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Mange mennesker, som lever med/efter 
livstruende sygdom, har ofte behov for at 
udtrykke sig. Nogle fortæller, at det er som om, 
at der er en indre stemme, som vil høres. Andre 
tilføjer, at det bl.a. hjælper med at få andre og 
nye perspektiver på livet.  

Hvis du kan genkende dette eller blot har mod 
på at komme i gang, så er skriveværkstedet 
måske noget for dig? Her kan du få hjælp til 
at komme i gang eller blive inspireret til at 
fortsætte skriveprocessen.   

På skriveværkstedet arbejder du med 
forskellige øvelser knyttet til skriveprocessen, 
og du får dermed konkrete fornemmelser af 
ordene som materiale, af hvordan en fortælling 
kan blive til, og hvordan ord kan sættes 
sammen, danne rytmer og billeder i sproget. 

Når du arbejder med ord og sprog, kan du 
opleve nye måder at udtrykke dig på og dermed 
måske nye måder at opleve tilværelsen på.

I løbet af skriveværkstedet er der 
mulighed for at skrive små tekster i form af 
fortællinger, dialoger, digte og kortprosa. Du 
læser efterfølgende teksterne op for dine 
medkursister og har samtaler om teksternes 
virkemidler og udtryksmuligheder. 

SÆT ORD PÅ...

HVEM KAN DELTAGE? 

11.-12. december 2017 

Skriveværkstedet er et frirum for dig med eller efter livstruende sygdom, 
der har lyst til at opleve glæden ved at skrive og gå på opdagelse i ordenes verden. 

 Du kan deltage, hvis du:

•	 	Har eller har haft en livstruende  
sygdom.

•	 	Har rehabiliteringsbehov, som retter 
sig mod at finde fodfæste i livet igen, 
efter/med livstruende sygdom/dennes 
behandling.

•	 	Kan og vil deltage aktivt i forløbet med 
skrivning, oplæg i plenum, gruppe- 
diskussioner og individuel vejledning.

•	 	Kan tale og forstå dansk.

•	 	Er selvhjulpen, da REHPA ikke har 
mulighed for pleje og behandling.



Der vil også være tidsrum, hvor der læses 
udvalgte tekster fra den nyere danske litteratur 
som inspiration. Her vil du blive introduceret 
til, hvilke virkemidler professionelle forfattere 
benytter, når de skriver. 

Undervisere på skriveværkstedet
Forfatterne Pablo Llambías og forfatter Trisse 
Gejl er de gennemgående fagpersoner, som du 
vil møde på skriveværkstedet. 

Evaluering
REPHA har til opgave at samle, udvikle og 
formidle viden. Derfor bliver du inviteret til at 
bidrage til evaluering og forskning i forhold 
til indsamling af viden på forskellige måder 
– herunder udfyldelse af spørgeskema og 
deltagelse i gruppeinterview. 

Du kan altid trække dit tilsagn om deltagelse i 
evaluering og forskning tilbage, hvilket på ingen 
måde får konsekvenser for din deltagelse på 
skriveværkstedet. 

På dette skrivekursus må du ikke forvente, 
at der vil blive taget hånd om dine 
rehabiliteringsbehov i bred forstand.

SÆT ORD PÅ...

PRAKTISKE FORHOLD

Skriveværkstedet er gratis.

Du kan downloade og printe henvisning-
skema fra vores hjemmeside www.rehpa.
dk under Borger og REHPA-ophold.

Du skal selv udfylde skemaet – husk, at 
din behandlende læge skal udfylde og 
underskrive skemaet på side 2.

Vi visiterer til skriveværkstedet ca. en 
måned før opholdet, og så får du svar 
umiddelbart derefter.

Forløbet afvikles som internatophold 
på REHPA i Nyborg. Du indlogeres i 
enkeltværelse i vores nye værelsesfløje  
på REHPA.

Vores lokaler er røgfrie.

 Der er plads til 20 deltagere på hvert hold.



Rehabiliteringen og overnatning foregår på:
REHPA – Videncenter for Rehabilitering og Palliation 
OUH Sygehusenheden i Nyborg
Vestergade 17
5800 Nyborg

Telefon 3057 1059
rehpa.ophold@rsyd.dk 
www.rehpa.dk

SÅDAN BLIVER DU HENVIST

•	  Du kan downloade og printe henvis-
ningsskema fra vores hjemmeside 

 www.rehpa.dk under Borger og REHPA-  
 ophold.

•	 	Du skal selv udfylde skemaet – husk, at 
din behandlende læge skal udfylde og 
underskrive skemaet på side 2.

•	 	Vi visiterer til REHPA-ophold ca. en 
måned før opholdet, og så får du svar 
umiddelbart derefter.

•	 	Har du spørgsmål til ophold eller 
ansøgning, så kontakt os gerne på

 telefon 30 57 10 59 eller mail
 rehpa.ophold@rsyd.dk.

HVORNÅR?

Kurset er fordelt på to x to dage: 

Den 11. og 12. december 2017 
med opfølgning den 17. og 18. januar 2018   
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