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Nyt fra
bestyrelsen

Kære medlem!
Vi er nået langt i foreningens 2. leveår. Vores

forening vokser. Vi får nye medlemmer i

foreningen og i vores åbne netværksgruppe på

Facebook. Det støtter os i vores tro på, at der

er plads til og brug for en forening som vores i

Danmark. En forening, der arbejder for at

udvikle udendørsterapi og udbrede

kendskabet hertil i Danmark. 

 

 

 

På generalforsamlingen i foråret tog vi en

vigtig beslutning om at indstifte et

medlemskontingent, så vi kan få en økonomi

til at udvikle foreningen og nå vores mål. Vi har

fået ny hjemmeside, som vi fortsat udvikler på.

Vi har haft Nordisk Netværkstræf i Nordjylland.

Vi har lagt en strategi og vi er i gang med at

etablere de første samarbejder. 

 

Tak for dit bidrag! 

Uden dig var vi ikke nået så langt. Jeg glæder

mig til et nyt år i udendørsterapiens tegn.

Godt nytår!

 

TINNA J. MARIAGER, FORMAND

I FORENINGEN FOR

UDENDØRSTERAPI DANMARK
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Bestyrelsen afholdt sit første strategiseminar i november

2019. Et vigtigt skridt i udviklingen af foreningen. 

Her blev det besluttet at gennemføre en

medlemsundersøgelse med henblik på at afdække

medlemmers og potentielle medlemmers forventninger og

ønsker til foreningen. 

Vi besluttede at arbejde målrettet for, at Foreningen for

Udendørsterapi Danmark bliver en central aktør i at udvikle

feltet i Danmark. Vi vil arbejde for at sikre faglig kvalitet, og

udbrede kendskabet til og anvendelsen af naturen som ramme

om terapi, behandling og personlig udvikling. Vores intention er

at gå ind i arbejdet for at få natur på recept i Danmark og

formidle best practice.

 

Bestyrelsen samles til strategiseminar igen i foråret 2020.

 

Strategiseminar
2019



En række danske undersøgelser peger på, at en stor

del af børn og unge i Danmark ikke trives. Der er mange

unge der er udfordret på livet uden vejledning,

voksenstøtte og uden stærke sociale netværk. Der er

også mange børn der ikke trivels i det konventionelle

skolesystems rammer . KOM-MED 2.0 er et tiltag der

vil hjælpe ’de enestående unge’ gennem friluftlivs-

aktiviteter i Marigerfjord Kommune og omegn.

Projektet vil i lighed med en række andre danske

projekter bl.a. ’My Way’  og Natur til et God Liv Lab , yde

en sociale indsats for unge, men har også børns trivsel

og udvikling i højsæde. 

 

KOM-MED 2.0 er et frivilligt og gratis tilbud til unge der

vil forbedre deres trivsel, men indeholder også

naturvejledning i skolernes specialklasser, samt tilbud

om friluftsaktiviteter for lokale bosteder og

aktivitetstilbud. Grundidéen med projektet KOM-MED,

er således at bruge ’naturvejledning og friluftliv som

social løftestang’. Dernæst at udvikle nogle

retningslinjer og inspiration til hvordan fagpersonale

kan bruge friluftlivet i arbejdet med at skabe bedre

rammer for trivsel. Projektet KOM-MED er igangsat af

Fonden Hedehuset der er en social-økonomisk

virksomhed, som driver forskellige sociale tilbud for

børn, unge og voksne i Mariagerfjord Kommune. Det er

desuden sponsoreret af Friluftsrådet og Trygfonden i

en periode på 1,5 år.

 

Direktør Carsten Bredahl fra Hedehuset siger om

projektet: ”Vi har fra Fonden Hedehusets side

valgt at gå ind i projekt KOM MED, fordi det er et

enestående projekt for enestående unge. Jeg er i

særdeleshed meget optaget af den del, der

handler om at få projektets resultater forankret

som metode i det behandlingspædagogiske

arbejde med udsatte borgere. En af Hedehusets

kerneopgaver er at skabe trivsel og udvikling hos

anbragte børn og unge. Og trivsel og udvikling er

netop dét, KOM MED fokuserer på, blot i et

friluftsperspektiv”.

Projektet 
’KOM-MED’ vil favne
unges udfordringer og
skabe rum til trivsel
gennem friluftsliv
Lisbeth Kronsted Lund, December 2019.



 

”Med friluftlivs-aktiviteterne bestræber vi os på at skabe personlig og social udvikling, at aktivere sanserne og skaber

mestrings-oplevelser hvor vi kan styrke deltagernes velvære, selvværd og selvtillid. Der er i projektet ikke tale om et

decideret tilrettelagt terapeutisk forløb, men de tilrettelagte aktiviteter i naturen kan være medvirkende til at facilitere

en terapeutisk proces eller virkning for den enkelte”, siger Lisbeth Kronsted Lund, projektmedarbejder, der er Cand.

Mag. i Outdoor Studies

 

”Naturen er et anderledes læringsrum, der på en inkluderende måde kan give de unge nogle personlige

succesoplevelser, samtidig med at de bliver en del af et fællesskab. Gennem KOM-MED forsøger vi at styrke deres

relationer med sig selv og verden omkring dem. Det er helt afgørende at vi gør dette gnneem et ’medspillende modspil’. 

 siger Søren Ninn Rasmussen, der er projektleder og social-pædagog. 

 

Udgangspunktet for aktiviteterne bygger i særdeleshed på at udøve den annerkendende pædagogik og den positive

psykologis tilgang til at styrke den enkelte i mødet med verden omkring dem, eller ny udfordringer. KOM-MED 2.0 vil give

plads til nærvær og at gode samtaler kan finde sted hvis de unge ønsker det, men tager først og fremmest

udgangspunkt i at forstå og anerkende den enkeltes situation. Selv om KOM-MED er et relativt nyt projekt, så bygger

det på en gammel visdom som Kirkegaard skrev det i 1859, er hemmeligheden ved alt hjælpekunst:  ”At naar det i

Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham

der, hvor han er, og begynde der.” 

