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PROGRAM FOR ROOT CLINICS SUNDHEDSRETREAT 
d. 18.-21. November 2021  

 
TORSDAG d. 18. November 2021 
× Fra Kl. 16.00: Ankomst og indkvartering 
× Kl. 17.30: Velkommen  
× Kl. 18.00: Yoga (Hashimoto-venlig yoga v. Anette Meldgaard) 
× Kl. 19.30: Middag (se beskrivelse) 
× Kl. 21.00: Intro til Undervisnings- & Sundhedsretreat 
× Kl. 22.00: Aften Meditation & Godnat 
 
FREDAG d. 19. November 2021 
× Kl. 7.00: Morgen Yoga v. Helle Yde 
× Kl. 8.30: Morgenmad 
× Kl. 9.30-11.00: Undervisningsdel 1  (Pia). 

o Introduktion til immunsystemet og autoimmune sygdomme 
× Kl. 11.00:  Pause 
× Kl. 11.30: Udendørs aktivitet: Gå- eller løbetur til vandet. 
× Kl. 13.00-14.00: Frokost 
× Kl. 14.00-15.30: Undervisningsdel  2 (Tine): 

o Basal ernæringslære; Makro- og mikronæringsstoffer 
× Kl. 15.30-16.00: Pause 
× Kl. 16.00-17.30: Undervisningsdel 3 (Pia & Tine) : 

o Mad som medicin for autoimmune sygdomme- Del 1. 
× Kl. 19.00: Middag & hygge 
× Kl. 20.30: Restorativ yoga 
× Kl. 22.00: Godnat 
 
LØRDAG d. 20. November 2021 
× Kl. 7.00: Morgen Yoga v. Helle Yde 
× Kl. 8.30: Morgenmad 
× Kl. 9.30-11.00: Undervisningsdel 4  (Pia & Tine) 

o Mad som medicin for autoimmune sygdomme-Del 2 
× Kl. 11.00:  Pause 
× Kl. 11.30: Udendørs aktivitet: Træning på  græsplanen v. Pia  
× Kl. 13.00-14.00: Frokost 
× Kl. 14.00-15.30: Undervisningsdel  5 (Pia): 

o Energi og træthed  - Fysiologien bag mere energi 
× Kl. 15.30-16.00: Pause 
× Kl. 16.00-17.30: Undervisningsdel 6 (Tine) : 

o Tarme, bakterier og fordøjelse: En rundrejse i din tarmfloras verden 
× Kl. 19.00: Middag & hygge 
× Kl. 20.30: Restorativ yoga 
× Kl. 22.00: Godnat 
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SØNDAG d. 21. November 2021: 
× Kl. 8.00: Morgenmad 
× Kl. 9.00: Oplæg om Food Prep og det praktiske i madlavningen for autoimmune sygdomme v. 

Food Coach Signe Sørensen 
× Kl. 10.00: Afrunding, spørgsmål og evaluering (Tine, Signe & Pia) 
× Kl. 11.00: Farvel fra Samsø Retreat. 
 
Lokationen for retreatet er Samsø Retreat 
Du overnatter i skønne lyse værelser i forskellige størrelser, med bad og toilet tilknyttet. 
Stedet ligger i skovbrynet ved den flotte skov flotte skov Brattingsborg, på sydøen af Samsø.  
Huset er omgivet af en dejlig gammel have med mange fine og forskellige haverum. Hele 
stedet summer af stilhed og ro, og er perfekt for fordybelse og restitution, mens du er på 
retreat. Læs mere om stedet her: https://www.samsoeretreat.dk/  
Anette og Thomas er vores værter på Samsø retreat, og de gør det kærligt og nærværende, 
og man føler sig utroligt forkælet. Anette og Pia mødte hinanden i vinteren 20/21, hvor 
Anette selv har fået konstateret Hashimoto’s (autoimmun sygdom), og har fået kost- og 
livsstilsvejledning af Pia og Tine. Anette vil på opholdet også undervise i yoga, som støtter 
kroppens immunforsvar bedst muligt. 
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MADEN 
Maden er under hele opholdet lavet i henhold til Kronisk Sund bogens principper: Glutenfri, 
laktosefri, uden bælgfrugter og natskyggefamilien - men med masser af grøntsager og med 
fisk, skaldyr - og måske lidt indmad ;-) Der vil være snacks undervejs i weekenden. 
Køkkenet er overvejende økologisk og med lokale råvarer. Menuen er sammensat i et 
samarbejde mellem Samsø retreat og Roots Clinic.  
Skulle du have fødevareallergier, bedes du rette henvendelse til os på forhånd på 
info@rootsclinic.dk  
 
UNDERVISNINGEN 

1) Introduktion til immunsystemet og autoimmune sygdomme (Pia) 
2) Basal ernæringslære; Makro- og mikronæringsstoffer (Tine) 
3) Mad som medicin for autoimmune sygdomme Pia og Tine (del 1) 
4) Mad som medicin for autoimmune sygdomme Pia og Tine (del 2) 
5) Energi og træthed - Fysiologien bag mere energi (Pia) 
6) Fordøjelse, tarmbakterier og tarmenes betydning for autoimmune sygdomme (Tine) 
7) Food Prep og det praktiske i madlavningen for autoimmune sygdomme (Signe)  

