
BUDSTIKKEN FREDERICIA

Fredericia er hjemsted for en
af landets meget få, anerkend-
te uddannelser indenfor be-
handlingsmetoden mindful-
ness, og det første hold elever
har netop forladt klasseværel-
set som eksaminerede instruk-
tører. I skoletasken ligger nu
omfattende teoretisk viden og
en lang række unikke redska-
ber, som de hver især kan be-
nytte i deres
daglige arbej-
de.

En af de
nyudklække-
de eksperter
er Agnete
Gornitzka. Hun arbejder som
coach og konsulent hos Vejle-
virksomheden JobinPlace,
som blandt andet hjælper og
støtter borgere, der, ofte på
grund af sygdom, har meget
svært ved at fastholde kontak-
ten til arbejdsmarkedet. 

- Nu kan jeg give de men-

nesker en række redskaber,
der ikke bare gør det væsent-
ligt nemmere at leve med syg-
dommen, men som også kan
åbne deres øjne for helt andre
sider af tilværelsen. Mindful-
ness handler om at leve livet
lige nu og ikke i bakspejlet, el-
ler for den sags skyld i for-
ventning om at lykken måske
indfinder sig i morgen. Den

tilgang til li-
vet kan få
enormt stor
betydning for
de mennes-
ker, jeg arbej-
der med, det

er jeg ikke et øjeblik i tvivl om,
fortæller Agnete Gornitzka.  

Forventer stor interesse
Mindfulness er en medita-
tionsform og en metode til at
forebygge og behandle stress
og stressrelaterede sygdomme
som depression, angst og ud-

brændthed. Værktøjet bliver
mere og mere efterspurgt af
coaches, stresskonsulenter, so-
cialrådgivere, HR-personale,
sundhedspersonale og andre,
der hjælper borgere og kolle-
ger i forbindelse med stress.

Blandt de mindfulness-in-
struktører, der netop har af-
sluttet uddannelsen i Frederi-
cia, er således også flere coa-
ches og socialrådgivere fra
Odense, Horsens, Børkop og
Kolding - samt ikke mindst en
enkelt jobsøgende, der selv
fandt støtte i mindfulness i
forbindelse med en depres-
sion og derfor nu vil forsøge
at hjælpe andre i samme situa-
tion. 

Desuden bliver mindful-
ness benyttet på flere smerte-
klinikker som redskab til tak-
ling af eksempelvis kroniske
smerter. 

Uddannelsen i Fredericia
udbydes af virksomheden Hu-

man-Care.dk, der har Louise
Vælds ved roret. Undervis-
ningen varetages dels af Loui-
se Vælds dels af stresscoach
og mindfulness-instruktør Be-
rit Simonsen, der driver virk-
somheden 2bee.dk i Børkop. 

Human-Care.dk forventer
stor interesse for mindfulness-

uddannelserne i den kommen-
de tid, og derfor har virksom-
heden selv ansat en af de ny-
uddannede instruktører.

- Erhvervslivet er virkelig
ved at få øjnene op for mind-
fulness som redskab til at
forebygge stress på arbejds-
pladsen. Det handler jo om

værktøjer, alle kan lære at bru-
ge, og dermed er stresshåndte-
ring pludselig en faktor, der er
til at have med at gøre. Det er
det, der inspirerer så mange til
at søge mere og mere infor-
mation, siger Louise Vælds. 

Eksperter udklækket i Fredericia
“Mindfulness” bliver mere og mere efterspurgt som værktøj til at forebygge og behandle stress. En af landets få,
anerkendte undervisere på området bor i Fredericia, og har netop udstedt eksamensbeviser til otte nye instruktører.

- Vi er ikke ældre, end at vi
stadig kan lege. Og mange er
jo helt syge efter at komme i
gang med det her, siger Ole
Olsen. Han er med i den nye
modeljernbaneklub på Pleje-
centret Hybyhus i Fredericia.

I alt syv herrer er samlet
omkring bordet i den ene en-
de af det store plejecenter. Der
er kaffe på kanden, og den
drikkes af ganske særlige, sor-
te og blå metalkopper fra
Märklin.

