
07-08-2020 

Mindfulness 

Mindfulness er en indsigtsgivende meditationsform. Man træner det at 
være bevidst og opmærksomt tilstede i nuet. Vi kender alle til det at 
være fokuseret på, og helt optaget af en aktivitet. Det er denne evne til 
bevidst at være opmærksom og helt tilstede som man kan træne op, og 
det kan have en lang række positive virkninger. Træningen kan hjælpe 
dig med at forebygge stress og depression, og kan være hjælpsom i 
forhold til angst, bekymringstendens, samt smerter og kroniske 
sygdomme. Flere oplever at de føler sig lidt mere rolige og i balance, 
og begynder at lægge mere mærke til alle de små glæder i hverdagen.  

Mindfulness er ikke et Qvick-fix der løser alle dine problemer, men 
træningen kan sætte dig i stand til at håndtere de udfordringer der kan 
være på en konstruktiv måde. 

Træningen bygger på MBSR (Mindfulness baseret stressreduktion) og 
er krævende. Du skal være indstillet på at træne 30-45 minutter hver 
dag i hele kursusperioden, og det er vigtigt at du kommer hver gang, 
ellers vil du komme til at gå glip af for meget. Det er vigtigt at du før du 
melder dig til, overvejer om der er plads og overskud til det nu, eller om 
det måske er bedre at vente lidt med at starte op. Det vil være godt at 
afklare med din leder om det kan lade sig gøre for dig at deltage. 

 

Hvis du er interesseret i at deltage, og det kan lade sig gøre for dig at 
være med de 9 gange vi mødes, så skriv en mail med navn, 
telefonnummer og tidspunkt for hvornår du bedst kan træffes til: 
klaur@kolding.dk   

Den telefoniske forsamtale, inden endelig tilmelding og holdsætning, vil 
tage ca. ½ time, og har til formål at afklare om det er noget for dig, og 
om timingen er rigtig lige nu. Det vil være nødvendigt at du kan tale 
uforstyrret. 

Sidste frist for at sende en mail er mandag d. 14/9-20 kl. 12.00. 

Henvendelserne via mail, vil blive besvaret i den rækkefølge de 
kommer ind. Der er plads til 14 deltagere, og minimum antal deltagere 
er 10. 
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Sted: Sundhedscenter Kolding, Sygehusvej 6, 6000 Kolding 

Underviser: Kim Lauritzen, Psykolog, Sundhedscenter Kolding. 

 

 
Datoer og tidspunkter for holdet: 
Mandag d. 28/9-20 kl. 15.00-17.30 Start. 
Mandag d. 5/10-20 kl. 15.00-17.30 
OBS: Ingen undervisning i uge 42. 
Mandag d. 19/10-20 kl. 15.00-17.30  
Tirsdag d. 27/10-20 kl. 15.30-18.00 Obs forskudt dato og tidspunkt 
Mandag d. 2/11-20 kl. 15.00-17.30  
Mandag d. 9/11-20 kl. 15.00-17.30 
Mandag d. 16/11-19 kl. 15.00-19.30 Obs. længere dag 
Mandag d. 23/11-20 kl. 15.20-17.50 Obs. forskudt tidspunkt 
Mandag d. 30/11-20 kl. 15.00-17.30 Afslutning 
 
 


