
 
 

Mindfulness Baseret Stress Reduktion 

(MBSR) - kursus 
Et gratis 9-ugers kursusprogram til træning af den mentale og fysiske 

sundhed, for pårørende til demensramte, med 

Mindfulnessinstruktør Bettina Vilmun-Jaltved. 

 

At være pårørende til en demensramt kan være svært fysiske såvel 

som psykisk. Gennem sygdomsforløbet oplever mange pårørende at 

være gennem en følelsesmæssig rutsjebane, hvor det kan være 

svært også at huske på sig selv. Kurset er for dig, der har lyst til at 

arbejde med dig selv og din fysiske og psykiske sundhed. Du oplever 

måske stress eller tankemylder i et omfang, der ikke er 

hensigtsmæssigt, står midt i nogle eksistentielle omvæltninger, 

sygdom eller har bare brug for at arbejde med din personlige 

udvikling.  

 

Gennem MBSR-kurset vil du blive undervist i en række værktøjer og 

øvelser, som du kan bruge hjemme, når du oplever at blive stresset, 

meget ked af det, sur eller bare har brug for at være DIG. Kurset kan 

reducere symptomer på stress, depression, angst og smerter, samt 

øge koncentrationsevnen, livsglæde, fysisk og psykisk sundhed, 

empati og sociale kompetencer, selvforståelse og selvomsorg. 

 

Al træning foregår med nøje hensyn til din krop og dine 

forudsætninger. Du behøver ikke at have erfaring med yoga eller 

mindfulness. Dit udbytte af forløbet hænger nøje sammen med hvad 

du investerer i det. Der vil være undervisning en gang om ugen i 2,5 

time, herudover vil der være hjemmearbejde, ca. en time hver dag.  

Der udleveres lydfiler og materiale til hjemmearbejde.  

 

TILMELDING? 

Kurset har plads til 12 deltagere og tilmelding foregår efter ”først til 

mølle”. Tilmelding senest d.4/4-2022  

til Demensteamet på tlf.56565643 dgl. Kl. 9-10 eller på mail: 

demensteam@koege.dk 

 

Kurset starter med et 

informationsmøde, hvor du 

kan høre mere om det 

kommende kursus og møde 

de andre kursister. Dette 

møde foregår torsdag d. 

7/4 kl.16-17  

Selve kurset starter 

torsdag d. 21/4 kl.16-

18:30 og kører de 

efterfølgende torsdage i 

samme tidsrum til og med 

torsdag d.16/6 

 

Lørdag d. 4/6 er der 

stilhedsdag og foregår fra 

kl.9:30-16.  

 

 

HVOR? 
 

Caféen Møllebo 
 

Nørre Boulevard 101  
4600 Køge 
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