Märklin er navnet på det
mærke, den nystiftede klub
har valgt at arbejde med.
Manden, der fik idéen, har el-
lers en samling tog og skinner
af mærket Fleischmann.

- Men Fleischmanns skin-
nesystem er anderledes. Så vi
var nødt til at vælge, og så
endte det altså med Märklin,
siger Jørgen Bertelsen, der tog
initiativ til klubbens dannelse.

- Märklin-skinnerne har og-
så den fordel, at man næsten
ikke kan ødelægge dem eller
samle dem forkert, siger Peter
Bue Nielsen. Han er det enes-
te klubmedlem, der ikke bor
på Hybyhus.

- Jeg har kørt modeljernba-
ne i 50 år, siger han og supple-
res af sine klubkammerater:

- Han er kaldt ind som ek-
spert, siger de.

Stil op og pak ned
De syv har indtil videre inves-

teret omkring 6.000 kroner i
skinner, bjerge, træer, huse og
så videre. Pengene har også
betalt for en række træplader,
der skal fungere som moduler
for det planlagte landskab.

- Vi har fået lov at bruge et
rum her på centret. Men kun,
når vi skal køre med togene.
Vi kan ikke bare lade banen

stå fremme altid. Så vi er nødt
til at bygge det på en måde, så
det hele kan pilles ned hver
gang. Så tager hver mand et
modul med tilbage på sin
stue. Dét stiller selvfølgelig
krav til måden, vi bygger land-
skabet op på. Men det skal
nok gå, siger Peter Bue Ni-
elsen.

Der er ingen rollefordeling
mellem de syv klubmedlem-
mer. Ingen er
mere end de
andre. Men
når engang
banen er på
plads, og der
skal vælges et medlem til at
styre kontrolboksen på jom-

frurejsen, er 86-årige Thorleif
Torein Snerum næsten selv-

skreven. I
hvert fald er
der lagt op
til, at banen
skal opkaldes
efter ham og

hedde Snerum-banen.
- Jeg var togfører ved DSB

fra 1947 og frem til, at jeg blev
pensioneret, siger han. Han
glæder sig til at vise banen til
sine oldebørn.

De andre i klubben ser og-
så frem til at vise banen frem
til familiens yngste.

Hjælp
Selvom de syv allerede har en
halv maskinpark af udstyr til
projektet, er der brug for me-
re.

- Vi har søgt flere fonde og
sponsorer. Og blandt andre
Drejeskiven i København og
Hobbykælderen i Erritsø har
hjulpet os rigtig flot. Men det
er klart, at hvis nogen blandt
Budstikkens læsere ligger inde
med tog, skinner, vogne eller
andet, vil vi meget gerne tage i
mod det, siger Jørgen Ber-
telsen, der kan kontaktes på
telefon 53 46 41 95.

Det er planen, at Hybyhus
Modeljernbaneklub skal mø-
des en gang om ugen. I de
mellemliggende dage kan
medlemmerne arbejde med at
samle, bygge og male model-
ler og bygninger, så banen kan
blive klar. For klar skal den
nok blive. Men aldrig færdig.

- En modeljernbane bliver
aldrig færdig. Man kan altid til-
føje noget eller lave noget om,
siger Palle Busk.   

Af Peter Friis Autzen

Plejecenter med fut i
Plejecenter Hybyhus er hjemsted for en helt ny klub af modeljernbane-entusiaster.
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Hybyhus Modeljernbaneklub med en brøkdel af banen. Øverst: Peter Bue Nielsen, Jørgen Bertelsen, Palle Buskl og Ole Olsen.
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Peter Bue Nielsen
Klubmedlem

- Jeg har kørt modeljernbane 
i 50 år. 

De nyuddannede instruktører. I forgrunden ses Louise Vælds, indehaver af Human-Care.dk.
Agnete Gornitzk
Ny instruktør

-Mindfulness handler om at 
leve livet lige nu og ikke i 
bakspejlet.


