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Nyt fra
bestyrelsen

Kære medlem!
Kære alle
I en tid hvor vi som mennesker udfordres af ændrede
strukturer og en ny hverdag, hører jeg positive tilbagemeldinger fra flere, som får øjnene op for nye
muligheder. Forandring er altid forbundet med en
smule frygt, men også med spænding og tro på, at
det hele nok skal gå. Det oplever jeg også i
foreningen, hvor medlemmer tænker kreative
løsninger, og nye samarbejder opstår på tværs af
landet.
I bestyrelsen har vi haft vores første online
bestyrelsesmøder efter generalforsamlingen i marts,
hvor nye og gamle bestyrelsesmedlemmer har lært
hinanden bedre at kende. Vi ville selvfølgelig
allerhelst have holdt vores strategiseminar i foråret,
hvor foreningens visioner, formål og værdier kunne
blive drøftet i den nye be-styrelse, men har måttet
udskyde dette til efteråret på grund af CORONAsituationen.

Vi har her i foråret intensiveret vores dialog med
Green Care Netværket, en søsterorganisation,
med henblik på at afsøge fremtidige
samarbejdsmuligheder. På flere områder ligner
vores organisationer hinanden, men som i ethvert
”forhold”, har vi også væsentlige forskelligheder.
Begge dele tror jeg dog på, vil kunne styrke de to
foreninger i et fremtidigt samarbejde.
Bestyrelsen har nedsat to arbejdsgrupper.
De skal arbejde med vores strategi for at
få ”Natur på recept i Danmark” og skabe
med at skabe en forening som er attraktiv
at være medlem af, blandt andet ved at
sikre jer medlemmer en række
medlemsfordele, så du som medlem
oplever at få noget ud af dit medlemskab.

TINNA J. MARIAGER,
FORMAND I
FORENINGEN FOR
UDENDØRSTERAPI
DANMARK

Bestyrelsesmøder
Den 30. juni holdt bestyrelsen sit kvartalsvise
bestyrelsesmøde. Vi har en fin medlemsfremgang og det styrker foreningens økonomi. Det betyder i praksis, at vi nu er på
vej med nyt medlemssystem og økonomistyringssystem.
Dermed får vi frigivet ressourcer til at arbejde med
foreningens kommunikationsstrategi i løbet af efteråret.
Vi ser frem til at kunne arbejde strategisk med at blive synlige
som forening og fagligt netværk, og til at være en stemme i
den offentlige debat om natur og sundhedsfremme.
Referater fra foreningens bestyrelsesmøder kan ses på
www.udendoersterapi.dk
hvor de løbende lægges frem. Næste bestyrelsesmøde er den
23. september 2020.

Strategiseminar

Den 2.-4. oktober afholder bestyrelsen strategiseminar på
Nordfyn, hvor der blandt andet skal arbejdes med strategiske
pejlemærker og hvordan vi skaber en stærk organisation i en
frivilligforening.

Boganmeldelser
Sommerferien er snart forbi for de fleste og snart
kalder arbejdet igen. Har du lyst til at styrke din
faglighed så bringer vi her anmeldelser af gedigen
faglitteratur.

Nature-Based Therapy – A practitioner’s Guide
to Working Outdoors with Children, Youth, and
Families (2019) af Kathryn Rose, David Segal,
Nevin J. Harper. Forhandles hos: www.saxo.com
Tag dit terapeutiske arbejde med børn, unge og
voksne udendørs. Et stigende antal af børn og
voksne kæmper for at trives, på trods af
velmenende intentioner fra erfarne behandlere.
Bogen forholder sig kritisk til den stigende
teknologiske påvirkning og det stadig stigende og
hurtigt skiftende miljø, der stiller krav om høj
omstillingsparathed, som præger de fleste
menneskers hverdag, og påpeger at vi er blevet
frakoblet vores tilhørsforhold til naturen (den
økopsykologiske tilgang).
Bogen tager udgangspunkt i denne tilgang, og
undersøger teorien og den terapeutiske praksis,
der ligger bag arbejdet med børn, unge og voksne.
Temaerne i bogen omhandler: Udviklingen af en
sansemæssig opmærksomhed på indre og ydre
landskab, at kunne vurdere risiko ved leg.
Eksempler i flere forskellige omgivelser,
interventioner og med forskellige intentioner.
Nature-Based Therapy anbefales til terapeuter,
unge, sagsbehandlere, undervisere og foræl-dre,
som arbejder med uddannelse eller terapi, og som
ønsker at tage deres praksis ud fra kontorets fire
vægge med naturen som med-facilitator, for at
skabe vedvarende forandring for det enkelte
menneske.

