og opleves på mange 

måder. Hvad vi hver især kommer efter og hvad vi får ud af at være i skoven afhænger bl.a. 

af hvem vi er, hvor vi står i livet og hvilken sammenhæng vi er i.

I skoven er der mulighed for at være nærværende og sanseligt til stede. Det er svært ikke at 

være det når vi beruses af en duft eller en udsigt, forundres over et blad eller et stort gam-

melt træ, mærker vindens blide berøring på vores hud eller hører de mange fuglestemmer.

På kurset ”skovens kraft” vil vi netop bruge alle vores sanser, stifte bekendtskab med mind-

fulness, arbejde med vores åndedræt og grounding samt få smagsprøver på ansigtsyoga og 

at kramme træer og meget andet.

Husk: Tøj og sko efter vejret, mad og drikke, mobiler skal være slukket og et 

tæppe eller andet at sidde/ ligge på.

SKOVENS KRAFT

TID & STED

Ugedag: Tirsdag

Datoer: 14/3, 21/3, 28/3, 11/4, 18/4, 25/4, 2/5

Tidsrum: 10-14

Sted: Vi mødes ved 3. parkeringsplads i Boserup skov

Mandala er smukke symmetriske mønstre, som kan tegnes ind i en cirkel. I østen bruger 

man dem til at meditere på. Det er sjovt - og let - at lave enkle mandalaer ude i naturen 

- og af naturens materialer. Og så er det en rar måde at arbejde sammen på. Vi arbejder 

med mandalaer med naturmaterialer vi finder i skoven. 

Mandalaer har været anvendt i flere tusind år i indiansk, hinduistisk og buddistisk religiøs 

praksis til at iværksætte healing af krop, ånd og sind, og de forbinder som en bro de høje-

ste og laveste bevidsthedsområder. Forholdet imellem form, bevægelse, tid og rum bliver 

fremmanet af en mandala og tilbyder kontakt til naturens nedarvede harmoni og balance.

MANDALA 2 (UDE)

TID & STED

Ugedag: Tirsdag

Datoer: 9/5, 16/5, 23/5, 30/5 

Tidsrum: 10:30-13:30

Sted: Vi mødes ved 1. parkeringsplads i Boserup skov



SPOR 4 - KROP 
OG UDTRYK

DANS MED MODSTANDSKRAFT 

KROPPEN I FORANDIRNGSPROCESSEN 

INTUITIV DANS

KROPPEN SOM RESSOURCE

B-BAT

BEATS AND BREAKFAST 

SANGSKRIVEVÆRKSTEDET
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SOMMER I SKOVEN

Skoven er smuk om sommeren. Vi skal sammen opleve den energi og velvære skoven kan 

give os.

Der vil være fokus på socialt samvær, bål og trylledrik. Sommer i skoven vil forløbe hver 

tirsdag i juni i tidsrummet 10:00-13:00. Arrangementet er åbent så du kan bare møde op. 

Dog vil vi gerne have at du tilmelder dig først.

Når vi afholder Sommer i skoven er fokus på hygge og det at opholde os sammen i det fri.

Husk praktisk tøj og sko, samt et tæppe eller andet at sidde på. Og evt. en madpakke.

TID & STED

Ugedag: Tirsdag

Datoer: 6/6, 13/6, 20/6, 27/6

Tidsrum: 10:30-13:30

Sted: Vi mødes ved 1. parkeringsplads i Boserup skov
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TID & STED

Ugedag: Mandag

Datoer:  30/1, 6/2, 13/2, 27/2, 6/3, 13/3 

Tidsrum: 11:00-13:30 

Sted: Lo Specchio Teater, Eriksvej 40, 4000 Roskilde

Hvordan bevæger vi os med forandring, og hvilken rolle spiller kroppen når vi møder mod-

stand, ubehag, traumer og andre signifikante livsoplevelser?

På dette kursus vil vi undersøge hvordan kroppen kan bidrage til recovery, udvikling og 

healing og derigennem være en medspiller i udviklingen af modstandskraft og resiliens.

Vi vil arbejde med at give bevægelse og kropsligt udtryk til de følelser, oplevelser og for-

tællinger som kan virke fastlåsende, tunge, triste eller angstfulde. Vi vil skabe et kærligt 

og trygt rum hvor vi forsigtigt kan pendulere imellem drypvist at besøge svære følelser og 

besøge det lyse, det varme og det lette gennem forskellige bevægelsesformer. Vi vil arbejde 

med at fremme empowerment, styrke og handlekraft og give det et kropsligt udtryk.

