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Formanden
har ordet
Kære medlem!
Kære alle
Først og fremmest glædelig jul og godt nytår. Tak
for jeres støtte til foreningen i året som er gået.
Et år, hvor vi nåede at afholde et netværkstræf
med over 40 deltagere, før Corona vendte op og
ned på vores hverdag og måde at være sammen
på. Vi har endnu engang mærket frustrationen, og
endnu engang set ensomhed, angst og stress
blomstre op i kølvandet på den nedlukning af
landet, vi aktuelt oplever. Heldigvis er naturen
ikke lukket ned. Naturen smitter ikke. At være i
naturen – aktivt eller stille – er blevet hipt!
Der har i Danmark været øget fokus på mere "vild
natur" i byområder med Hjørring Kommune som
forgænger. Børn i daginstitutioner skal være ude
så meget som det er muligt. Undervisning af
skolebørn er hen over sommeren foregået
udendørs. Vi er alle i løbet af 2020 mødtes mere
ude, med god afstand, på gåture, rundt om bålet.
Nogle har sågar lavet julemaden på bål.

Hendes Majestæt Dronningen nævnte naturen og
dens positive indvirkninger på os
mennesker i sin nytårstale. Regeringen og en
række af folketingets partier har sidst på året
indgået en aftale på 888 millioner kroner til gavn
for den vilde natur i Danmark. 75.000 ha urørt
skov i 15 nye naturnationalparker bliver realiseret
frem mod 2024. Det betyder, at der i fremtiden
bliver en rigere natur i Danmark
– til gavn for både biodiversitet og mennesker.
Jeg håber, og tror, at flere har fået øjnene op
for, hvad naturen kan. Vores Facebookgruppe blomstrer med skovbad, retreats,
mindfulness og ophold i naturen. Med tanke
på de gode virkninger vi ved, naturen har på
fysisk, social og mental sundhed, er det
fantastisk at tænke på, at så mange aktuelt
anvender den til netop det. Naturen er
tilgængelig, stiller ingen krav og holder aldrig
lukket. Vi vil som forening være medvirkende
til, at det også bliver nemmere at facilitere
sundhedsfremmende forløb udendørs, så
flere får muligheden for at mærke og opleve
naturens positive effekter på egen krop.

I bestyrelsen er det blevet endnu mere
tydeligt for os, at vi er en ung og
vidtfavnende forening. Der er mange
fagligheder i medlemskredsen, og mange
tilgange til det at anvende naturen i
terapeutisk eller på anden vis i
sundhedsmæssigt øjemed. Vi har fortsat
brug for at mødes på tværs af vores
fagligheder fysisk og online for at udvikle
det brede felt som udendørsterapi
spænder over. Og vi har en opgave i at
dele viden fra praksisnære projekter og
forløb og fra forskningsverdenen, så vi alle
kan blive klogere på hvad der
virker på hvem.
Jeg vil gerne opfordre til, at I bidrager til at
skabe et stærkt fagligt fællesskab
– over hele landet – ved at dele ud af jeres
viden og erfaringer i foreningens
navn.

TINNA J. MARIAGER,
FORMAND I
FORENINGEN FOR
UDENDØRSTERAPI
DANMARK
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Nyt fra
bestyrrelsen
Strategiseminar om
organisationsudvikling
Den 2.-4. oktober 2020 holdt bestyrelsen strategiseminar
på Røllikegården på Nordfyn. Lasse Ljungholm, indehaver af Ljungholm Erhvervspsykologi
donerede en dags facilitering til bestyrelsen i den gode sags tjeneste. Tak for
det!
Det bidrog til, at bestyrelsen blev betydeligt
skarpere på, hvordan vi ser og oplever vores forening som organisation, og nu
har fået en model at arbejde ud fra – ”Piletræsmodellen”. Vores forening
udspringer af et tværfagligt landsdækkende netværk, og det mener vi i
bestyrelsen, skal være vores styrke og bærende kraft i årene fremover. Det
betyder, at vi fremadrettet vil invitere til at I, foreningens medlemmer, er
med til at tegne foreningen i vores omverden. Vi ønsker, at foreningen skal
være et stærkt fagligt netværk, der bidrager til at dygtiggøre hinanden gennem
workshops, webinarer, netværkstræf mv. og som samarbejder om at få den viden
der er på området ud og virke til gavn for børn, unge og voksne. Samtidig
ønsker vi at foreningen bliver en tydelig stemme i debatten om Natur på recept,
og på andre områder, hvor foreningen kan arbejde for at forebyggelse og
helbredelse på sundhedsområdet sker i interaktion med naturen. Både hvor der
allerede er forskning og solid praksiserfaring som viser gode resultater, men
også der hvor der skal afprøves nye eller kendte metoder på nye målgrupper,
diagnoser eller i udvikling af selvet.
Der blev formuleret seks kerneværdier, som kendetegner foreningens DNA, og
som skal være genkendeligt i foreningens virke, budskaber og logo:
Forbundethed – mellem menneske, natur og
samfund, mellem krop og sind
Bæredygtighed – menneske, natur og samfund
imellem, i terapien og for terapeuten/vejlederen/instruktøren
Samfundsnyttig – gør en forskel for natur,
mennesker og i samfundet, bindeled mellem aktører
Ligeværd – mellem praktiker og bruger, mellem
fagligheder, balance, økologisk ligevægt
Åbenhed – foreningen er som open source, den
viden foreningen er i besiddelse af lægges frem og deles med henblik på at
andre kan bygge videre og kvalificere yderligere, rummelig, netværksdannende,
inviterende
Saglig – står på solid viden, holder sig til sagens kerne, er respektfuld i sin
omgangs- og samarbejdsform

