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Nyt fra
bestyrelsen

Kære medlem!
Kære alleFørst og fremmest
TAK for det store fremmøde til vores 5.
netværkstræf, som blev afholdt på skønne
Thurø. På trods af regn og blæst, fik jeg kun
positive tilbagemelding fra jer deltagere, som
havde haft en fantastisk weekend. Jeg er stolt
og glad for det store arbejde bestyrelsen, de
frivillige og deltagerne bidrog med før, under
og efter weekenden. Vi har allerede fået flere
nye tilkendegivelser og ønsker om indmeldelse
i foreningen. Et vigtigt bidrag, så vi kan
fortsætte med at udvikle foreningen og
arbejde på vores strategi om at få ”natur på
recept”.

I skal alle have tak for jeres bidrag!
I disse tider, hvor tingene på grund af COVID19 stadig er usikre, håber jeg, I kan finde ro og
tid til hinanden. Det er svært, når vi som
mennesker mister kontrollen og der er opbrud i
vante dagligdags rutiner. Jeg håber, at i i
stedet kan finde tiden og roen i naturen (på
tre meters afstand).

TINNA J. MARIAGER, FORMAND
I FORENINGEN FOR
UDENDØRSTERAPI DANMARK

Generalforsamling
2020
Den 28. marts 2020 afholdt foreningen den årlige generalforsamling.
Formanden aflagde årsberetning, som kan ses på
www.udendoersterapi.dk sammen med referat fra
generalforsamlingen. Årsregnskab for 2019 og budget for 2020 blev
godkendt og vedtaget. Der blev valgt ny bestyrelse. Tak til Thomas
Kjær for dit engagement i bestyrelsen og for at fortsætte som
foreningens repræsentant i de internationale netværk. Vi siger tak
til Tinna J. Mariager for at lade sig genvælge til bestyrelsen, og
velkommen til vores nye bestyrelsesmedlem Cecilia Munk og vores
to nye suppleanter Sisse Stouby Kristjansen og Sara Lykke Jensen.

5. netværkstræf
var en stor succes
Det summede af liv og engagerede debatter, spørgsmål og
videbegærlighed, da 35 mennesker fra hele landet mødtes i en
spejderhytte på Thurø til foreningens 5. netværkstræf den 29.
februar til 1. marts. Vi havde sat en gren af udendørsterapien –
wilderness theraphy – på plakaten, og blev her klogere på
definitioner og metoder fra både teori og praksis. Vi fik også besøg
fra Nordfyns Kommune der var en blandt 10 kommuner som har
deltaget i Friluftsrådets projekt Sund i Naturen, der netop er
afsluttet. Vi testede konceptet "samtalesalon" og konstaterede, at
det fungerer rigtig godt i netværkssammenhæng. Der blev givet
inspiration til trivselsfremmende lege og aktiviteter, og de modigste
trodsede tiltagende regn og blæst og gik mørket i møde.
Efterfølgende samledes vi til en fælles refleksion over, hvad mørke
og bål kan hver for sig og sammen. Vi ses igen til efteråret. Hold øje
med Facebook for annoncering af tid og sted.

Du er go’ nok
- et naturbaseret
sundhedstilbud til
unge i Billund
kommune
Af Poul Skovhus, friluftsvejleder og Dorte
Schøning, pædagog og psykoterapeut, Billund
Kommune

