
- Jeg har før doneret penge til
Danmarks Indsamlingen, men
jeg har ikke tidligere været ak-
tiv på den her måde.

Louise
Vælds fra 
Human-Care,
der blandt an-
det udbyder
instruktørud-
dannelse i
mindfulness,
går nye veje - og tænker alter-
native muligheder i forbin-
delse med årets store Dan-
marks Indsamling. Tanken er,
at bidragsyderen ikke kun gi-
ver, men også får noget igen.
Nemlig en uddannelse i mind-
fulness.

Mindfulness er et enkelt
redskab til træning af nærvær
og opmærksomhed. Alle kan
lære mindfulness, fordi alle al-
lerede har evnen til at være
nærværende, men måske har
glemt den lidt i en travl hver-
dag. Mindfulness kan blandt
andet bruges til at håndtere
stress, øge den mentale sund-
hed, skabe ro, glæde og over-
blik. Mindfulness handler om
livsglæde og om at leve i nuet.

Louise Vælds sætter to ud-
dannelsepladser på auktion.
Hver plads har en værdi á
29.500 kr. Højestbydende får
plads på næste hold.

- Du bliver professionelt
klædt på til at kunne give
mindfulness videre til andre.
Jeg har haft to hold igennem,
og erfaringerne viser, at 88
procent efterfølgende bruger
uddannelsen i en professionel
sammenhæng, foræller Louise
Vælds.

Byd ind
Uddannelsen bliver gennem-
ført i perioden fra marts til de-
cember. Der er tale om et otte
ugers grundforløb, et syv da-
ges instruktørforløb og et 
“retreat”/fordybelseophold på
tre dage. Der er maks. plads til
16 deltagere på holdet.

- Uddannelsen kan sagtens
tages sideløbende med et ar-
bejde, foræller Louise Vælds.

Fysioterapeuter, social- og
sundhedsarbejdere, rådgivere
eller HR-konsulenter - alle kan
få gavn af mindfulness. Måske
er en arbejdsgiver interesseret
i at give en af sine vigtige
medarbejdere et løft. Så er det
bare at byde ind...

- Det er et grundigt uddan-
nelsesforløb af høj kvalitet, og
helt sikkert også en investe-
ring i fremtiden, slår Louise
Vælds fast. 

Du kan byde på de to ud-
dannelsespladser via
lauritz.com. Der er hammer-

slag lørdag.
- Jeg er helt vildt spændt.

Jeg aner ikke, hvordan done-
ringen bliver modtaget. Men

jeg synes, at
det er me-
ningsfuldt at
bidrage med
noget så hjer-
teligt og men-
neskeligt som
mindfulness.

Det tiltaler mig også, at en ud-
dannelse i Danmark på den

måde bidrager til uddannelse i
Afrika.

På den næste mindfulness-
uddannelse, der starter til
marts, er otte pladser forelø-
big optaget.

Af Lars Saugbjerg

Byd på en uddannelse
Louise Vælds fra virksomheden Human-Care i Fredericia 
donerer to uddannelsespladser i forbindelse med Danmarks
Indsamling 2011. 
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Louise Vælds
Indehaver, Human-Care

- Det tiltaler mig, at en 
uddannelse i Danmark på den
måde bidrager til uddannelse 
i Afrika. 

Louise Vælds, stifter og ejer af Human-Care, der har til huse i 
Viden-parken                                                      Foto: Lars Saugbjerg

Danmarks Indsamling 2011 er i gang - og temaet er i år 
“Det nye Afrika”. 

Hele Danmark samler ind til 12 forskellige projekter, som på
hver sin måde støtter op om unge afrikanere og deres frem-
tid. 

Indsamlingen kulminerer med et stort tv-show på DR1 
lørdag den 29. januar kl. 19:00 


