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Nyhedsbrev april 2021 

Vi går på mange måder mod lysere tider, behandlerne har kunne komme i gang med at 

arbejde i denne uge, og snart kan vore uddannelser og kurser starte op igen. Vi venter 

stadig på, at få det antal som vi må være forsamlet på kurser og uddannelser, - men det 

kommer inden vi kan starte op den 21. maj 2021. Arbejdet i Healer-Ringen har været aktivt 

her i vinter, jeg vil her give jer lidt Update på udviklingen i vores forening. 

 

Ny Hjemmeside 

Healer-Ringens hjemmeside har i lang tid været et problem, den var lavet i et system hvor 

vi ikke selv kunne opdatere vores indhold. Udover det var det et dyrt bekendtskab med 

den virksomhed som skulle opdatere og vedligeholde hjemmesiden. Vi har derfor fået 

lavet en hjemmeside, som i udtryk og indhold ligner den gamle, bare meget nemmere for 

os at arbejde i, og dermed og så billigere for foreningen. 

Det har været lidt problematisk at flytte behandlerfotos, så nogle af billederne er blevet 

forstørret. Derfor når den nye hjemmeside bliver frigivet, så gå ind og kontroller dit foto og 

dine oplysninger at alt er som det skal være. Alle henvendelser vedrørende hjemmesiden, 

rettes til Leif i Healer-Ringens sekretariat, han ændrer gerne jeres oplysninger og fotos – det 

er bare at skrive til Leif: sekretariat@healerringen.dk 

For jer som har skolemedlemskab, kontroller også jeres data der, fx om det er kortere kurser 

til et Healer-Ringen medlemskab (200 timer), eller om jeres kurser/uddannelser kan 

kvalificere jeres kursister til et samlet RAB-medlemskab i Healer-Ringen (ca. 300 timer), hvis 

de andre fag-krav også opfyldes.  

I det hele taget, finder I fejl på den nye hjemmeside så skriv til Leif. 

 

Nye Krav til Skoler og kursusudbydere 

Healer-Ringen vil rigtig gerne i kontakt med Healerskoler og Healerkursusudbydere. I takt med 

den bevågenhed det alternative område får fra både brugere, og fra politisk side ønsker 

Healer-Ringen, at sørge for at vores medlemmer bliver så godt klædt på til deres virke, som 

overhovedet muligt. 

https://www.healerringen.dk/
mailto:sekretariat@healerringen.dk
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Registreret Alternativ Behandler, vil få større fokus i fremtiden - politisk, hos Styrelsen for 

Patientsikkerhed, hos SundhedsRådet, og dermed også i Healer-Ringen. Det er derfor vigtigt 

for jer kursusudbydere at kende vores fremtidige krav til uddannelses- og kursusbeviser. Således 

at jeres kurser/uddannelser kan regnes som ”RAB”-point for jeres kursister, og vores 

medlemmer, fremtidige kolleger. 

 

Fremover skal et Kursusbevis indeholde:  

• Antal lektioner/timer 

• Kursusbeskrivelse, som bilag til kursusbeviset 

• Præsentation af kursussted, som bilag eller, evt. link til hjemmeside 

• Præsentation af underviser, og dennes faglige baggrund, som bilag eller evt. link til 

hjemmeside 

 

Vi ønsker, at sikre vores medlemmer det bedste faglige udgangspunkt, derfor er det vigtigt at 

kursisterne kan dokumentere et kursus både i tid, fagligt niveau og kvalitet. 

Har du som medlem og kursusudbyder/skole lyst til at samarbejde med Healer-Ringen i dette 

kvalitetsarbejde, står vi gerne til rådighed. Healer-Ringens største ønske/vision er, at alle 

kursussteder hvor der udbydes Healerkurser/Healeruddannelser – bliver medlem af Healer-

Ringen. Således at vi kan vokse sammen, og udvikle vores fag sammen. 

 

Anatomi, Fysiologi og Sygdomslære 

Healer-Ringen havde i foråret regnet med at kunne afholde et anatomi-, fysiologi- og 

sygdomslærekursus. Det har ikke været muligt, på grund af Covid-19 situationen, det er nu 

vores plan at afholde kurset i efteråret 2021, med start i september, - afslutning december 

2021. Kurset vil være intensivt, strække sig over 5 lørdage/søndage fra kl 9.00-17.00 – ca. hver 4. 

weekend. Kurset vil blive afholdt i København. Så snart lokaler er booket, vil kurset blive 

annonceret – minimum 10 deltagere. 

 

Kontingent 2021 

Healer-Ringen har i år valgt at vente med at sende kontingentopkrævning ud til 

medlemmerne, vi synes det var lidt hårdt at I skulle betale kontingent – uden at have indkomst. 

Den kommer ;O) 

https://www.healerringen.dk/
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Nyt fra HumanHealing gruppen  

HumanHealings styregruppe arbejder på, at få gang i de aktiviteter som vi har drømt om at 

kunne tilbyde siden 2017 hvor vi var på Studietur til London, for at opleve Healing 

implementeret i det etablerede system.  

I første etape vil det dreje sig om ”drop-in healing”, for alle der har brug for healing, - det vil 

blive udbudt på 3-4 adresser i landet, København, Ålborg, Århus og vi arbejder på at finde en 

løsning i Odense. Vi vil her tilbyde gratis healing 1 gang om måneden, - vi håber at kunne 

udvide i takt med at patienterne lærer os at kende, og at vi får udvidet gruppen af healere 

som har interesse for med tiden, at kunne heale indenfor det etablerede system. Vi ønsker, at 

oparbejde/uddanne et fast team af healere, som også har lyst og kompetencer til at heale 

på Hospice, Palliative afsnit mm. HumanHealing vil tilbyde et introduktionsforløb for healere, 

som ønsker dette arbejde. Synes du det lyder som noget for dig, og bor du geografisk i 

nærheden af de byer som vi vil starte i, så hold dig ikke tilbage – så vil vi rigtig gene tale med 

dig. Skriv til Leif sekretariat@healerringen.dk  

Vi ønsker at HumanHealing-healere er medlem af Healer-Ringen, og arbejder under Healer-

Ringens etiske retningslinjer. 

Der vil med tiden, - komme mere information om dette på Healer-Ringens hjemmeside. 

 

Generalforsamling 2021 

Det har jo ikke været muligt at afholde vores årlige Generalforsamling i marts måned, - Healer-

Ringens bestyrelse håber på, at kunne afholde den årlige generalforsamling i juni måned. I år 

ønsker vi, - at udvide Generalforsamlingen med en event, således at vi har lidt mere at mødes 

om. I hører nærmere, senest en måned før. 

 

Mange kærlige tanker til jer alle sammen  

 

Nana Hellsten 

Formand for Healer-Ringen 

https://www.healerringen.dk/
mailto:sekretariat@healerringen.dk

