
ANNEBERG KULTURPARK ÅBNER SUNDHEDSKLINIK

Til efteråret slår Annebergklinikken, et nyt center for sundhed, velvære og træning,
dørene op i Anneberg Kulturpark. Derfor søger kulturparken nu nye aktører, der kunne

tænke sig at blive en del af den nye ‘sundhedshub’.

Er du terapeut eller behandler og drømmer om at blive en del af et behandlerfællesskab i

hjertet af Anneberg Kulturpark, så er det nu, du skal gribe chancen. Til efteråret åbner

nemlig en helt ny sundhedsklinik i den gamle Plejerskebygning, der ligger midt i det centrale

kompleks i Annebergparken, Nykøbing Sjælland. Bygningen er under kærlig behandling af

travle håndværkere, der er ved at gøre den fredede bygning klar til et klinikfællesskab af

behandlere. Hen over efteråret vil de omdanne den smukke gamle bygning til et levende

fællesskab for fysioterapeuter, psykologer, fodterapeuter, kiropraktorer, yogainstruktører,

massører og andre med sundhedsfaglig baggrund. I lighed med de øvrige hubs i

kulturparken er det visionen at skabe samarbejde og synergi - i særdeleshed indenfor

hub´en, men lige så vigtigt - blandt parkens øvrige aktører..

Klinikken skal være et attraktivt tilbud til både lokale og de mange sommerhusgæster året

rundt. Klinikken planlægger nemlig at holde weekendåbent.

Annebergklinikken stiller som krav, at alle behandlere i huset tilbyder evidensbaserede

behandlinger. “Vi ønsker blandt andet at tilbyde kurser og rådgivning i forhold til

livsstilsmæssige faktorer, - og dermed dreje fokus over på forebyggelse af sygdom”, siger

Gitte Klausen, direktør for Anneberg Kulturpark. “Vores langsigtede vision er, at de

kommende gæster kan bo hos os i fx en uge, hvor de kan opleve og deltage i alskens

spændende kulturelle aktiviteter - og samtidig få et boost af deres fysiske og psykiske

sundhed.”

På klinikken vil udviklingen indenfor forskning, evidens og nye metoder for behandling og

forebyggelse følges tæt og målet er at skabe et lokalt og ambitiøst center for sundhed, som

er i konstant udvikling og flow.

Med sundhedsklinikken føjer Anneberg Kulturpark endnu et aktiv til listen af mange

aktiviteter og tilbud indenfor oplevelser, kunst, kultur, fødevarer og nu også sundhed og

velvære. Her eksisterer i forvejen et bredt samarbejde blandt parkens mange aktører og

ønsket med Annebergklinikken er da også at etablere et aktivt samarbejde på tværs af

Anneberg Kulturparks øvrige virksomheder til glæde for både de selvstændigt

erhvervsdrivende og for kulturparkens gæster.



Der bliver plads til ialt 10-14 behandlere i Annebergklinikken og de første beboere flytter ind

1. september. I den kommende periode og henover efteråret afholdes en række workshops

og dialogmøder, hvor koncepter, ideer og forretningsbetingelser diskuteres og fastlægges.

Interesserede behandlere er meget velkomne til at deltage i disse.

For yderligere info:

Er du terapeut eller behandler med eget CVR nummer og ønsker du at vide mere om

Annebergklinikken kan du skrive en mail til info@annebergkulturpark.dk

For yderligere info kontakt vedr. pressemeddelelsen: Gitte Klausen, Direktør for Anneberg

Kulturpark: 22488808, gitte@annebergkulturpark.dk
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