Desuden blev
der arbejdet videre med strategi for Natur på recept, hvor bestyrelsen har
undersøgt hvilke lande i Europa der har natur på recept som en del af
sundhedsvæsnet eller som pilotforsøg gennem foreningens internationale
netværk.
Endelig drøftede bestyrelsen, hvordan den kan understøtte den faglige
netværksdannelse gennem webinarer, workshops ol. i samarbejde med
foreningens medlemmer.

Piletræet er et livskraftigt træ, der kan
gro i
stort set al slags jord. Blot der er
rigeligt med vand til rådighed for pilens
rødder, vil piletræets hovedstamme
vokse kraftigt og med tiden danne nye
skud
fra roden. Piletræet formerer sig også
ved bestøvning og frøsætning, og er en
vigtig næringskilde for andre arter. Pil
har bøjelige grene, og tåler vind og
frost. Kappes et stykke af pilen af, vil
det slå rod og vokse, der hvor det
lander. Piletræet har pioneregenskaber
og spreder sig let i landskabet ved
egen
kraft. Piletræet er kendt fra
naturmedicinen, som smertelindrer og
sårheler, og
er moder til de smertelindrende aspirinpræparater der i dag bruges i den
almene medicin.
Piletræet har inspireret til at udvikle en
organisationsmodel og udviklingsvej for
Foreningen for Udendørsterapi
Danmark.

Bestyrelsesmøder
Den 30. november holdt bestyrelsen sit 16.
bestyrelsesmøde. Årsregnskabet blev godkendt og budget for 2021 behandlet. Der
er fortsat medlemsfremgang i foreningen, hvilket styrker foreningens økonomi. Der
har været møde med Rideterapeutforeningen og Green Care Netværket i oktober
2020 med henblik på at afklare samarbejdsmuligheder mellem organisationerne. På
mødet blev der fremsat ønske om fra Rideterapeutforeningen, at de tre
organisationer søger sammenlægning for at samle kræfterne et sted. Det har
bestyrelsen efterfølgende drøftet og er enige om, at vi ønsker at fastholde og
udvikle Foreningen for Udendørsterapi Danmark som en selvstændig forening, men
fortsat ønsker at have et uformelt samarbejde med de andre foreninger, der hvor
vi alle kan have nytte af at stå sammen og dele viden. Der er af og til
henvendelse til foreningen fra journalister og aktører som ønsker
foredragsholdere eller at foreningen går med ind i et projekt. Vi henviser
journalister til de personer i foreningens netværk, som vi mener bedst kan
bidrage til at belyse de givne spørgsmål. Det vil vi fortsat gøre. På kommende
møder vil bestyrelsen drøfte procedurer for, hvordan foreningen kan indgå i
samarbejde og påtage sig opgaver som er relevante for foreningens formål. Se referater
fra bestyrelsesmøder på www.udendoersterapi.dk, hvor de løbende lægges frem. Næste
bestyrelsesmøde er den 22 .02.2021

Tid til betaling af
årskontingent
Det er blevet tid til at indbetale det årlige
kontingent. Du vil derfor modtage kontingentopkrævning inden længe. Vi siger
tak for dit bidrag til foreningens udvikling i 2020 og håber du fortsat vil
støtte vores arbejde for at skabe et fundament for brugen af naturen til
sundhedsfremme.

Nordisk samarbejde vil bane vejen for en
fælles indsats inden for udendørsterapi med
unge - Projekt NATYouth Erasmus+
2021 har set dagens lys
Af Lisbeth Kronsted
Lund, Cand. Mag. Transcultural
European Outdoor Studies, International
representant for NOTN i projekt
NATYouth E+.

