
Aktivitetsbeskrivelse 

Overskrift: TRE (tension and trauma releasing exercises) og MS 

Type: Foredrag og træning ved psykolog og TRE træner Michael Morin Nissen  

Beskrivelse af aktivitet 
 
 

Aktiviteten er et foredrag og TRE træning af 2 1/2 times varighed med 
psykolog og TRE træner Michael Morin Nissen.   
 
TRE (spændings- og traumeforløsende øvelser) er en simpel metode 
udviklet af David Berceli til at forløse kroniske spændinger, stress og 
traumer. Metoden består af syv øvelser, der aktiverer kroppens evne 
til at ryste eller vibrere, denne evne kaldes neurogen tremor.  
 
Øvelserne bruges til lette stræk af kroppen for at aktivere 
vibrationerne. Alle pattedyr benytter denne evne til at komme af med 
overskydende spænding fra stress og traumer. TRE bliver brugt af 
tusindvis af mennesker i hele verden til at komme af med kroniske 
spændinger, traumer og stress, men TRE kan også bruges til at komme 
af med lettere stress og spænding, der bygger sig op i hverdagen. 
 
TRE er blevet benyttet igennem mere end 12 år i Scleroseforeningen 
hvor over 1000 mennesker med MS har prøvet metoden. Derudover 
har foreningen forsket i effekten af TRE for mennesker med MS. 
Erfaringsopsamlingen og forskningen tyder på at TRE kan have en god 
effekt på en del sclerosesymptomer, bl.a. scleroserelateret træthed, 
spasticitet, blæreproblemer, livskvalitet og humør.  
 

Målgruppe 
 
 
 

Foredraget er for mennesker med sclerose i alle aldre og fysisk form. 
Aktiviteten kræver at man er i stand til at lave lettere stående og 
gående øvelser. Ved psykiatriske diagnoser skal foredragsholderen 
kontaktes før man kan deltage.  
 

Kontakt 
 
 
 

Kontakt psykolog og TRE træner Michael Morin Nissen: 
https://www.tre-danmark.dk/kontakt/ 
 
Læs mere om TRE her: 
www.tre-danmark.dk  
 

Pris 
 
 
 

Foredraget har som udgangspunkt en pris på 5.000 kr. Det afhænger 
dog af lokalitet i landet. Der kan deltage maksimum 15 personer per 
foredrag.  

Tidsplan 
 
 

• To måneder før afholdelse af aktiviteten annonceres denne på 
hjemmeside/Nem Tilmeld, nyhedsbrev og Facebook.  

https://www.tre-danmark.dk/kontakt/
http://www.tre-danmark.dk/


 • Tre uger efter relanceres aktiviteten på Facebook, evt. 
nyhedsbrev og Instagram (afhængigt af antal tilmeldinger) 

             Pressemeddelelse/artikel sendes ligeledes lokal presse.  

• To uger herefter relanceres aktiviteten på Facebook, evt. 
nyhedsbrev og Instagram (afhængigt af antal tilmeldinger). 

• En uge før deadline kort opråb på Facebook og Instagram 
(afhængigt af antal tilmeldinger) 

 

Tekster til: 
Nem Tilmeld/Facebook 
Billeder 
 
 
 

Tekst Nem Tilmeld: 
 
TRE (spændings- og traumeforløsende øvelser) og sclerose. 
Deltag i et foredrag om TRE og få træningsinstruktion til de 
spændings- og traumeforløsende øvelser for mennesker med 
sclerose. TRE er en simpel metode udviklet af David Berceli til at 
forløse kroniske spændinger, stress og traumer.  
 
Metoden består af syv øvelser, der aktiverer kroppens evne til at ryste 
eller vibrere, denne evne kaldes neurogen tremor. Øvelserne bruges 
til lette stræk af kroppen for at aktivere vibrationerne. Alle pattedyr 
benytter denne evne til at komme af med overskydende spænding fra 
stress og traumer. TRE bliver brugt af tusindvis af mennesker i hele 
verden til at komme af med kroniske spændinger, traumer og stress, 
men TRE kan også bruges til at komme af med lettere stress og 
spænding, der bygger sig op i hverdagen. 
 
TRE er blevet benyttet igennem mere end 12 år i Scleroseforeningen 
hvor over 1000 mennesker med MS har prøvet metoden. Derudover 
har foreningen forsket i effekten af TRE for mennesker med MS.  
 
Erfaring og forskningen tyder på at TRE kan have en god effekt på en 
del sclerosesymptomer, bl.a. træthed, spasticitet, blæreproblemer, 
livskvalitet og humør. 
 
Til foredraget vil du blive introduceret til TRE og du vil få mulighed for 
at prøve øvelserne.  
 
Underviser er psykolog og TRE træner Michael Morin Nissen. 
 
Læs mere om TRE her: www.tre-danmark.dk  
 
Tekst til Facebook: 
 
TRE (spændings- og traumeforløsende øvelser) og sclerose. 
Deltag i et foredrag om TRE og få træningsinstruktion til de 
spændings- og traumeforløsende øvelser for mennesker med 

http://www.tre-danmark.dk/


sclerose. TRE er en simpel metode udviklet af David Berceli til at 
forløse kroniske spændinger, stress og traumer. 
 
Metoden består af syv øvelser, der aktiverer kroppens evne til at ryste 
eller vibrere, denne evne kaldes neurogen tremor.  
 
TRE bliver brugt af tusindvis af mennesker i hele verden til at komme 
af med kroniske spændinger, traumer og stress. TRE kan også bruges 
til at komme af med lettere stress og spænding, der bygger sig op i 
hverdagen. 
 
TRE er blevet benyttet i mere end 12 år i Scleroseforeningen, hvor 
over 1000 mennesker med MS har prøvet metoden. Erfaring og 
forskningen tyder på at TRE kan have en god effekt på en del 
sclerosesymptomer, bl.a. træthed, spasticitet, blæreproblemer, 
livskvalitet og humør. 
 
Til foredraget vil du blive introduceret til TRE og du vil få mulighed for 
at prøve øvelserne. 
 
Foredraget foregår (indsæt dato, tid) 
 
Læs mere og tilmeld dig her (link til Nem Tilmeld) 
 

Lokalpresse 
 
 
 

Der udarbejdes pressemeddelelse af kommunikationsafdelingen, som 
kan bruges, hvis lokalafdelingen ønsker omtale i lokalavisen.   

Finansiering 
 
 
 

I henhold til §18 er aktiviteten et arrangement i en frivillig forening for 
medlemmerne med et sygdomsforebyggende og 
sundhedsfremmende formål. Forud for ansøgning om §18 midler til 
aktiviteten skal det undersøges, om foredraget ligger inden for den 
pågældende kommunes prioriteret §18 områder. Brug tekst fra 
beskrivelse af aktivitet til §18 ansøgning. 
 

 


