
Om at tage hånd om sig selv og sin sårbarhed  
i en fortravlet hverdag

5. november 2018 kl. 19-21

I takt med at flere og flere mennesker – i alle aldre, rammes af symptomer 
på stress, angst eller depression, så er det måske netop nu, at vi bør vende 
opmærksomheden mod det, der er helt grundlæggende for at vi overho-
vedet er i live; sårbarheden, åndedrættet og livgivende pauser.

Aftenen er det første i en række tilbud til sundhedspersonale/omsorgsper-
sonale og andre interesserede om at forebygge stress i hverdagen, bl.a. ved 
at øge opmærksomheden på åndedrættet og de naturlige pausestationer 
i hverdagen.

”Livgivende pauser” er et lettilgængeligt tilbud og udgangspunktet for 
den enkeltes refleksion og oplevelse af, hvad der skal til for, at man bedre 
kan tage hånd om sig selv både privat og i arbejdslivet. Tilbuddet vil blive 
uddybet yderligere undervejs i løbet af aftenen. 

Aftenen afsluttes med en kort lille livgivende pause i form af en meditati-
on samt orientering og dialog om fremadrettede arrangementer.

Kommende arrangementer:
 19/11 2018  kl. 19.30-21.00
 27/11 2018  kl. 19.30-21.00
 8/1 2019  kl. 19.30-20.30
 22/1 2019  kl. 19.30-21.00
 5/2 2019  kl. 19.30-20.30
 Herefter 1. tirsdag hver måned



Robusthed og sårbarhed
Skrøbelighed og sårbarhed er ikke en fejl, der skal fjernes men 
en ressource, der skal beskyttes 

Ved sognepræst Lone Vesterdal 

Robusthed er et af tidens nøgleord og en efterspurgt menneskelig 
egenskab. Når det kommer til de mest afgørende områder i vores liv, 
sundhed, kærlighed fra vores nærmeste, oplevelse af tab og sorg og 
andre livsomstændigheder, kan vi ofte være uden helt indflydelse. Vi 
bliver ikke spurgt, om vi vil miste, være syge, arbejdsløse eller angste. 
I de situationer er der en enorm lettelse i vide, at magtesløshed og 
sårbarhed ikke er en fejl, men et vilkår. Kristendommen fortæller, at 
der kan udfolde sig kreative kræfter i den største magtesløshed. Her 
er sårbarheden selve forudsætningen for modenhed, indsigt vækst og 
styrke.  Derfor er det vigtigt at tage hånd om egen sårbarhed ved at 
være i kontakt med den og passe på den.

I oplægget vil sognepræst Lone Vesterdal 
præsentere hvordan robuste ressourcer 
har deres udspring i sårbarhed og skrø-
belighed og hvordan vi passer på vores 
sårbarhed, så den bliver til ressourcer.  

Præsentation:

Lone Vesterdal, sognepræst ved Bram-
drup Kirke. Cand.mag i dansk, fransk 
og religionshistorie, cand.theol. MA i 
sjælesorg og forfatter til flere bøger om 
sjælesorg, tab og tro, senest ”Robust - om 
tro og magtesløshed”, Eksistensen, 2017.

5. november 2018 kl. 19-21:



Introduktion til ’åndedrættet som redskab’
Ved ergoterapeut og åndedrætstræner Rebekka Bondegaard

Kort indføring i åndedrættet og kroppen som redskaber til at bevare 
ro og overblik til at tage vare på sig selv i en hektisk hverdag.

Præsentation: Rebekka Bondegaard er uddannet Ergoterapeut, 
åndedrætstræner og har efteruddannelser inden for Systemisk- og 
Narrativ teori og metode samt Kognitiv Adfærdsterapi – med fokus 
på kroppens ressourcer.

Har mange års erfaring indenfor det psykiatriske felt og er nu selv-
stændig praktiserende. 

Hør hele foredraget den 19. november kl. 19.30



Initiativtagere:  
Simon Peters Kirke og Dansk Kristelig Sygeplejeforening.

Pris:  
Det er gratis at deltage, forplejning koster 20 kr./gang 

Tilmelding:  
Senest d.1/11 til kontakt@dks-forum.dk eller 40 44 57 68

Sted:  
Simon Peters Hus, Islandsvej 4, 6000 Kolding