 

En tur i kano, kajak eller at skulle klatre op i et højt træ kan styrke både selvtillid og selvværd, og kan rykke ved den

unges tro på egne evner. Det kan være med til at flytte nogle grænser for den unge i nogle af livets andre kontekster.

De unge kan byde ind med netop det, de er bedst til, men lærer også nye færdigheder, kan udvide deres kunnen, prøve

grænser og udvide deres horisont. KOM-MED 2.0 vil tilbyde et frirum og et afbræk fra hverdagen i skolen/institutionen,

der giver plads til at udvikle nye sider af sig selv, eller give plads til at nye kompetencer kan spire. Projektet henviser

desuden til, at friluftsliv har nogle særlige egenskaber, i forhold til dokumenterede stress-sænkende effekter ved at

være i naturen samt mulighed for en mere uformel social struktur, der bl.a. kan styrke en kvalificeret selvbestemmelse.

Der vil blive udarbejdet en rapport slut 2021 der vil uddybe disse forhold yderligere.

 

Konsulent i Friluftsrådet, Sune Møller Petersen siger om deres støtte til projektet:

”Friluftsliv har et kæmpe potentiale for at skabe livskvalitet og fællesskab gennem aktiviteter i naturen – ikke mindst i

forhold til børn og unge. Det er KOM-MED projektet et rigtig godt eksempel på, hvorfor projektet er blevet støttet med

Udlodningsmidler til friluftsliv. Vi har bl.a. lagt vægt på at viden og erfaringer fra projektet bliver videreformidlet til andre

naturvejledere, pædagogisk personale og andre fagfolk, så sårbare unge i hele landet vil kunne få gavn af metoderne.”

 

Kort bag om projektet:

Teamet bag projektet er bestående af social pædagog Søren Ninn Rasmussen, og Cand. Mag. Outdoor Studies, Lisbeth

Kronsted Lund der supplerer hinanden ud fra en bred vifte af kompetencer og praksisfelter i udeliv. Fælles er en passion

for at fremme brugen af friluftslivets positive effekter på børn og unges trivsel, psyke og sundhed. Karsten Rybjerg

naturvejleder fra Mariager Fjord Kommune er også tilknyttet projektet, og giver kyndig vejledning om de pædagogiske

anvendelses-muligheder i folkeskolen og elevernes behov. Dertil kommer den tilknyttede evaluator Jens Hansen Lund,

Lektor, ph.d. ved Videnscenter Profession og Uddannelse, Program for professionsdidaktik, VIA Aarhus, som rådgiver

om projektets teoretiske udformning, samt vejledning til udarbejdelsen af en slut-rapport. Denne skal give inspiration til

fag personale eller pædagogisk personale fremadrettet, der arbejder med børn i specialklasser eller socialt arbejde med

unge. 
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Kommende arrangementer i foreningen
 

Årets generalforsamling afholdes den 28. februar 2020. 

Her vil formanden aflægge årsberetning og der er valg til bestyrelsen. 

Dagsorden, tilmelding mv. annonceres på Facebook og www.udendoersterapi.dk 

 

Forårets netværkstræf afholdes den 29. februar til 1. marts 2020 på Thurø. 

Traditionen tro vil der være faglige oplæg, udendørs aktiviteter i naturskønne omgivelser, og rig mulighed for at netværke og

erfaringsudveksle. 

Program, tilmelding mv. annonceres på Facebook og  www.udendoersterapi.dk.

 

Kommende arrangementer i ind- og udland
 

Naturmødet i Hirtshals: Natur og sundhed har før været på programmet. 

Det skal det selvfølgelig også være i 2020! 

Der er nu åbent for at indmelde ideer til debatter på de mange scener - frist er den 8. januar 2020. 

Du kan også booke en stadeplads frem til 7. februar 2020. Find aktørhåndbogen og tilmeld dig på www.naturmoedet.dk 

 

CampKonferens i Bragdøya: 

For 4. gang holder nordmændene skandinavisk campkonference om samspillet mellem natur og psykisk trivsel. 

Det sker den 9.-11. juni 2020. 

Tilmelding åbner 10. januar. Se mere på:  http://www.naturogpsykiskhelse.no/index.php

 

Introduktionskursus i anvendt Adventure Therapy den 11.-13. februar 2020 i Letland. 

Et kursus fyldt med teori og udendørs aktiviteter. Løsningsorienteret praksis, værtslederskab, mindfulness og humanistisk tilgang

præsenteres og udforskes. Find mere information her: https://senseofteam.lv/lv/

 

Call for articles
Har du et aktuelt projekt eller forskningsresultater relateret til udendørsterapi, som du ønsker at dele med fagfæller og andre
interesserede i vores nyhedsbrev? Send os et heads up på abf@udendoersterapi.dk senest den 1. februar 2019.

 

Sammen når vi længere
Vil du støtte vores arbejde i Foreningen for Udendørsterapi Danmark? Så meld dig ind eller giv et bidrag via vores hjemmeside:

udendørsterapi.dk. Alle midler går til udvikling af foreningen og vores arbejde for at understøtte udviklingen af udendørsterapi og

udbrede kendskabet hertil i Danmark. 

Har du spørgsmål til foreningen, en god idé, et bidrag eller ønsker du at få sparring på din idé? Så kontakt foreningens formand på

tjm@udendoersterapi.dk. 

 

 

Kommende
arrangementer i
foreningen
by: Ann Berit Frostholm