Vi vil arbejde med kropslige øvelser som både trækker på meditation, dans, lydhealing, 

drama, mindfulness og forskellige former for kropsterapeutisk praksis. 

Husk, at du skal have tøj på, som du kan bevæge dig i.

KROPPEN I FORANDRINGSPROCESSEN

SPOR 4 - KROP OG UDTRYK 25

Dans med modstandskraft er en dans med alt det vi oplever i livet. Vi giver kroppen 

mulighed for at respondere med bevægelse på det den oplever af sansninger, følelser, 

behov og indtryk i al slags vejr. 

Vi har danset mens sneen dalede, mens forårssolen tittede frem, under coronanedluk-

ningen, imens folk gik forbi og nysgerrigt kiggede på os mens andre lod sig friste til at 

danse med.

Dans med modstandskraft er et åbent dansefællesskab. Sammen skaber vi en dans med for-

bundethed, kraft, mod, styrke og sårbarhed, alt det der rører sig i os mennesker sammen.

Dansen er improviseret, intuitiv og kræver ingen forkundskaber.

Vi danser en time, derefter er der mulighed for at man kan blive og drikke varm kakao 

sammen.

DANS MED MODSTANDSKRAFT

TID & STED

Ugedag: Mandag

Datoer: 2/1, 9/1, 16/1, 23/1, 20/3, 27/3 17/4, 24/4 (sommerdatoer kommer) 

Tidsrum: 11:30-13

Sted: Musicon, udenfor ved RagnaRock, 4000 Roskilde 
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TID & STED

Ugedag: Mandag

Datoer:  1/5, 8/5, 15/5, 22/5, 5/6, 12/6 

Tidsrum: 11:00-13:30 

Sted: Lo Specchio Teater, Eriksvej 40, 4000 Roskilde

På dette kursus søger vi at skabe forbindelse mellem hovedet, sindet og kroppen, at få en 

forståelse for vores følelser og psyke og hvordan vi håndterer dem i vores dagligdag, samt 

hvordan vi skaber mere glæde og overskud i vores hverdag.

Via guidede øvelser, intuitiv dans, bevægelse og lydhealing går vi på opdagelse i os selv, 

vores kropsforståelse og vores forhold til hvad der sker indeni når vi bevæger os.

Musik skaber stemning og vores kroppe skaber historier. På intuitiv dans vil vi bevæge os 

fra det helt langsomme og sanselige til højere puls og nærværet med nuet. Vi vil bevæge os 

med forskellige temaer og med det der sker i os netop nu.

HUSK: Tøj du kan bevæge dig i. 

INTUITIV DANS

TID & STED

Ugedag: Tirsdag

Datoer: 17/1, 24/1, 31/1, 7/2, 14/2 

Tidsrum: 10:00-13:00

Sted: Lo Specchio teatret, Eriksvej 40, 4000 Roskilde

På dette kursus arbejder vi på at styrke forbindelsen mellem kroppen og psyken, så vi bliver 

bedre til at læse kroppens signaler og mærke hvordan vores følelser og tanker påvirker 

vores krop og bliver påvirket af vores krop.

Kroppen har sit helt tydelige sprog. Den husker alt vi oplever, og den fortæller os det hele 

igen - på et eller andet tidspunkt. Nogle gange hvisker den, andre gange taler den højt, og 

indimellem skriger den!  

Kroppen siger fra og kan reagere med fysiske symptomer, hvis vi er stressede, angste eller 

oplever andre psykiske belastninger. Det er kroppen der fortæller os, at noget er galt og 

kræver vores opmærksomhed – men alt for sjældent reagerer vi på signalerne.

På dette kursus vil vi arbejde på at skabe eller styrke kontakten til det hele, der er os. Ved 

at blive bedre til at forstå sammenhængen kan vi få det langt bedre både fysisk og mentalt.  

Ved bevidst at arbejde med kroppens sansning, bevægelser, bindevæv og åndedræt, vil vi 

skabe kontakten til os selv og vores krop og derved opleve hvordan øvelser og træning kan 

afhjælpe både de fysiske og mentale belastninger.

KROPPEN SOM RESSOURCE
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B-BAT står for Basic Body Awareness Therapy, og er en kropsgruppe med fokus på at 

fremme kropsbevidsthed.

Det overordnede tema for kursusforløbet er ”at være”. På kurset introduceres du til simple 

øvelser der foregår i både liggende, siddende og stående stilling. Tai-chi - øvelser og Dropsy 

massage indgår også i kursusprogrammet.