For mange af de unge mennesker som Poul og jeg
møder gennem vores arbejde gælder, at
dagligdagen og livet kan opleves som en
suppedas af træthed, træghed og gentagelser af
modgang. Og læg til det manglende bevægelse og
frisk luft på grund af initiativløshed, tankemylder,
sårbarhed – og for nogle en oplevelse af
ensomhed. Ud fra en ide om hvordan vi, gennem
vores kerneopgave i forhold til at hjælpe unge i
job og uddannelse, kunne tilføre de unge noget
nyt og friskt og en form for grundlæggende bedre
trivsel – samtidig med at vi selv kunne arbejde på
en måde, hvor vi følte os inspirerede og
engagerede – gav vi hinanden håndslag på at
starte et naturprojekt for unge.
Deltagerne er visiteret til tilbuddet
Det skete i 2018 med et ”ja” fra vores
afdelingsleder og en bevilling fra Friluftsrådet i
form af projekt ”Du er go’ nok”, som bygger oven
på vores erfaringer fra ”TurNatur” fra 2014.
”Du er go’ nok” bygger på pædagogiske,
sundhedsfremmende og terapeutiske aspekter
og henvender sig til alle unge mellem 15 og 30 år,
der er visiteret ind i ungeafdelingen, og som har
lyst til at deltage i naturholdet. Vi mødes en gang
ugentligt gennem otte uger fra kl. 9.00-12.00 på
en plet i Frodeslund Plantage. Vores sted er nøje
udvalgt i forhold til, at der er fred og ro, og at man
får en fornemmelse af at have ”skoven i ryggen”.
Vi kalder vores lejr et ”pop-op sted”, fordi ingen
kan se at det findes, når det ikke benyttes. Vi
pakker ud, sætter op og pakker sammen fra gang
til gang. Helt lavpraktisk gravede vi, ved
etablering af stedet, nogle lærkestammer i jorden
og monterede øskner til at klikke vore læsejl på,
der fungerer som tag mens vi er på pladsen.
Derudover har vi bænke i træ til at sidde på,
lammeskind, uldtæpper, varme kedeldragter til fri
afbenyttelse samt et bålfad som et varmt og
levende centrum for vores samling.

Temaet afstemmes med de unge
Mødegangene kan indeholde vidt forskellige temaer. Dem finder vi frem til, som vi lærer de unge at kende, og
hører hvilke ønsker de har til emner. Strukturen på dagene er den samme. Vi møder til kaffe, the og en lille
runde ”siden sidst”, og gerne lidt omkring den unges tilstand netop nu, og derefter går vi videre til en lille
guidet ”falden i staver” eller meditation omkring bålet. Efter dette tager vi fat i et bestemt emne eller tema,
hvor Poul og jeg byder ind med en blanding af teori og øvelser, som efterfølgende bliver bearbejdet og
debatteret i gruppen.
Vi har sammen med de unge igennem de første fem forløb arbejdet med emner som selvværd, skyggearbejde,
grænser, assertiv kommunikation, mindfulness og mindfulness-principperne, håndtering af tankemylder og
negative tanker, drømme og mål, positiv psykologi, herunder PERMA-modellen. Der kan være øvelser man gør
alene, og deler med de andre efterfølgende, og andre som vi laver i et fælles forum. Resten af tiden anvender
vi ofte på en praktisk og til tider ensymbolsk opfølgning af dagens tema. Vi bruger kroppen og sanserne
gennem teambuilding-øvelser, gåture, madlavning på bål, træklatring, naturtræning, at skulpturere i ler og
mange andre ting.
Et miljø med højt til loftet
En til to gange i forløbet er vi på udflugt. Det kan være vidt forskellige steder vi besøger eller ting vi foretager
os. Turene er gode til at ryste gruppen sammen, lære nærmiljøet at kende og få nogle rigtig gode snakke. På
turene er vi i aktion, vi sejler blandt andet i kano, besøger seværdige natursteder, sanker vilde planter og
svampe som vi tilbereder sammen.
Et af de unge mennesker som var på det første hold vi havde, fortalte hvor dejligt let og befriende det var at
fortælle under åben himmel: ”Det er ligesom om her intet loft er over, hvor meget man må sige”, fortalte hun,
mens hun kiggede op.
Vi er selv forelskede i det naturlige samvær, der opstår med de unge gennem vores ”Du er go’ nok” projekt, og
de unge fortæller leende selv, at det er som om de er med far og mor på tur.
De unge som deltager i projektet, finder typisk vej til praktikker, eller til andre mere strukturerede og
krævende forløb. Ved slutevalueringen på vores forløb med de unge, scores der højt på det at opleve naturen
som et fristed, at opleve at nyde naturen, at forløbet har været med til at påvirke lysten til at være i naturen i
en positiv retning, at forløbet har haft indflydelse på den unges velbefindende og trivsel. Og et stort JA når vi
spørger den unge om han eller hun ville anbefale forløbet til andre.

