
  

Familiehuset ”Ankersvej” 

Ankersvej 10  

8722 Hedensted  

                                               
   
  

Intranettet 2012  

Uden mad og drikke…  
  

Sårbare familier skal arbejde med sig selv i det Psykoterapeutiske behandlingstilbud i 

Familiehuset ”Ankersvej” i Hedensted Kommune.   

  

I behandlingen tænkes der hele vejen rundt, hvorfor selve måltiderne tirsdage og 

torsdage også er et reflekteret bevidst valg. Der er tænkt på madkultur og sundhed på 

en måde, så familierne kan lære og overindlære og dermed integrere det sammen med 

deres børn hjemme.  

  

For at kunne arbejde med sig selv og reflektere er det vigtigt at hjernen og kroppen 

har noget at arbejde med og maden indeholder derfor både vitaminer, fedt, 

kulhydrater og andre vigtige ting.  

  

Der er tale om helhedstænkning, hvor hjemmelavede forårsruller, Meretes fiskeret 

samt fade med udskåret frugt og grønt osv. er benzin til det arbejde, forældrene gør i 

terapien. Sundhedsfremmeafdelingen har været på besøg i Familiehuset og vil gerne 

fortælle den gode historie:  

  

Merete Rasmussen er miljøsekretær og den, der står ved gryderne i Familiehuset - når hun altså 

ikke løser administrative opgaver, gør rent, samarbejder med andre afdelinger etc. I køkkenet 

følger opskrifterne sæsonen og retterne er altid tilsat en god portion entusiasme. At entusiasmen 

smitter af på forældrene, er der ingen tvivl om. De glæder sig til at se ’Dagens menu’ på 

opslagstavlen ved indgangen og efterspørger opskrifter, så de selv kan prøve retterne 

derhjemme. Merete øser også gerne ud af sine erfaringer; nogle gange fortæller hun om, hvilke 

ingredienser hun har anvendt, andre gange henter hun ingredienserne i køkkenet, så forældrene 

kan se, hvordan emballagen ser ud. Så er der både noget for dem, der lærer bedst ved at lytte 

og dem, der lærer bedst ved at se.   

  

Udover at lave maden gør Merete en dyd ud af at servere retterne. Det skal være indbydende 

og dagens menu skal præsenteres. Det handler om at vise familierne vigtigheden af at samles 

om måltidet. Her venter alle med at spise, til der er sagt værsgo og her er tid til at spise, snakke 

og have det rart. Omkring bordet opstår et uformelt forum med mange gode snakke om 

familiernes egne madvaner, fritidsoplevelser mv. Det er også her, familierne oplever at være en 

del af et fællesskab og her, sociale færdigheder styrkes. Det er kompetencer, der kan bruges i 

terapien og i livet i øvrigt.  

  

Der er således noget om det gamle ordsprog ’Uden mad og drikke…’. Sund og varieret mad spist 

i gode omgivelser er fundamentalt. Det gælder både for børn der skal udvikle sig, skoleelever 

der skal koncentrere sig, voksne der skal præstere på arbejdet og ældre der skal bevare 

førligheden etc.   
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Sunde kostvaner behøver heldigvis ikke være besværlige og Merete deler gerne ud af sine tips 

og tricks til institutioner, der vil integrere sund mad i deres kerneydelse. Det samme gælder for 

sundhedsfremmeafdelingen, der gerne bidrager med vejledning og sparring vedr.  

opskrifter, indkøb, køkkenflow etc.  

  

 

Info om familiehuset  

Det psykoterapeutiske dagbehandlingstilbud er en foranstaltning for familier, der på den ene 

eller den anden måde har brug for hjælp. En hjælp der er mere omfattende og intensiv end 

almen støtte, vejledning og rådgivning. Målet med tilbuddet er at tilbyde behandling til familier, 

hvor børnene enten er truede i deres udvikling eller hvor en behandling er vigtig for at forebygge 

at barnet bliver truet. Målet er at forebygge årelang støtte i familien og/eller en eventuel 

anbringelse udenfor hjemmet.  

  

Info om sundhedsfremme  

Sundhedsfremme har borgerrettede kurser inden for rygestop, vægttab, motion, angst, cancer, 

diabetes, KOL og hjertesygdom. Derudover tilbyder sundhedsfremme vejledning og sparring til 

borgerene samt kommunale institutioner/afdelinger vedr. sundhed. Målet er at bidrage til, at 

borgerne lever et sundt, selvstændigt og produktivt liv og at rammerne faciliterer dette.   
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