 
Undervisningen er delt op i 7 dele. Emnerne er udvalgt, fordi de afdækker nogle områder, 
som vi mener er meget vigtige for at opnå en bedre forståelse af autoimmune sygdomme, 
deres natur og dermed også hvilken livsstil og ernæring, som er passende. Vi kommer 
omkring nogle teoretiske emner, for at opnå en bedre forståelse, men præsenterer også 
håndgribelige og praktiske redskaber. Vi dykker ned i hvorfor og hvordan ernæring spiller en 
rolle, og så tager vi en tur gennem fordøjelsen, for at blive klogere på hvordan vi kan bruge 
dén til vores fordel, når det handler om autoimmune sygdomme. Træthed og manglende 
energi er et meget udbredt symptom, og derfor er det essentielt at tage et nærmere kig på 
kroppens energiproduktion, og hvordan vi kan understøtte den og forhindre en ond cirkel af 
træthed og manglende energi. Dén læring du står tilbage med, er en begyndelse på rejsen 
mod at kunne være kronisk sund - selv med en kronisk sygdom.  
Der er ikke noget, som du behøver at læse op på eller forberede dig til mht. weekendens 
undervisning. Vi bestræber os på, at niveauet bliver tilgængeligt for alle. Det kan dog være en 
fordel at have læst bogen Kronisk Sund af Pia Norup, da denne kommer omkring mange af de 
samme emner, som vi også gør i undervisningen.  
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DINE UNDERVISERE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRAKTISK  
TRANSPORT 
 
 
PRAKTIK 
Vi vil anbefale dig at booke færge til og fra Samsø i god tid, da der kan være begrænsede 
pladser. Har du ikke bil med, kan vi anbefale at gå ombord på færgen og booke en cykel, der 
står klar når færgen kommer i havn, eller medbringe egen cykel. Der er 11 km fra Sælvig 
(Jyllands færgen), og 7 km fra Ballen (Sjællands færgen) til Ørnslund. Book evt. din cykel på 
Samsø Cykler eller Samsø Cykeludlejning. 
 
Kørsel til og fra færge 
Ønsker du transport til/fra færgen, så anbefaler vi, at der bookes en teletaxa. Det kan gøres 
via dette link: https://samsoebus.dk/telebus/ 
Vi hjælper gerne til med at booke, så der kan bookes samlet hvis flere ønsker transport. Hvis 
du ønsker transport, som vi skal booke, så send os venligst en mail herom senest mandag d. 
16. august på info@rootsclinic.dk  
 
Ankomme i egen bil 
Hvis du kommer i bil, så vær obs på at du skal køre HELT ind i skoven, forbi parkeringspladser 
på højre side ved skovbrynet. Samsø Retreat er på venstre side af vejen i et hvidt 
bindingsværkshus. Der er et lille grønt skilt, hvorpå der står Samsø Retreat.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Pia Norup, læge og 
sundhdsrådgiver 

Certified Functional Medicine 
Practitioner 

Tine Jørgensen 
Sundhedsrådgiver og 

Cand.scient. Klinisk Ernæring 
 

Signe Sørensen 
BA Sundhed og Ernæring 

Food Coach 
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HUSKELISTE / FAQ 

● Yogamåtte og yogaudstyr findes på stedet, og dette behøver du ikke at medbringe - 
medmindre du ønsker at bruge dit eget 

● Håndklæder og sengetøj får du udleveret på stedet 
● Det er en god idé at medbringe indesko eller varme sokker, da vi ikke bruger sko 

indenfor på Samsø Retreat 
● Tøj: Medbring tøj, som du kan bevæge dig i, og føler dig hjemme og afslappet i. Det 

kan også være en god idé at medbringe en varm sweater, jakke eller andet du kan 
holde varmen i, både indendørs og udendørs 

● Medbring badetøj, hvis du vil med ned og havbade om morgenen 
● Medbring drikkedunk 
● Medbring evt. notesbog eller pc, hvis du foretrækker at tage noter til undervisningen 
● Der vil være lidt snacks undervejs i pauserne (naturligvis efter kostprincipperne)  

 
COVID19 
Der er krav om et gyldigt Coronapas ved ankomst til opholdet. Under opholdet tager vi de 
fornødne forholdsregler der måtte være på pågældende tidspunkt. Generelt spritter vi 
hænder og vasker hænder, og passer på hinanden. I tilfælde af uventede og udvidede 
corona-restriktioner, som skulle umuliggøre afholdelse af retreatet i august, vil retreatet blive 
udskudt til førstkommende mulighed.  

Hvis du har spørgsmål til opholdet, har fødevareallergier eller andre oplysninger, vi skal kende 
til, er du velkommen til at skrive os en mail på info@rootsclinic.dk. Sender du 
personfølsomme oplysninger, skal du sende det via vores sikker-mail system ved at følge 
dette link: https://ezme.io/u/5C/eckk    

Vi glæder os helt vildt meget til at se dig og nyde opholdet med dig! 

Varme hilsner 

Pia, Tine & Signe  