Friluftsliv som
psykosocial
forebyggelse
Af: Psykolog Line M. Jørgensen
Fald i psykisk trivsel blandt unge, stigende interesse i brug af naturen til forebyggelse samt manglende ressourcer i behandlingssystemet,
udløste interesse i at undersøge om friluftsliv kan fungere psykosocialt forbyggende for unge. Uddraget her refererer kort metode, resultater
og konklusioner fra artiklen.
Konklusion:
Friluftsliv i form af spejder styrker unges mestringsfølelse og sociale netværk, og bidrager til at træne menneskelige værdier
erfaringsbaseret. Disse evner benyttes på tværs af livsarenaer, da evnerne integreres i de unges narrativ, grundet den erfaringsbaserede
indlæring. Denne særlige læringsstil forårsages og fodres af naturen som ramme.
De erfaringer og evner de unge beskriver at opnå ved at gå til spejder, anses for i anseelig grad at kunne være psykosocialt forebyggende.
Det anbefales at behandlere i højere grad inddrager unges fritid som et validt interventionsfelt for fremme af psykisk trivsel.
Metode:
Spejder, ved Det Danske Spejderkorps, blev
udvalgt som repræsentant for friluftsliv, da det
at gå til spejder lever op til ABC for mental
sundheds definitioner af mental
sundhedsfremme; gør noget aktivt, gør noget
sammen, gør noget meningsfuldt.

Kvalitative data blev indsamlet fra tre kilder over
efteråret 2018; deltagerobservation, interviews
af deltagere og interview af fagekspert.
Data blev tematisk analyseret og sorteret efter
fremkomne temaer samt krydsrefereret således,
at et tema ansås som validt, hvis det gik igen på
tværs af datakilder.

Resultater:
Tre temaer gik igen på tværs af kilderne:

Tilknytning til et sundt fællesskab
Erfaringsbaseret læring - af menneskelige værdier
Mestringsfølelse.
Et tema gik igen i observation og faginterview: Naturens effekt. Endeligt gik ét tema igen i observationer og deltagerinterviews: Sjov
og gode minder.
De fremkomne temaer fremstår internt relaterede. Se model 1. Det trygge fællesskab fordres af den erfaringsbaserede
læringsstil. Samtidig gør et trygt fællesskab deltagerne mere modige til at turde lære mere. Den erfaringsbaserede læringsstil er
eksemplificeret i hard skill-læring, hvor en praktisk evne opøves fx i at starte bål, sejlads eller at samle mad i skoven. Succesfulde hard
skills fører til mestringsfølelse, hvilket de unge beskriver som værende sjovt og skabende gode oplevelser. Disse gode oplevelser
styrker fællesskabet, og fællesskabet støtter igen muligheden for at have det sjovt. Endelig er de fire temaer katalyseret af naturen
som ramme. Naturens karakter som værende rummende, kropslig muliggør netop erfaringsbaseret læring og arbejdet med hard skills,
der afføder mestringsfølelse og tættere relationer.

Fuld artikkel kan fremsendes ved interesse:
Kontakt Psykolog Line M. Jørgensen på mail: linemargrethe@live.dk

Medlems
undersøgelsen
2019
Bestyrelsen gennemførte i november 2019 foreningens første medlemsundersøgelse. Formålet var at blive klogere på
hvem foreningens nuværende og potentielle medlemmer er, og hvilke forventninger og ønsker der er til foreningen. I alt
har 73 personer responderet på undersøgelsen. Heraf er 19 % medlemmer af foreningen og 71 % er medlemmer af
foreningens åbne facebookgruppe. 66 % af besvarelserne kommer fra kvinder, 30 % framænd og 3 % fra kønsneutrale.
Foreningens medlemmer og potentielle medlemmer falder overvejende i aldersgrupperne 41-50 år, 51-60 år og 26-30 år.
Samtidig repræsenterer respondenterne mere end 25 forskellige uddannelsesretninger, hvilket bekræfter os i, at
udendørsterapi appellerer til og udøves af et meget bredt fagfelt.