Det er ikke kun i Foreningen for Udendørsterapi
Danmark, at græsrødderne spirer, og ideer vokser
og bliver til virkelighed. Feltet udendørsterapi
rører på sig i hele verden. Også i de øvrige
nordiske lande. Det mærker man i den nordiske
organisation Nordic Outdoor Therapy Network
(NOTN) (1) der netop har lanceret et nyt
koordineret samarbejde. Det skal bidrage til at
skabe momentum og retning i det nordiske
samarbejde.
NOTN vil i 2021 indgå i ansøgningen til et 3-årigt
Erasmus+-projekt, der skal sætte
ungdomsarbejdet på dagsordenen.
Gennem projekt ”NATYouth”(2) kortlægges og
udforskes grundstenene i en nordisk tilgang til
natur-baseret ungdomsarbejde. Formålet er at
forankre et nordisk samarbejde og sikre en
fremadrettet koordineret udvikling på
udendørsterapifeltet blandt NOTNmedlemslandene.
INATYouth projektet arbejdes som udgangspunkt
ud fra følgende tre teser:
1. At være i naturen; kan modvirke stress og
krav fra det moderne teknologiske liv.
2. Kropslig mobilisering; kan afhælpe inaktivitet
og passivitet gennem udendørsaktiviteter samt
eksperimentel og erfaringsbaseret læring, ved at
give mulighed for at tage
initiativ og lære nye kompetencer.
3. At være sammen med jævnbyrdige; invitere til
et socialt inkluderende rum, hvor man kan dele
oplevelser, føle tilhør og modvirke ensomhed og
marginalisering.

Harpa Ýr Erlendsdóttir leder projektet og
repræsenterer den islandske organisation NUM Samtök áhugafólks um náttúrumeðferð á Íslandi.
Harpa er ergoterapeut og har været med i
opstarten af projektet. Hun har stået for
koordineringen og ansøgningen til Erasmus+
fonden. Hun er også en af hovedaktørerne i
koordineringen af det europæiske netværk, og
har en ledende rolle i at introducere Adventure
Terapi i sundhedsvæsenet på Island.
Partnerlandenes intro-møde blev skudt i gang
online den 1. oktober 2020. Det oprindeligt
planlagte møde skulle have foregået
på Island, men er på grund af COVID19 udskudt til
september 2021.
Fra Danmark deltager fem udvalgte
repræsentanter: Thomas Kjær, Sophia Hjorth
Wahlgren, Sara Lykke Jensen, Sidse Reinvard
Kølster og Lisbeth Kronsted Lund, der
alle har forskellige faglige ståsteder og
involvering i udendørsterapifeltet,
både i og uden for Danmark.

Eftersom tilgangen til udendørsterapi stadig
er ny, også inden for ungdomsfeltet, har det
været vigtigt, at alle partnerorganisationerne
mødes og kommer nærmere en fælles
definition at arbejde ud fra. Det skal sikre, at
der fremadrettet er en fælles vision for det
fælles partnerskab, at forskning i
udendørsterapi kan påbegyndes, at nye kurser,
uddannelse, og ungdomsudveksling kan
designes og planlægges, at der kan opbygges
kapacitet inden for feltet, og at der organiseres
en fælles nordisk konference.
Erasmus+ er (3) EU's program til støtte for
uddannelse, unge og sport. ’
Key Action 2: Innovation og god
praksis’. Dette program hjælper til at opbygge
strategiske partnerskaber, skabe
innovation på uddannelses- og ungeområdet og
fælles initiativer til fremme af
samarbejde, peerlæring og udveksling af
erfaringer.
Du kan følge med i udviklingen via Foreningen
for Udendørsterapis facebookgruppe.
Kontakt Harpa Ýr Erlendsdóttir
harpayr@gmail.com eller en
af de fem repræsentanter for yderlige
information eller spørgsmål.

[1] Det Nordiske Udendørsterapi Netværk, Nordic
Outdoor Therapy Network (NOTN) varetager det nordiske samarbejde
mellem
Danmark, Norge, Finalnd, Sverige og Island inden for udendørsterapi
feltet. https://www.nordicoutdoortherapy.org/.
2 Erasmus+ KA 105
Exchange of youth workers. NATYouth. Preparing to Explore the
Essence of a
Nordic Approach to Nature-based Youth Work: Establishing a Nordic
collaboration.
3 https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/opportunities/organisations_da.