Nature-Based Therapy – A practitioner’s Guide
to Working Outdoors with Children, Youth, and
Families (2019) af Kathryn Rose, David Segal,
Nevin J. Harper. Forhandles hos: www.saxo.com
Tag dit terapeutiske arbejde med børn, unge og
voksne udendørs. Et stigende antal af børn og
voksne kæmper for at trives, på trods af
velmenende intentioner fra erfarne behandlere.
Bogen forholder sig kritisk til den stigende
teknologiske påvirkning og det stadig stigende og
hurtigt skiftende miljø, der stiller krav om høj
omstillingsparathed, som præger de fleste
menneskers hverdag, og påpeger at vi er blevet
frakoblet vores tilhørsforhold til naturen (den
økopsykologiske tilgang).
Bogen tager udgangspunkt i denne tilgang, og
undersøger teorien og den terapeutiske praksis,
der ligger bag arbejdet med børn, unge og voksne.
Temaerne i bogen omhandler: Udviklingen af en
sansemæssig opmærksomhed på indre og ydre
landskab, at kunne vurdere risiko ved leg.
Eksempler i flere forskellige omgivelser,
interventioner og med forskellige intentioner.
Nature-Based Therapy anbefales til terapeuter,
unge, sagsbehandlere, undervisere og foræl-dre,
som arbejder med uddannelse eller terapi, og som
ønsker at tage deres praksis ud fra kontorets fire
vægge med naturen som med-facilitator, for at
skabe vedvarende forandring for det enkelte
menneske.

AF ANN BERIT FROSTHOLM, REDAKTØR

Stedets
ånd – et
portræt
af Jørgen
Fjord
Højt over havet, med udsigt over Båring Vig
på Nordfyn, bor og lever Jørgen Fjord på en
sjælfuld gammel gård i Asperup. Stedet
ånder fred. Porten ind til gårdspladsen står
halvt åbent, og afslører et beskyttet grønt
rum ind-rammet af hus og lade. Gårdrummet
lokker med fuglesang og en note af mystik,
en til at gå på opdagelse og undersøge, hvad
der gemmer sig i de mange rum, bag halvt
åbne døre, porte og låger.
Sådan er det også med Jørgen, som tager
imod mig fra husets vidt åbne hoveddør.
Med en venlig imødekom-menhed, der
hurtigt udvikler sig til varme, ledes jeg
gennem husets gange og rum til en lys stue. I
mødet for-nemmes straks et vidende og
livsklogt menneske. Ikke alle lag afsløres
med det samme, men man inviteres gen-nem
samtale til at gå på opdagelse i Jørgens
livserfaringer og betragtninger, og hente
perspektiv til eget liv.