Respondenterne angiver muligheden for at mødes med andre med samme interesse, at få mulighed for at tilegne sig ny
viden og nye færdigheder, at kunne afprøve metoder til udendørsterapi i et neutralt miljø samt at stifte bekendtskab med
best practice, cases og andres projekter som vigtigt eller meget vigtigt for at deltage i netværkstræf. Pris, geografi og
indlogering har mindre betydning for beslutning om deltagelse. Der er stor interesse for at modtage foreningens
nyhedsbrev med nyt fra foreningen, om kommende arrangementer og med ny viden. Faktisk ønsker majoriteten sig et
nyhedsbrev hver 2. måned, frem for som nu en gang i kvartalet. Hele 89 % finder det vigtigt eller meget vigtigt at kunne
fremsøge et naturområde, der er egnet til udendørsterapi via foreningens hjemmeside. Til sammenligning finder blot 67
% det vigtigt eller meget vigtigt, at kunne fremsøge terapihaver via hjemmesiden. Det er også et stort ønske at kunne
finde relevant litteratur på området på hjemmesiden, hele 83 % finder det vigtigt eller meget vigtigt. Mens 75 % ønsker
at kunne fremsøge en udbyder eller et projekt via hjemmesiden, og 72 % ønsker at have let adgang til informationer om
aktiviteter i ind og udland. Blot 53 % af respondenterne finder det vigtigt eller meget vigtigt, at kunne oprette en profil på
foreningens hjemmeside for at blive søgbar for andre medlemmer og potentielle kunder.
Endelig udtrykker 81 % af respondenterne klar interesse i at deltage i et tematisk kursus, et seminar eller en studietur
med mulighed for at blive introduceret til konkrete redskaber inden for en gren af udendørsterapien, som kan give
færdigheder til planlægning af forløb med egne klienter. Bestyrelsen siger tak for de mange besvarelser og kommentarer,
som vi tager med i vores videre arbejde med at udvikle foreningen og vores medlemstilbud.

Kommende
arrangementer
Kommende arrangementer i foreningen

En ny workshop om ”space keeping” er i støbeskeen. Der er stor interesse for at mødes på tværs af personlige erfaringer og
fagligt ståsted for at udvikle kompetencer i at ”holde rummet” i det udendørsterapeutiske arbejde. Der arbejdes på en dato og en
geografi. Hold øje med Facebook og www.udendoersterapi.dk nyt om program og tilmelding mv. annonceres.
Efterårets netværkstræf afholdes i sensommeren i Jylland. 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

Den 26.-28. maj 2020 er der CampKonferens i Bragdøya nær Kristianssand, Norge. For 4. gang holder nordmændene
skandinavisk campkonference om samspillet mellem natur og psykisk trivsel. Formen er foredrag, dialogbaserede sessioner og
workshops som skal inspirere, give færdigheder og ny viden. Tilmeldingen er åben. Se mere her:
http://www.naturogpsykiskhelse.no/?fbclid=IwAR2R1xAQnm70JS6--HJHWzdNLwoeeg6izBEYJ409WR2Z-pnC825lPtIRLF0.
Ny master i friluftsliv. Ansøgningsfrist for norden 15. april 2020. University of South-Eastern Norway lancerer en helt ny 2-årig
masteruddannelse i friluftsliv som foregår i Norge, Sverige og Island. Første hold starter i efteråret 2020. Find mere information
her: https://www.usn.no/english/academics/find-programmes/sports-physical-education-and-outdoor-recreation/nordicmaster-in-friluftsliv-studies/.
Wilderness Theraphy International Training. Tilmeldingsfrist 1. Maj 2020. Spanske Asociación Experientia afholder for 6. gang
deres træningsforløb i Bacelona-Girona-området den 19.-24. maj 2020. Lær på egen krop hvad det vil sige at være en del af et
vildmarksprogram og få teoretisk viden og praktiske kompetencer til at facilitere et terapeutisk forløb i naturen selv. Se mere
her: https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjhkrSUoZboAhXFMewKHQKXCa4QFjABegQIARAB&url=http%3A%2
F%2Fasociacionexperientia.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F11%2FWilderness-Therapy-Experientia2020.pdf&usg=AOvVaw07l7LSs70JX84tZKAT_GGQ
Save the Date! 9IACT/3GATE afholdes den 23. juni 2021 i Hovden, Norge. Den 9. internationale Adventure theraphy konference
holdes sammen med den 3. europæiske adventure theraphy samling hos vores norske naboer. Her samles verden om
vidensudveksling og networking. Følg med på https://www.facebook.com/InternationalAdventureTherapy/.
Call for articles
Har du et aktuelt projekt eller forskningsresultater relateret til udendørsterapi, som du ønsker at dele med fagfæller og andre
interesserede? Så kan du få det ud via vores nyhedsbrev. Send os et heads up på abf@udendoersterapi.dk senest den 1. maj
2020.
Sammen når vi længere
Vil du støtte vores arbejde i Foreningen for Udendørsterapi Danmark? Så meld dig ind her eller giv et bidrag via
www.udendoersterapi.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.

