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Kære læser, 

Vinterferien står for døren og dagene bliver længere igen. Lyset er vendt tilbage og det 
er de af os, der maler, rigtig glade for. En af de store udfordringer om vinteren er at få 
lys nok på sine billeder. Farver og lys snyder med kunstigt lys. 

De 2 kunstterapeutiske grupper er startet op og kører godt. Der er fortsat en ledig plads 
i drømmegruppen hver 2. torsdag. Så hvis du kender nogen, der kan være interesseret, 
håber jeg du vil fortælle det videre. Fra 1. marts er der 5 gange tilbage og prisen vil så 
være 625 kr. (det er 125,00 kr. pr aften inkl. materialer, så en rigtig god pris). Gruppen 
kører frem til juni måned.  

Dette forår vil jeg fokusere på mine egne maleprocesser. Jeg er i gang med en billed-
serie ”Moods” (stemninger) til min Pinseudstilling, hvor jeg holder åbent hus (fra d. 3.-
5. juni). Sat gerne kryds i kalenderen allerede nu. Jeg håber, at der er mange af jer, der 
har lyst til at kigge ind. 

I marts måned har jeg tilmeldt mig en faglig weekend på Institut for Kunstterapi, hvor 
bl.a. Majbritte Ulrikkeholm holder et workshop. Jeg glæder mig rigtig meget til at få 
masser ny inspiration med hjem.  

Endvidere vil jeg sætte fokus på at få nogle flere klienter i individuel terapi. Når du har 
store udfordringer i dit liv eller når du ønsker at skabe forandringer, kan det være en 
god idé at gå ind i et terapiforløb. Et individuelt terapiforløb kan være med til at skabe 
disse forandringer.  

Såfremt du overvejer at gå ind i et terapiforløb, tilbyder jeg en gratis terapisession på 
45 minutter. Her kan vi tale om, hvilke udfordringer du står med og du kan stifte 
bekendtskab med kunstterapi og dennes metoder.  

Hvis du er nysgerrig, men i tvivl om kunstterapi er noget for dig, er du altid velkommen 
til at kontakte mig enten pr. mail eller telefon. Jeg svarer så hurtig, jeg kan.  

Jeg ønsker dig en dejlig vinterferie, hvis du holder fri, og ellers håber jeg du nyder, at 
lyset er ved at vende tilbage. 

Kærlig hilsen fra Karin 
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