Centropa – selvopdagelsens

En terapihave fødes

eventyr
Siden 1989 har gården dannet ramme om Jørgens

SNetop det arbejde har åbnet Jørgens øjne for

famile- og arbejdsliv. Jørgen Fjord er far til tre

naturens helende egenskaber. Og med inspiration

voksne børn, speciallæge i almen medicin,

fra Terapihaven i Alnarp i Sverige og forskningen i

psykoterapeut, holistisk læge, tegne-, krops- og

Terapihaven Nacadia i Nordsjælland, er Jørgen

åndedrætsterapeut med langt flere

Fjord i gang med at etablere en terapihave på ca.

efteruddannelser og kurser på CV’et. I dag

6.000 kvadratmeter. På let skrånende terræn

arbejder Jørgen meget med Holotropi –

gives plads til oplevelseskarakterer som åbent,

åndedrætsterapi – med afsæt i Stanislav Grofs

rumligt, fredfyldt og trygt. Ad en snoet sti ledes

teknik, såvel som med Mind Sculpture.

man gennem terapihavens rum: En skyggefuld
lund, en åben eng med spredte sten, en sø, en
frugtlund og til sidst køkkenhaven med drivhus og

En gennemgribende renovering giver plads til et

insektvenlige pladser. I tera-pihaven finder vi også

praktisk og spirituelt bofællesskab, og danner i dag

det obligatoriske bålsted og en svedhytte.

ramme om Jørgens livsværk: Centropa – center

Terapihaven har indtil videre kostet 150.000 kr. at

for integreret psykoterapi. Et sted for

etablere, og er fortsat under opbygning og

”selvopdagelsens eventyr”, som Jør-gen selv

udvikling.

udtrykker det. Centropa er opstået med
inspiration fra Jes Berthelsens Vækstcenteret i Nr.

I samarbejde med Assens og Kerteminde

Snede, og springer ud af et ønske om at anvende

Kommuner har Jørgen Fjord haft praktikanter i

både østens og vestens terapeutiske og spirituelle

rehabiliteringsforløb i terapihaven, hvor han

metoder gennem in-dividuelle sessioner, par- og

arbejder med at bringe kronisk stressede og

gruppeterapi til personlig udvikling og forløsning

udbrændte borgere tilbage til en tilværelse, hvor

af blandt andet angst, stress og depression.

de atter bliver i stand til at tage ansvar for eget liv
og blive selvforsørgende og velfungerende.

Har du lyst til at vide mere om Jørgen Fjord, livets
have og centropa, så kan du finde mere
information på www.centropa.dk og på Facebook i
gruppen ”Livets Have i Båring Vig – Haverummet”.

Kommende arrangementer i
foreningen
En ny workshop om ”space keeping” er i støbeskeen, og forventes afholdt i løbet af efteråret. 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 hvor nyt om program og tilmelding mv.
annonceres.
Den 24.-25. oktober afholdes foreningens 6. netværkstræf i Mols Bjerge. Traditionen tro vil der være
fag-lige oplæg, udendørs aktiviteter i naturskønne omgivelser, og rig mulighed for at netværke og
erfaringsud-veksle. Program, tilmelding mv. annonceres på Facebook og www.udendoersterapi.dk.
Kommende arrangementer i ind- og udland
Psst… webinarer og podcastserier mens vi venter på efterårets konferencer...
SHIFT health & nature: https://www.youtube.com/playlist?
list=PLJhIMhhmSwKS8JfOwBRiwzADYF7nTOOzK
IChildren & Nature Network: https://www.childrenandnature.org/webinar/
Ecotherapy Voices: https://vimeo.com/search?q=ecotherapy+voices
Explore our nature by Paul Moseley: https://www.paulmoseley.org/pod-cast?
fbclid=IwAR1UsSgWv_C4K9Mevu1wpXIV4zMruZeIJOwRo0TehaUj9tIaj7B7ATeWKOo
Konferencen Vores natur kalder afholdes den 3.-4. november 2020 på Vingsted Hotel- og
Kongrescenter i Vejle Ådal. Konferencen sætter spot på børn, unge, natur og friluftsliv i en bæredygtig
verden. Der er pro-grampunkter og ekskursioner som sætter fokus på mental og social sundhed og trivsel.
Se program og til-melding her: https://voresnaturkalder.dk/.
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.face-book.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 i vores nyhedsbrev? Send os et heads up på abf@udendoersterapi.dk
senest den 1. oktober 2020.
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.