Øvelserne har fokus på:

• at fremme balance og kropslig stabilitet.

• at skabe opmærksomhed på kroppens signaler og ressourcer.

• at skabe større bevidsthed om sammenhængen mellem det kropslige og mentale.

Gennem arbejdet med øvelserne vil du have mulighed for at opnå en større helhedsfølelse,

mærke egne grænser og selvaccept, samt nærvær med dig selv.

B-BAT

TID & STED

Ugedag: Torsdag

Datoer: 9/3, 16/3, 23/3, 30/3, 13/4, 20/4, 27/4, 4/5, 11/5

Tidsrum: 12:00-14:00

Sted: Idrættens Hus, Bevægelsessalen i stuen, Kildegården

Beats and Breakfast er et arrangement for dig som har lyst til at starte din morgen ud med 

at danse dig i flow i et rum uden samtale, kun med musik og intuitiv bevægelse.

Vi starter ud med at danse de bløde, cirkulære, flowing rytmer, hvorefter musikken bærer 

dig igennem en bølge af kant og retning, kaos, lethed og leg, ind i den dybe ro og stilhed.

Bagefter er der mulighed for at drikke en kop kaffe, spise lidt morgenmad og hygge 

sammen med andre på holdet på INSP. Det er ikke gratis at spise morgenmad på INSP, men 

billigt og rigtig hyggeligt.

Husk vandflasken og tøj du kan bevæge dig i.

Bemærk: Hele Juli måned er der Summer Beats fra 9-10 i INSP Have 

BEATS AND BREAKFAST

TID & STED

Ugedag: Fredag

Datoer: 13/1-23/6 (Aflyst uge 8 og helligdage)

Tidsrum: 9-11

Sted: INSP - Slagteristræde 9, 4000 Roskilde 
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Sangskriverværksted er for dig der har en lille sangskriver inde i maven eller bare en lyst til 

at skabe lyd og tekst sammen med andre.

Det er et åbent fællesskab, hvor vi vil inspirere hinanden til at skrive, skabe melodier, 

sangstekster, synge egne eller andres sange. 

Sangskriverværksted er åbent for alle mennesker. Kun fantasien sætter grænsen for hvad 

vi kan bruge dette skabende rum til. Det kræver ingen forkundskaber, kun lysten til at lege 

og skabe noget sammen. 

Sangskrivningsværkstedet er en del af Projekt "Lyd På" og faciliteres af en sangkonsulent 

fra Sangens Hus i Roskilde og en facilitator fra Recoveryskolen i GRO. 

SANGSKRIVERVÆRKSTED

TID & STED

Ugedag: Fredag

Datoer: 13/1- 23/6 (Aflyst uge 8 og helligdage)  

Tidsrum: 11-12:45 

Sted: INSP – Slagteristræde 9, 4000 Roskilde



WORKSHOPS

FORBUNDETHED OG RECOVERY

 HÅB OG RECOVERY 

IDENTITET OG RECOVERY

 MENING OG RECOVERY

EMPOWERMENT OG RECOVERY

Connectedness udgør C´et i CHIME-modellen som beretter om hvad der har betydning for 

menneskers egen oplevelse af mulighed for at komme sig fra psykisk lidelse.

Det at kunne forbinde os med hinanden og føle vi er en del af noget er vigtigt for vores 

trivsel. 

Derfor er det vigtigt for mennesker i en recoverysporces at kunne få adgang til sociale 

relationer og fællesskaber i lokalsamfundet.

I denne workshop vil vi kigge nærmere på hvordan vi skaber denne forbundethed aktivt 

både for os selv og de mennesker vi møder som pårørende eller som medarbejdere på 

socialområdet.

På workshoppen vil du møde en god blanding mellem teori, metoder og praksiseksempler 

fra recoveryskolens peermedarbejdere og gæstefortællere med brugerbaggrund.

Der vil blive tilbudt en sandwich til frokost i forbindelse med kurset.

FORBUNDETHED OG RECOVERY

33WORKSHOPS

TID & STED

Ugedag: Torsdag

Dato: 2/3

Tidsrum: 11-15:30

Sted: Toftebakken 12, 4000 Roskilde
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Hope udgør H´et i CHIME-modellen som beretter om hvad der har betydning for menne-

skers egen oplevelse af mulighed for at komme sig fra psykisk lidelse.

Men hvad er håb og hvad fremmer håb for den enkelte person? Er det de samme ting der 

gør sig gældende for alle? Er det muligt at holde håbet for en anden? Og hvordan skaber vi 

aktivt håbet, når vi står midt i krisen og ikke umiddelbart kan få øje på det?