Boganmeldelser
Kom du igennem sommerens anbefalinger til faglig
læsning, så er der her inspiration til fordybelse på
hjemmearbejdspladsen i
klassikere inden for feltet udendørsterapi.
Anmeldelse:
Adventure Therapy –
Theory, Research, and Practice (2012) af H. L.
Gillis, Michael A. Gass & Keith C. Russell.
Forhandles hos: www.saxo.com
Dette er intet mindre end biblen indenfor teorien

Anmeldelse:

bag og studierne af Adventure Therapy, skrevet af

Power of One: Using Adventure and Experiential

stamfædrene. Skal du have en dybdegående

Activities Within One on One Counseling (2008) af D.

forståelse af, hvad Adventure Therapy er, forstået

Maurie Lung, Gary Stauffer og Tony Alvarez.

ud fra et internationalt perspektiv, så er dette
bogen. Her får du en dybdegående og bred
definition af, hvad Adventure Therapy er.
Forfatterne referer til flere videnskabelige studier
ud fra ”Best Practice”. Både kvalitative studier og
langtidsstudier af effekten af Adventure Therapy.
Bogen giver et historisk overblik over udviklingen
af den terapeutiske tilgang fra starten af
spejderbevægelsen til det større internationale

Forhandles hos: www.amazon.com
En fagbog som er uundværlig for enhver
terapeut/psykolog, som arbejder med børn/unge, og
som ønsker at inddrage erfaringsbaseret læring og
inspiration fra Adventure Therapy i individuel
terapi. Bogen er opbygget, så man får en generel
indføring i Adventure Therapy, og i hvordan man
gennem erfaringsbaseret læring og konkrete
aktiviteter kan tilpasse disse til klientens diagnose og

fokus, og de vidt forskellige kulturelle tilgange til

behandlingsbehov. Det kunne fx være en

anvendelse af metoden. Bogen er anvendelig for

samarbejdsaktivitet, der lægger op til at øge tilliden

både begyndere der har brug for en grundig

mellem klient og facilitator eller øve barnet

indføring i feltet, såvel som erfarne praktikere og

i at bede om hjælp. Der er mange metaforer og

terapeuter samt studerende.

symbolik forbundet med aktiviteterne, og der er
tænkt over tingene, så en aktivitet ikke bare er en
aktivitet. Hver aktivitet har et konkret formål om at
hjælpe klienten ud af en bestemt problemadfærd.
Derudover er der gode eksempler med beskrivelser af
forløb og overvejelser omkring metoden. Desuden er
der gode beskrivelser af, hvad man bør overveje som
facilitator af aktiviteterne og planlægningen af
disse.

Kommende arrangementer
Kommende arrangementer i foreningen
Foreningens 4. generalforsamling afholdes den 12. marts online. Her får medlemmer mulighed for at
kommentere på foreningens årsregnskab for 2020 og budget for 2021. Ønsker du at præge foreningens
udvikling og give lidt af din tid til vores fælles sag, så er du velkommen til at stille op til
bestyrelsen. Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg, og der skal vælges eller genvælges to suppleanter.
I april afholdes foreningens 6. netværkstræf i Mols Bjerge. Der vil som vanligt være rig mulighed for at
netværke og erfaringsudveksle på tværs af faglighed og geografi i naturskønne
omgivelser. Der er oprettet en begivenhed på Facebook og www.udendoersterapi.dk, hvor program og
tilmelding annonceres. Begge arrangementer er med forbehold for Corona-restriktionerne på tidspunktet.
Kommende arrangementer i ind- og udland
Mange arrangementer vi har set frem til er aflyst eller udskudt. Det gælder blandt andet Det 9.
internationale træf i Adventure Therapy, den Europæiske og Nordiske ditto.
De tre begivenheder afholdes samtidig i Norge, nu i 2022. Følg med i Facebookgruppen her:
https://www.facebook.com/InternationalAdventureTherapy.
Den 28.-30. maj 2021 afholdes Naturmødet i Hirtshals. Der bliver i år en fysisk del med arrangerede
debatter på de sædvanlige scener. Og så bliver der som noget nyt mulighed for at foreninger
kan byde ind med webinarer, talks og lignende til et åbent online søndagsprogram. Det er også muligt at
byde ind med aktiviteter i naturen omkring Naturmødet. Hold øje med www.naturmoedet.dk for aktuelle
frister.
Udbyder du selv natur retreats kan du dele dem i Facebookgruppen med samme navn for dels at få
kontakt til dine kunder, dels vise andre udbyder hvad du laver, og hvad dit take er på naturbaseret
sundhedsfremme.
Leder du efter en interessant podcast?
Så kan du høre eller genhøre disse danske bud, eller de engelsksprogede vi bragte i
sidste nyhedsbrev.
Naturens Stemmer af Nina Lerche, Naturterapeut og Mindfulnessinstruktør:
https://ninalerche.dk/naturens-stemmer-podcast/
Psykologen i øret af Birgitte Sølvstein, Psykolog: https://soelvstein.dk/2/
Er håbet stadig grønt? Afsnit 8 af DR P1: https://www.dr.dk/radio/p1/er-habet-stadig-groent/er-habetstadig-groent-8-8?fbclid=iwar0sp418h9ezdh4byhwid7vrov-ckogljjskedmxo40io_nbv7kajomw610
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 tjm@udendoersterapi.dk
senest den 1. oktober 2021.
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: www.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.