Som medarbejdere eller pårørende vil vi så gerne hjælpe, og vi kan let komme til at misfor-

stå, hvad der skal til og e. eks. komme med  opmuntrende kommentarer og velmenende 

råd.

På denne workshop vil vi kigge nærmere på hvordan vi finder sprækken af håb sammen 

med det mennesker som det hele handler om. 

På workshoppen vil du møde en god blanding mellem teori, metoder og praksiseksempler 

fra recoveryskolens peermedarbejdere og gæstefortællere med brugerbaggrund.

Der vil blive tilbudt en sandwich til frokost i forbindelse med kurset.

HÅB OG RECOVERY

TID & STED

Ugedag: Torsdag

Dato: 8/6

Tidsrum: 11-15:30

Sted: Toftebakken 12, 4000 Roskilde

Identity udgør I´et i CHIME-modellen som beretter om hvad der har betydning for menne-

skers egen oplevelse af mulighed for at komme sig fra psykisk lidelse.

Tab af identitet ledsager ofte oplevelsen af kontroltab når vi oplever længerevarende psy-

kisk lidelse. Det kan være svært at se andet end diagnosen og symptomer når vi gennem 

længere tid har haft behov for behandling. 

På denne workshop vil vi se nærmere på hvordan vi kan genvinde en oplevelse af en sund 

identitet og en positiv selvforståelse og hvordan vi hjælper andre i den proces.

 

På workshoppen vil du møde en god blanding mellem teori, metoder og praksiseksempler 

fra recoveryskolens peermedarbejdere og gæstefortællere med brugerbaggrund.

Der vil blive tilbudt en sandwich til frokost i forbindelse med kurset.

IDENTITET OG RECOVERY

35WORKSHOPS

TID & STED

Ugedag: Torsdag

Dato: 17/8

Tidsrum: 11-15:30

Sted: Toftebakken 12, 4000 Roskilde
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Meaning udgør M´et i CHIME-modellen som beretter om hvad der har betydning for 

menneskers egen oplevelse af mulighed for at komme sig fra psykisk lidelse.

Oplevelse af mening er af uvurderlig betydning for vi mennesker.  Mening med livet,  med 

det vi oplever, ja selv mening med det at skulle gennemgå lidelse er noget mennesker 

tilsyneladende altid har fundet vigtigt. Det giver os mod på at fortsætte, når vi kan se 

meningen?

Men er mening noget som er der forud for vores væren eller noget vi aktivt må skabe? 

Hvad fremmer oplevelsen af mening for den enkelte?

I denne workshop vil vi kigge nærmere på hvordan vi kan finde eller skabe mening i vores 

liv og hvordan vi som pårørende og medarbejdere kan støtte andre i den proces.

På workshoppen vil du møde en god blanding mellem teori, metoder og praksiseksem-

pler fra recoveryskolens peermedarbejdere og gæstefortællere med brugerbaggrund.

Der vil blive tilbudt en sandwich til frokost i forbindelse med kurset.

MENING OG RECOVERY

TID & STED

Ugedag: Torsdag

Dato: 7/9

Tidsrum: 11-15:30

Sted: Toftebakken 12, 4000 Roskilde

Empowerment udgør E´et i CHIME-modellen som beretter om hvad der har betydning for 

menneskers egen oplevelse af mulighed for at komme sig fra psykisk lidelse.

Men hvad er empowerment? Hvordan styrker vi den enkeltes handleevne?Hordan udvider 

vi vores eget handlerum?

 

På workshoppen vil du møde en god blanding mellem teori, metoder og praksiseksempler 

fra recoveryskolens peermedarbejdere og gæstefortællere med brugerbaggrund.

Der vil blive tilbudt en sandwich til frokost i forbindelse med kurset.

EMPOWERMENT OG RECOVERY
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TID & STED

Ugedag: Torsdag

Dato: 30/11

Tidsrum: 11-15:30

Sted: Toftebakken 12, 4000 Roskilde



JEG KAN MÆRKE HVORDAN JEG HAR 
UDVIKLET MIG PERSONLIGT. JEG HAR 
RYKKET MIG, OG DET ER OGSÅ MED 
VÆRKTØJER HERFRA – HELT KLART.”

INDSIGT OG INPUTS FRA PERSONERNE 
SELV ER FOR MIG PERSONLIGT MERE 
GIVENDE END AT LÆSE NOGET 
TEORETISK I EN BOG.”

I RECOVERYSKOLEN KAN MAN 
FÅ SAMLET SINE TANKER OG 
DRØMME OG GØRE DET MERE 
KONKRET.”

TIDLIGERE KURSISTER PÅ 
RECOVERYSKOLENS KURSER 
FORTÆLLER:

HVIS VI SOM PROFESSIONELLE KAN LÆRE 
AT KOMME I KONTAKT MED VORES EGEN 
MENNESKELIGE SÅRBARHED, SÅ ER DET DER, 
DER KAN SKABES KONTAKT OG FORSTÅELSE.”

EN AF DE FEDE TING HER VED RECOVERYSKOLEN DET ER, AT DER ER 
PLADS TIL DET HELE OG STOR RUMMELIGHED. DER ER EN BASAL 
RESPEKT OG FORSTÅELSE. DER ER PLADS TIL AT VÆRE SÅRBAR. DER 
ER PLADS TIL AT VÆRE ANDERLEDES. DER ER PLADS TIL AT VÆRE 
SIG SELV. DET GØR MIG MEGET MERE ENGAGERET, FOR JEG SKAL IKKE 
BRUGE ENERGI PÅ AT ”PASSE IND”. JEG ER MEGET MERE I NUET OG 
ER IKKE BEKYMRET.”

DET BEDSTE VED AT VÆRE PÅ KUR-
SET VAR AT BLIVE MØDT UDEN FOR-
DOMME. AT HØRE OM DE ANDRES 
RECOVERY OG ERFARINGER. AT FÅ NY 
VIDEN OG FLYTTE EGNE GRÆNSER. 
UNDERVISERE SOM TØR BRUGE SIG 
SELV.” 
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Aktivitet Navn Dag Tidspunkt
Dato/Opstartsdato 

(se alle datoer inde i kataloget).
Sæt

kryds

SPOR 1 - RECOVERY OG UDVIKLING

Kursusforløb Recovery for alle Mandag 11-13:30 16. Jan.

Kursusforløb Mine mål og drømme Mandag 11-13:30 17. Apr.

Kursusforløb Relationer og samtaler Torsdag 11-13:30 19. Jan.

Kursusforløb Følelser, kontrol og balance (Ulige Uger) Onsdag 15:30-18:30 1. Feb.

Kursusforløb Følelser, kontrol og balance (Lige Uger) Onsdag 9:30-12:30 8. Feb.

SPOR 2 – MIN IDENTITET

Kursusforløb Livshistoriefortælling Tirsdag 11-13:30 28. Feb.

Kursusforløb Identitet og selvforståelse Tirsdag 11-13:30 11. Apr.

Kursusforløb Styrk dit selvværd Tirsdag 11-13:30 23. Maj

SPOR 3 - KROP, NATUR OG MINDFULNESS

Kursusforløb Vinter i Skoven Tirsdag 10:30-13:30 3. Jan.

Kursusforløb Åndedrætsteknikker Ons-tor-fre 11-13 22. Feb.

Kursusforløb Mandala (inde) Tirsdag 10:30-13:30 31. Jan.

Kursusforløb Skovens Kraft Tirsdag 10-14 14. Mar. 

Kursusforløb Mandala (Ude) Tirsdag 10:30-13:30 9. Maj.

Kursusforløb Sommer i skoven Tirsdag 10:30-13:30 6. Jun.

SPOR 4 – KROP OG UDTRYK

Kursusforløb Dans med Modstandskraft Mandag 11:30-13 2. Jan.

Kursusforløb Kroppen i Forandringsprocessen Mandag 11-13:30 30. Jan.

Kursusforløb Intuitiv dans Mandag 11-13:30 1. Maj. 

Kursusforløb Kroppen som ressource Tirsdag 10-13 17. Jan.

Kursusforløb B-BAT Torsdag 12-14 9. Mar.

Kursusforløb Beats and Breakfast Fredag 9-11 13. Jan.

Kursusforløb Sangskriverværkstedet Fredag 11-12:45 13. Jan.

WORKSHOPS

Workshop Forbundethed og recovery Torsdag 11-15:30 2. Mar.

Workshop Håb og recovery Torsdag 11-15:30 8. Jun.

Workshop Identitet og recovery Torsdag 11-15:30 17. Aug.

Workshop Mening og recovery Torsdag 11-15:30 7. Sep. 

Workshop Empowerment og recovery Torsdag 11-15:30 30. Nov. 

KURSUS- OG WORKSHOPOVERSIGT 
FORÅR/SOMMER 2023
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   Navn:     Bopælskommune:  

   Telefon:      Email:


