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Forord 
 
 

”For mig har Ophold i Naturen (O:N) været en mulighed for at finde roen sammen med 
andre mennesker. Den ro, der kan komme ved at sidde ved et bål/gå en lang tur/kaste en 
sten i vandet... er helt speciel. ’Fuglefløjt og frisk luft’ er lige det, jeg har haft brug for til at 
kunne flytte fokus fra et til tider rimelig kaotisk indre. 

Jeg kan have det svært ved at være med andre indenfor, men det at kunne være udenfor 
uden vægge har givet nogle helt andre muligheder for samvær med andre. Jeg har altid 
vidst, at naturen gør noget godt for mig, men når man så også tilbringer tid sammen med 
nogle naturkyndige, bliver det hele hævet et hak. Det, at man indimellem bliver tvunget til 
at sætte tempoet ned, kan gøre, at krop og hoved helt af sig selv kan finde den indre ro. 

Det er et forum hvor alt er tilladt, alle har mulighed for at deltage på deres eget niveau i 
forhold til dagsformen. Der er plads til snak men også stilhed. 

Jeg håber helt klart, at det er et tilbud, der får lov til at fortsætte i lang tid. Der er brug for 
sådanne lidt anderledes tilbud til at skabe forståelse for sig selv og ikke mindst en ro i krop 
og hoved i, hvad der til tider kan føles som en kaotisk hverdag”. 

Citat borger 
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Ophold i Naturen - indledning 
Forskning viser, at ophold og aktivitet i naturen 
styrker menneskers sundhed, trivsel og livskvalitet. 
Forklaringen er, at den friske luft, den reducerede 
mængde af indtryk, lyset og naturens lyde og farver 
bidrager til, at der sendes beroligende signaler til 
hjernen. Det får nervesystemet til at sænke pulsen 
og blodtrykket samt nedsætte stress-relaterede 
hormoner som adrenalin og kortisol – og på den 
anden side øge de ’gode’ signalstoffer fx serotonin 
og dopamin.  

Konsekvensen er en stigende følelse af velvære, ro, vitalitet og positivitet.  Dvs. at det ’at være i naturen’ i 
sig selv har en positiv effekt på depression, negative tanker, tankemylder og evnen til at sortere i indtryk. 
Det kender du måske fra dig selv? 

”Jeg har fået mere ro i hverdagen og uvurderlige oplevelser ved båldage. Det er fantastisk at gå en 
tur og snakke med andre omkring bålet”.  

Citat borger 

Tilbuddet er bygget om omkring det at være i naturen, og vi tilbyder b.la naturterapi med henblik på at få 
ro i krop og sind og dæmpe stress og angst.  

Vi arrangerer også ture og aktiviteter i det fri fx vandreture, fisketure, svampeture/sanketure og ture til 
naturseværdigheder. Det primære indhold er dog generelt udeliv og dét at opholde sig i naturen; lave et 
simpelt måltid eller kaffe over bål og færdes i naturen syd for Aarhus, hvor vi har en base. Du behøver 
således ingen specielle forudsætninger for at deltage. Der undervises løbende i basale friluftsfærdigheder 
og rådgives omkring grej, påklædning osv.   

Der er ikke visitation, men inden du starter, skal du have en kort samtale med medarbejderne i projektet.  

Svend Hamann og Martin Nielsen er begge uddannede pædagoger og er ansat på Kultur- og kontaktsted 
Kragelund. 

I forbindelse med Corona-trivselspakken blev projekt ’Ophold i Naturen’ (O:N) opgraderet lige før jul 2020.  

Inden da havde O:N siden 2019 været et tilbud én gang om ugen som en aktivitet på Kultur- og kontaktsted 
Kragelund.   

Tilbuddet har holdt til rundt på shelterpladser, i skoven og på stranden i Aarhus Syd. Der har været 
aktiviteter som fx mad over bål, fisketure, længere udflugter, simpelt friluftsliv, vandreture, naturterapi og 
svampeture. 

Ophold I Naturen er et tilbud for borgere over 18 år. Borgerne skal have 
bopæl i Aarhus Kommune og være psykisk sårbare. O:N er forankret på 
Kultur- og kontaktsted Kragelund. 
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Som en del af trivselspakken i forbindelse med Covid 19 blev det besluttet at udvide tilbuddet og give flere 
borgere mulighed for at deltage i aktiviteterne fordelt på flere dage frem til 1. juli 2021. Sidenhen blev 
tilbuddet forlænget endnu et halvt år til udgangen af 2021.  

O:N har på medarbejdersiden bestået at Martin Nielsen med 20 timer ugentligt og Svend Hamann med 32 
timer ugentligt. 

O:N blev startet op af Svend Hamann. Han har mere end 20 
års erfaring som leder og projektleder i socialpsykiatrien 
samt en efteruddannelse i naturterapi som baggrund for at 
udvikle ’Ophold i Naturen’.  
Martin Nielsen har ligeledes efterfølgende fået 
efteruddannelse i naturterapi. 

Struktur på ugen 
Med Corona in mente blev der hurtigt skabt en udvidet 
struktur omkring O:N. En typisk uge kom til at se sådan ud: 

Tirsdag: bål og aktiviteter på basen tæt på 
Moesgaard Museum. 

Onsdag: bålaften på Kragelund. 

Torsdag: lukket hold omkring naturterapi.  

Endvidere har der været enkelte andre dage i 
ugen, hvor O:N har været afsted på fx 
fugleture, klatredag eller gåture. 

”Ophold i naturen er først og fremmest en 
følelse af fællesskab, det ikke at være alene, 
samt at man ikke er ’forkert’. Så man tager 
altid hjem rigere og med en god følelse i maven. 
Naturen giver ro, oplevelser, frisk luft, gåtur og giver i 
fællesskabet en følelse af værdi”. 

Citat borger 

En del af projektet var at finde en fast base til O:N og efter 
mange forsøg, lykkedes det os at finde en ældre kommunal 
bygning ude ved Moesgaard Museum (MoMu), som straks 
blev vores faste base. 

Her mødes vi, og mange af vores ture går ud derfra. På trods af det primitive udeliv, kræves der en del 
planlægning, indkøb og forberedelse til at skabe de rette rammer for en god oplevelse i det fri.  

Basen ved MoMu har mange anvendelsesmuligheder, og vi har haft et helt centralt fokus omkring bålet og 
mad over bål i alt slags vejr. 
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Med ryggen til golfbanen, Aarhus by og med udsigt 
syd over engen mod Fulden har vi optimale rammer 
til at opholde os i haven/naturen. Vi har etableret et 
tarp-setup, som kan skærme mod vinden de fleste 
dage, og hvor det er muligt at sidde omkring bålet.  

Vi kan også tilberede alt vores mad på stedet, så man 
kan have en oplevelse af at være med, selvom man 
ikke lige er den, der snitter, hakker eller rører i 
gryden. 

”Det er på tide, at kommunen begynder at forstå, hvor 
vigtigt det at være i naturen er for alle mennesker, 
pga. den healende evne naturen har. Jeg har hørt min 
egen læge, og andre læger jeg har mødt på min vej, 
udtale sig om, at de ville ønske de kunne udskrive 
NATUR PÅ RECEPT.  

Så de er glade for at vide, at jeg bruger naturen på 
den måde, som de har en idé om, men også at der 
findes så godt et hold ude på Kragelund, der netop 
lærer psykisk sårbare at kunne færdes i naturen men 
også at kunne finde ro og mærke, hvor godt man får det af at være ude i naturen”.  

Citat borger 

Info om tilbuddet 
Det har været et spændende år med en masser af ture og aktiviteter og en brugergruppe på næsten 60 
deltagere.  

Outdoor-bål-folkekøkken, vandreture fra 5-36 km, solopgangsture, klatredag, shelterture, svampeture, 
fisketure, naturterapi-forløb, ture med Nationalparkbussen og en hel masse udeliv på vores base. 

Vi har haft et fint samarbejde med bl.a. Psykiatriens 
Hus omkring fælles aktiviteter, og i hele 2021 har vi 
haft ca. 1600 fremmøder til ture og aktiviteter. 
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Indsatsen har til formål at øge deltagernes fysiske og mentale sundhed via forskellige naturaktiviteter. Vi 
arbejder med et årshjul i O:N, så vi tilpasser de fleste af vores ture og projekter efter årstidernes skiften.   

Når man bevæger sig udendørs i al slags vejr, styrker man automatisk sin fysik. 

Gang i udfordrende terræn, indsamling af brænde, tilberedning af mad i det fri, alment friluftsliv og alle de 
praktiske opgaver, der findes på en dag i naturen, giver masser af bevægelse, uden at borgerne 
nødvendigvis oplever det som træning. 

Derudover benytter vi naturterapeutiske teknikker og øvelser, der beroliger nervesystemet, og på sigt giver 
deltagerne gode redskaber til på egen hånd at tage ud og reducere stress og uro med naturen som ramme 
og hjælp. Udvidelsen fra Trivselspakken har boostet projektets aktiviteter, og vi har kunnet gennemføre 
mange ekstra aktiviteter og har fx lavet 2 x 10 ugers dedikeret naturterapiforløb med 2 fyldte hold. 

Basen ved Moesgaard Museum 
Basen ligger som sagt i gåafstand fra MoMu og det sidste stoppested fra en bybus, helt præcist 125 m. Det 
har været vigtig for os at finde en ramme, så vores sårbare borgere, der rejser med bus, selv har kunnet 
transportere sig hen til os. 

Basen, som vi kalder det, er et parcelhus fra 60'erne, som står til nedrivning til fordel for et vejprojekt. Det 
ligger endnu ikke fast, hvornår dette projekt 
går i gang, men indtil da har vi adgang til huset. 

”Jeg har fået større værdsættelse af 
naturens evne til at give ro, 
udfordringer og frisk energi. Har lært, 
hvor dejligt det er at dele disse 
oplevelser med andre mennesker - at 
være sammen i naturen i alle 
vejrmæssige forhold. Udfordringerne 
løser vi sammen, så alle får en god 
oplevelse.  

Jeg har nydt de forskellige udflugter 
med bus- og fisketure, da det er rart at 
komme lidt væk fra Kragelund en gang 
imellem. Bålaftenerne har været 
hyggelige, da det har været på 
naturens præmisser mht. vejret – dem 
vil jeg savne. Og så lige en ros til jeres 
dejlige mad over bål ����” 

       Citat borger 

Via samarbejde med Aarhus Kommunes bygningsafdeling og en anden statslig organisation lykkedes det at 
få en aftale på plads om, at vi kan låne dette sted i dagtimerne og have noget grej til at stå der. For os er 
det et slags luksus-shelter, da der er et toilet, tag over hovedet og strøm. Resten er originale og meget 
slidte rum samt et tag, der ikke holdet helt tæt. Da vi opholder os ude det meste af tiden, er det ikke noget 
problem selv at holde huset nogenlunde i stand. Indimellem tager vi en rengøringsdag og får fejet og 
vedligeholdt huset her og der. Sådanne dage er et led i vores tirsdage, hvor vi sammen med borgerne løser 
tingene. 
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Her er Svend ved at lede og fordele de opgaver, vi 
har forberedt til en rengøringsdag, inden en 
velfortjent frokost over bålet. 

Inden vi omkring 1. april 2021 fik nøglerne til 
basen, havde vi vores faste mødested i den anden 
ende af byen. Kragelund har en kolonihave i 
Haveforeningen Søvang tæt på Brabrand Sø. 
Grundet Covid 19 og en stram nedlukning var det 
meget begrænset, hvor mange der kunne få lov at 
deltage. På trods af de udfordringer vi alle har 
stået i, fik vi altid fyldt pladserne op. Vi har enkelte 
gange også måtte dele os i hold, så ingen skulle 
sendes unødigt hjem. 

Her et billede fra februar 2021, hvor vi mødtes med 
vores samarbejdsvenner fra Psykiatrien Hus ude i 
kolonihaven. Morgenbrød, kaffe og bål inden en 
gåtur langs søen. 

 

 

Når rammerne er på plads til vores aktiviteter, er der aldrig en dag uden borgere, der ønsker at deltage i de 
fællesskaber, som vi tilbyder.  

Idéen inden Corona var, at alt fra indkøb, opstart af bål, lave mad sammen, oprydning mv. skulle foregå 
sammen og i fællesskab.  

Pga. smitteudfordringen blev vi desværre begrænset af denne del, så vi har selv stået for mange af tingene. 
Det har været svært, da rigtig mange gerne ville deltage og bidrage med det, de nu kan og har ressourcer 

til. Heldigvis er verden nu et andet sted, og vi 
kan være flere om at snitte grøntsagerne og røre 
i gryden. 

”Er blevet bevidst om, hvordan det at 
sidde omkring et bål og fælles 
madlavning kan give ro og afslappelse til 
både krop og sind. Og på dage med 
blæst eller regn lærer man at værdsætte 
fundamentale ting som at være tør og 
varm samt hovedet bliver ‘renset’ for 
negative og stressende tanker, og man 
er igen klar til at se hverdagen i øjnene 
med fornyet energi bagefter”. 

Citat borger 
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Naturterapi 
Basen har siden april 2021 været vores faste mødested både tirsdag og torsdag. Tirsdage som vores 
mødested for en båldag og en gåtur i Moesgaard-skovene eller blot en dag, hvor vi hygger omkring bålet og 
måske snitter i noget træ. 

Torsdage har været centreret omkring naturterapi, hvor man kan deltage i et 10-ugers forløb. 

I forløbet afprøver og arbejder vi med forskellige naturaktiviteter og teknikker, der har til formål at 
reducere stress og uro. O:N forløb foregår med 
henblik på at træne ens evne til at få ro i 
hjernen og nervesystemet og blive bedre til at 
fokusere opmærksomheden på naturens 
styrkende elementer. 

”Er rigtig, rigtig glad for stillegang. At 
kunne træne i at fordybe mig i mig selv 
og naturen. Vi går i uden at ’blive 
forstyrret af snak’, det kan jeg rigtig 
godt lide og sætter stor pris på. 
Personligt synes jeg, folk har alt for 
travlt med snak og glemmer at lytte til 

fuglesang, vinden og alt det andet. Når jeg siger folk, mener jeg ikke nogen bestemt. Jeg er medlem 
af en vandreforening, hvor der også er dagsture, de snakker meget, lytter nærmest ikke til naturen. 
Men søde og dejlige mennesker. Derfor er stillegang noget, jeg sætter virkelig pris på. Og at øve mig 
i at komme ind i mig selv, lytte til naturen.  
Det er rigtig dejligt at komme et sted, hvor alle brugere er som en selv/ har udfordringer/vi er i 
samme båd. 
Jeg holder meget af at være primitiv. Det er O:N/naturterapi god til, og det gør godt. 

Citat borger 

Målet er, at man ved forløbets slutning har en 
håndfuld redskaber og idéer, man kan tage ud 
i naturen og anvende, når man føler sig 
stresset og urolig. Det kan også være bare at 
anvende øvelserne forebyggende, fordi det 
føles rart i nervesystem. 

Man kan selvfølgelig godt ’bare’ gå en tur 
eller opholde sig lidt i naturen, det er bestemt 
gavnligt. Men ved at forstørre sit naturfokus, 
og træne bevidstheden målrettet imod de 
elementer, der beroliger nervesystemet, kan 
man bevidst bruge naturen som et redskab til 
at reducere stress, angst og uro.  

Vi arbejder med basalt friluftsliv, mindfulness-teknikker, åndedræt, gåture i stilhed, ro i kroppen, vild mad, 
udendørs motion og naturterapeutiske teknikker og samtaler.   

Forløbet foregår primært udendørs og inkluderer de fleste gange en gåtur på 1-4 km. 
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De 8 faste gange 
1. Intro til forløbet, basale friluftsfærdigheder, tips og tricks til et bedre og mere komfortabelt udeliv. 

Tøj til udendørs brug og informationer om stress, naturterapi og måden vores nervesystem virker 
på i relation til naturen.  
Simple forklaringer på, hvorfor naturen virker på uro, stress, ubalance og forvirring og hvilke 
metoder, vi afprøver i forløbet.  

2. Kom i gang med at indtage naturen. Simpel åndedrætsøvelse, stillegang, spontan og fokuseret 
opmærksomhed. Bevægelse i naturen.  

3. Bål: Info om steder, hvor man må lave bål, fortællinger om bålet, og hvad bålets flammer og 
naturens ro gør ved din hjerne og dit nervesystem. Lille fælles måltid over bål og hygge. Indlagt en 
lille konkurrence. 

4. Naturterapi: Hvordan forstørrer og forstærker vi naturens helende egenskaber og dens gavnlige 
virkning på nervesystemet. To konkrete og lette teknikker læres og øves.  

5. Vild mad: Brug og spis naturen og tag noget af den med hjem. Vi lærer om almindelige spiselige 
planter, og hvordan de kendes og anvendes.  Formålet er at have ’noget at gå efter’, så du kommer 
mere ud. Lille fælles måltid over bål med indslag af de samlede råvarer og hygge.  

6. Stillegang, åndedrætsøvelser og spontan opmærksomhedstræning. Fokus på sanserne i 
hængekøjer.  

7. Havet: Vi tager ud til havet og prøver en guidet naturmeditation. Dagen handler om indre ro og 
implementerer de teknikker, vi har arbejdet med.  

8. Opsamlingsdag: Gennemgang af de ting, vi har lært, færdigheder og teknikker til fremtidig 
’selvbehandling’. Spørgsmål, fælles evaluering over en afsluttende bålmiddag og tak for nu. 

”Jeg er blevet meget mere bevidst om at trække vejret ned i maven. O:N giver ro, glæde, latter, 
samhørigheden. Bålkonkurrencen... hi hi...  nøj det var sjovt. Mere af den slags :-D 

Citat borger 

Som afslutning på vores første naturterapiforløb tog vi vores minibus og kørte til Slåen Sø ved Silkeborg.  

Et borgertip foreslog denne lokation som et 
udflugtsmål, og vi brugte idéen til evaluering og 
afslutning på forløbet. Vejret var med os og de 
modige tog en tur i én af Danmarks reneste søer. 

Man kan køre i bil til Slåen Sø eller sejle dertil 
med kano, båd, Hjejlen mm. Vi var også lige et 
smut forbi 'havnen' for at nyde udsigten. 

 

For at kunne tilbyde og tilrettelægge enkelte længere ture, forløb, mad over bål eller blot byde velkommen 
på basen, kræves der en del forberedelse. Specielt i de mest nedlukkede perioder under Coronaen.  
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En del af vores arbejdstid går med at 
forberede de aktiviteter, vi tilbyder, så vores 
rammer er optimale, og alle får en god 
oplevelse. Små ting som at have adgang til en 
økse eller to, når der skal hugges brænde, 
pakkes ud og pakkes ned, indkøb af proviant, 
sortere, rengøring og køre skrald væk er også 
nogle af de nødvendige opgaver for netop at 
kunne gennemføre ture og aktiviteter. 

”Naturen er ro og et sted, hvor jeg kan få lov at være 
mig selv og komme ned i gear. Aha! oplevelser så som 
at gå endnu langsommere end langsomt. Vigtigheden 
af bål - det er helt meditativ et fantastisk samlingspunkt 
hvor snakken kommer til at glide lettere... Jeg kan ikk' 
leve uden! 
For mig er det alfa omega at nogen har sat rammen og 
har styr på det hele, så jeg kan blive tryg ved det nye, 
jeg tilegner mig. Det skal bare SÅ meget ha’ tid for at 
blive en del af mig”. 

Citat borger 

Onsdags bålaften på Kragelund 
Grundet nedlukning af de indendørs lokaler på Kragelund under Coronaen forsøgte vi at skabe et udendørs 
tilbud til glæde for vores borgere. Onsdag den 6. januar 2021 skød vi derfor vores bålaftener i gang. I minus 
6-8 grader, sne og blæst var der alligevel brugere af Kragelund og O:N, der mødte op. Vi blev styrket med et 
par ekstra medarbejdere, så vi kunne skabe et godt og rart arbejdsmiljø udenfor og rundt om os.  

Kragelund har en omkringliggende park, et pagodetelt, en discgolfbane og meget mere, som vi kunne bygge 
tilbuddet op omkring.  

Hele idéen med onsdag aften blev til kort tid forinden og tænkt som et slags ’bålfolkekøkken’, hvor 
fællesskabet skulle være det bærende element for fx at få lavet noget mad over bål. Men som så meget 
andet ville Corona også her sætte en kæp i hjulet. Omkring smitte og madlavning blev denne del forbeholdt 
medarbejderne, men på trods af denne forhindring var der alligevel en fælles følelse af at være sammen i 
et afstandsbedømt fællesskab omkring bålet i en tid med nedlukning. 
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Et bål kræver brænde, så det var på med vanten og 
øksen for at få lavet noget til brændestakken. 

Efter der blev åbnet mere op i foråret 2021, kunne vi 
også begynde at arrangere lidt flere aktiviteter. Og 
med de førnævnte muligheder på Kragelund fik vi 
lavet en lille 3-kamps turnering i stigegolf, krolf og 
discgolf. Der var sørget for præmier til vinderen. 

Servering udenfor med de studerende fra 
Sundhed og Omsorg. Maden er selvfølgelig lavet 
over bålet. 

Bålaften om onsdagen er i 2022 ikke længere en 
del af O:Ns tilbud, da Kragelund igen har 
almindeligt åben tirsdag og torsdag aften. Dette 
betyder ikke, man ikke kan lave de sammen ting 
som tidligere, men det er blot i en anden kontekst. 
Vi har afholdt omkring 42 bålaftner om onsdagen i 
2021, og de har været besøgt af mange borgere 
hver gang.  

Vi var så heldige at Sankthansaften 2021 faldt en 
onsdag, så vi kunne få lavet en heks og sendt 
afsted. Det blev en godt besøgt aften af kolleger, 
brugere og naboer til Kragelund. 

Der blev lavet lækkert mad på paellapanderne til 
alle, og guitaren blev fundet frem i parken 
omkring bålet. 
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Ture ud af huset 
Som nævnt tager vi på forskellige ture, hvor vi prøver at ramme så bredt som muligt. Dvs. er man ikke lige 

interesseret i at komme med på fisketur, kan det 
være, man synes, det er mere interessant med en 
svampetur, vandringer eller andre oplevelser i 
naturen. På den måde forsøger vi at gøre sådan, at 

alle får lyst og mulighed for at deltage. Det kan 
også være, vi indimellem må vælge, hvem der kan 
komme med, hvis der er mange om buddet, eller 
der er nogle, som sjældent er med på ture, og 
andre altid er med. 

En af vores fisketure gik til Skyggehale Put and 
Take. Turen var arrangeret af LVS (Landsforeningen af Væresteder).  

Hele arrangementet var bygget op omkring fiskekonkurrencen med i alt 68 deltagere omkring søen. Vi fik 2 
pokaler med hjem. En 3. plads for flest kg fisk på holdet og en 1. plads for den største fisk. 

”Er SÅ begejstret for det at fiske; det vækker de 
skønneste barndomsminder og den spænding, der 
er ved det. Elsker det bare”. 

Citat borger 

Vi bevæger os ret ofte ud i nærheden af skov og 
vand, og naturligvis fordi naturen er lige dér, men 
også fordi skoven kan noget, som vandet ikke kan 
og omvendt. I naturterapi arbejder vi med 
støttemiljøer – altså steder hvor man falder godt 
til ro, føles sig tryg, og hvor man med god 
samvittighed kan give sig selv helle fra en hverdag, 
der kan være udfordrende. 
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Støttemiljøer kan være roen omkring bålets flammer, et bestemt sted i skoven som lige er ’mit spot’ eller et 
sted på stranden i læ, hvor man kan høre bølgers brusen i strandkanten og få ro i nervesystemet. Der findes 
mange steder, og de kan være helt individuelle.  

Når vi har været på ture med fx John Simoni fra Nationalparken Molsbjerge, har vi fået guidning i nærmest 
alt, vi passeret på vores vej. Mange har 
været begejstret for disse ture, hvor vi både 
har være på Djursland og syd over til Alrø. 
To vidt forskellige ture med helt forskellige 
landskaber og dyreliv. Men ens for begge 
ture er den forskellighed, der findes i 
naturen, og som også findes i os mennesker.  

På turene har det været muligt at være aktive med at 
sanke og skaffe mad til frokosten, finde et sted på 
turen med ro og nydelse samt blive oplyst af en biolog 
om den natur, vi står på og bruger af hver dag. 

”Jeg stortrives med at sidde med I andre rundt om bålet 
og bare være. At snakke, eller ikke. Naturterapi gør 
godt for sjælen. Det er ikke altid, jeg kommer lige ’dybt 
i mig selv’ pga. stress eller andet hjemmefra. Men 
øvelse gør vel mester, hen ad vejen. 
Som I nævner i naturterapi, vi har alle hver vores 
foretrukne steder i naturen. For mig er det mest 
landskabet, skoven, marker mv. Havet er dejligt, 
men har for mig ikke helt samme ’effekt’. 
Jeg har altid drømt om at sidde op ad et træ. 
Måske pga. ocd'en, har jeg aldrig selv taget hul på 
det. SKØNT at prøve det med naturterapi...  at få 
det som opgave... at blive ’skubbet ud i det’ på den 
gode måde.  
De ture, jeg har været med på indtil videre, har 
været spændende og hyggelige. Blandt andet Mols 
Bjerge. Super lækker mad, ham Simoni laver. Der 
er noget virkelig skønt ved at sidde rundt om et bål og snitte i en enten snobrødspind eller bare 
snitte, fordi det er hyggeligt”.  

Citat borger 

Mens de fleste af bussens 35 deltagere er rundt på egen hånd på stranden på Alrø, er vores guide og 
chauffør i fuld gang med at lave frokost i det fri til os alle. På Alrø er der et fantastisk fugleliv som 
overraskede de fleste af dem, der var med på turen.  
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På trods af lidt blæst og kulde i efteråret var 
der fuld fokus på at få noget viden og input om 
fuglearter og adfærd. Spændende også at få lov 
at kigge gennem kikkerten på de intetanende 
fugle. 

”Det at være i naturen, at blive guidet, taget i hånden 
og blive bevidst om, hvad og hvordan den lige netop er 
god for mig. At blive introduceret for en masse 
muligheder, men syn’s også det kræver GOD TID at 
blive ’omprogrammeret’ til fx hvad skoven kan 
give. Måske fordi jeg selv er så vild med vandet. 
Sanketurene er også geniale, eller fugleturen var helt vild skøn - anede ikk’ det ku’ interessere mig, 
men det gjorde det. 
Den natur kan bare noget... 

Citat borger 

Gå- og vandreture  
I forbindelse med nedlukningen og de meget stramme restriktioner i starten af året 2021 fik vi arrangeret 
en del gåture samt nogle længere vandringer.  

Kragelund har i mange år haft gåtur som fast 
aktivitet en gang om ugen og med de udendørs 
muligheder, der var for aktiviteter under 
Corona, var det naturligt at lave flere 
vandringer.  

Mennesket har altid vandret, og der findes 
en masse artikler om, hvordan vi vandrede 
ud i verden fra Afrika. Som Jeanette Varberg 
skriver i sin bog ’Mennesket har altid 
vandret’ er der flere faktorer, der har gjort, 
at mennesket har vandret.  

Den ene er at vi er eventyrlystne, nysgerrige 
og har oplevelsestrang, og den anden er lidt 
mere dyster.  

Det har med sult, vold og tørke at gøre. For tusinde af år siden var mennesket også tvunget till at vandre og 
flytte sig pga. af klimaet for overlevelse. På den måde ligger det at vandre dybt i os.  
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De gåture og vandringer vi har lavet i O:N har dog været lidt mindre dramatiske, men de har på alle måder 
bidraget til nogle fælles oplevelser, vi med glæde ser tilbage på. Der er fortsat store ønsker om 
gåture/vandringer af forskellige sværhedsgrader.   

Vi har lavet nogle vandringer på 12-17 km i og 
omkring vores skønne natur i Aarhus Syd. Bl.a. har vi 
gået fra Kragelund via ’kærlighedsruten’ over Jelshøj, 
Vilhelmsborg og Moesgaard med historiske 
fortællinger undervejs. Nogle af de første ture, vi gik 
var fra Kragelund gennem Marselisskovene, over 
Fløjstrup for at ende i Norsminde for så at tage en bus 
tilbage.  

Her er der pitstop for gruppen bestående af 
borgere fra Kragelund, O:N og vores 
samarbejdsvenner fra Psykiatrien Hus. 

Ud over skøn motion og udfordringen om at 
kunne holde til at gå så langt, blev det planlagt 
sådan, at man kunne blive samlet op af vores 
’safetycar’ hvis uheldet var ude, eller man ikke 
kunne gå længere. Derudover skiftedes vi på 
medarbejdersiden til at lave bålmad halvvejs på 
ruten, så depoterne kunne fyldes op igen. Også dette kræver planlægning og samarbejde med øvrige 
kolleger.  

Nogle af de nævnte vandringer har været forløberen for vores hidtil længste rute. En vandring på 36 km fra 
Horsens til Odder via den gamle banesti.  

Nogle af de borgere - og for den sags skyld medarbejdere - der har deltaget i turen har/havde aldrig før 
prøvet at gå så langt. Bekymringen omkring at kunne holde til det, forberede sig med godt fodtøj, vandretøj 
osv. brugte vi tid på inden turen, så alle var så godt rustet som muligt. For nogle var det en stor grænse, der 
skulle overskrides. 

Højt humør ved starten kl. 10.00 i Horsens. Vi startede med en ordentlig regnbyge, men ellers var det en 
sanserig tur, der bød på hårdt arbejde dagen 
igennem. Igen var turen planlagt således, at der var 
en ’safetycar’ i nærheden. Det var også ved den, vi 
ca. hver 2. time fik et lille hvil, et stykke frugt og en 
snack, inden turen fortsatte. 

Forberedelse og opbakning fra alle gjorde, at alle 9 
vandrere havde en super oplevelse den dag. Dog var 
vi et par stykker, der måtte stå af efter 32 km. Info: 
Hvis man går Caminoen, er det omkring 25 km om 
dagen, man tilbagelægger! 

Vi sluttede af kort før mål med lidt velfortjent grillmad i skoven, inden de sidste meter inden målstregen. 

Vandringer og gåture vil fortsat være en fast del af O:Ns tilbud fremover.  
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Flyt grænsen - find balancen 
Ligesom at flytte sine grænser ved at gå en lang vandring, har vi i O:N også prøvet kræfter med højder og 
klatring. Parken omkring Kragelund har nogle høje gamle træer, som vi nyder udsigten til hver dag.  

Vi hyrede klatreinstruktør Jesper Jørgensen ind til en dag, hvor vi kunne prøve grænserne af med balancen 
og klatring.  

15 m oppe i et træ blev der monteret en lille klokke. Med instruktion og klatregrej var udfordringen at 
komme så langt op, at man kunne daske til klokken for at markere, målet blev nået.  

8 modige kvinder deltog, og det blev en dag ude i det fri med højt humør og grænser, der blev udfordret. 
Ventetiden på de enkelte klatrere kunne passende bruges til balanceøvelser, som Jesper havde sat op. Det 
er noget mindre angstprovokerende at øve balance få cm over jorden, end når man skal klatre op i højden.  
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Men øvelsen kan stadig være udfordrende. 
Fotojournalist Simon Jeppsen var til stede den dag for at lave en fotoreportage til ’Socialpædagogerne’. 
Hele artiklen findes online på www.socialpaedagogen.sl.dk ved at søge på titlen: ’Flyt grænsen – find 
balancen’. 

På trods af det tidlige forår, var det en flot 
klar blå himmel Svend skulle prøve kræfter 
med friklatring på. 

”Mange med ADHD og psykiske 
forstyrrelser oplever, at det skaber ro 
og balance at bruge sin krop i det fri. I 
klatring tager man et skridt ud i 
noget, hvor man ikke har været før, 
mens der er nogle, der står og kigger. 
Alle klapper ad hinanden. Det er en 
udfordring og en anerkendelse – og 
man bliver set og påskønnet”.  

Citat Svend Hamann 

Svampeture/sanketure 
Birgitte Sølvstein er psykolog og siger: Jo mere, der bliver forsket i naturens effekt på vores helbred, jo 
længere vil den liste blive. Når alt kommer til alt, så vil forskning i effekten af specifikke naturterapeutiske 
metoder bare dokumentere det, vi allerede ved. Og som vi har vidst i flere tusinde år. Vi har brug for 
naturen, og vi er skabt til at opholde os i naturen.  
Mange af de lidelser, vi moderne mennesker lider 
af, kan sættes i direkte eller indirekte 
forbindelse med vores manglende kontakt til 
naturen.  

I O:N er vi helt bevidste omkring ovenstående og 
har dykket ned i diverse litteratur, taget 
efteruddannelse i naturterapi og selv nørdet 
videre i fritiden. Den recovery-proces, borgeren 
kan opleve ved at deltage i O:N, er unik at få 
tilbagemeldinger på. 

Når vi går fokuseret i naturen, er det ret sjovt 
hvordan man lægger mærke til, hvad man passerer, end hvis man blot skal fra A til B hurtigst muligt. Vi har 
som sagt gået et hav af ture, og i årstidernes skiften vil der også være forskellige ting, vi oplever og 
kommenterer på. Kulde, varme, fuglenes fløjt, svampe i jorden, frugter på træerne osv.  

Når vi mødes i O:N, har vi et program for dagen klar. Ofte med idéer der er kommet fra deltagere eller pga. 
relevante ting i naturen, der går årstidens gang.  

Noget af det, hvor alle sanser er i spil, er, når vi har arrangeret svampeture eller sanketure. Vores synssans 
er vores altoverskyggende sans og står for over 80 % af de indtryk, vi behandler i hjernen. Men flytter vi 
fokus over på lugte, smage og følesansen, sker der ofte nogle andre ting i vores sind.  

http://www.socialpaedagogen.sl.dk/
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Svend Hamann har nørdet ’vild mad’ gennem det 
meste af sit liv og har ved siden af sit job i Aarhus 
Kommune også selv opbygget en lille virksomhed 
der hedder ’Strandhøst’.  

TV2 Østjylland lavede i 2021 et indslag om ’nørderi’ 
hvor Svend blev filmet og interviewet omkring 
emnet.  

Indslaget findes på www.TV2.oest.dk/nørderier  

To gange i efteråret 2021 havde vi i O:N hyret en 
ægte lokal svampejæger ind for at sikre at de 
svampe, vi fandt, var spiselige. Det var nogle 
spændende ture, og Torben Gang kunne dele ud 
af sin viden om svampe med stor ekspertise. 
Torben kender i øvrigt området og historien 
omkring Moesgaard og skovene omkring gennem 
mange års færden, så vi fik virkelig meget viden 
ind omkring det område, vi opholder os mest ved i O:N. Efter en svampejagt på 2-3 timer kunne vi tilbage 
på basen lægge svampene frem på bordet og få en 
gennemgang af høsten. 

Som nævnt er Svend også ekspert på 
sankeområdet, og vi har enkelte gange været ude 
at samle vilde planter og urter, som vi sidenhen har 
brugt til at supplere den basismad, vi har lavet over 
bålet. Det er her, magien opstår, når vi som 
medarbejdere og borgere gennem hele processen 
får stimuleret alle sanser fra syns- til smagssansen.  

Når man så i øvrigt selv har høstet det mad, vi nogle 
gange nærmest kommer til at træde på ude i naturen, 
giver det et helt andet indtryk af smagsoplevelsen, end 
når der er handlet ind i en dagligvarebutik. 

 

 

 

  

http://www.tv2.oest.dk/n%C3%B8rderier
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Job og uddannelse 
O:N understøtter borgerens muligheder for at nærme sig arbejdsmarkedet eller uddannelse ved at være en 
trædesten ud i verden og civilsamfundet.  Borgergruppen er præget af isolation, psykisk sårbarhed og 
mangel på mening i tilværelsen.  Med O:N kan vi støtte den enkelte borgers vej til uddannelse på især 
følgende punkter: 

• O:N bryder isolation og får ’folk ud ad døren’ 
Vi giver med tilbuddet en særlig mulighed for 
at komme ud og møde andre i frie rammer.  
Flere borgere beskriver problemer med at være 
i fællesskaber indendørs, men at de bedre kan 
være blandt andre, når der er højt til loftet og 
masser af plads.   

• O:N tilbyder redskaber til at reducere stress, 
angst og andre psykiske belastninger 
Vi tilbyder bl.a. naturterapi, hvor vi arbejder 
bevidst med åndedræt, støttemiljøer, guidede 
opmærksomhedsøvelser og mindfulness. Der 
er solid videnskabelig evidens for naturterapis 
gavnlige effekter for menneskers mentale helbred. Både Svend og Martin har en efteruddannelse i 
naturterapi. 
Borgerne rapporterer gavnlige effekter på alt fra søvnbesvær til depression, men især uro og angst. 
Det er specielt deltagerne på naturterapiholdene, der sætter ord på deres egen recovery. Det kan 
man b.la. se ud fra brugerudsagn i rapporten. 

• O:N giver mening og motion 
Vi bevæger os bevidst meget i naturen, og automatisk kommer der en masse bevægelse ind via 
brændeproduktion, bål, vandring, madlavning i det fri og andre aktiviteter.  Det giver også 
umiddelbart mening for borgerne at udføre diverse opgaver, da vi kommer ned i nogle basale 
behov i forhold til at holde sig mæt, varm og tør uden vores normale bekvemmeligheder.  
Borgerne beskriver, at aktiviteterne giver god mening og aktiverer tidligere erhvervede evner. Via 
minder helt tilbage fra barndommen og ungdommen kommer nogle af deltagerne i kontakt med 
handlekompetencer og evner, de har haft tidligere, men ikke brugt i årevis.  
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Besøg af rådmanden 
Gennem O:Ns korte historie har der været flere henvendelser, hvor vores tilbud har dannet ramme for 
diverse indslag og interviews. Vi ved allerede at ’Socialpædagogen’ har været og lave en fotoreportage 
omkring klatredagen og det at flytte sine grænser. Bladet Vital har også besøgt O:N et par gange bl.a. med 
et længere interview med Anne, som er bruger af O:N. 

Naturtilbuddet har været en god base for Anne, hvor det at være i naturen sammen med andre har 
givet hende mod på at være social igen. Fx har hun genoptaget kontakten med en gammel 
folkeskoleveninde.  ”De er rigtig dygtige. De vejleder i, hvordan man kan finde ro i naturen og få 
gavn af naturen. Og så er de også bare rigtig gode til at lave mad. Man lærer noget hver gang. 
Næste gang vil jeg fx lære at tænde bål.  

”Og hvis man ikke er social, kan 
man bare trække sig lidt væk og gå 
for sig selv, det er der ingen, der ser 
skævt til.   
Naturtilbud er guld værd, fordi det 
at være i naturen giver ro i hovedet 
og skaber balance. Naturen er 
medicin for sjæl, sind og krop, og vi 
skal passe godt på den”. 

Citat Anne 

Hele artiklen findes på www.vital.dk  

Vores daværende rådmand Kristian Würtz har ligeledes besøgt O:N et par gange.  

Han har tidligere siddet for bordenden i byrådet i Aarhus Kommune og støttet den Trivselspakke, som 
gjorde, at O:N i en periode kunne udvides fra en enkelt dag til 3 gange om ugen i hele 2021.  
Nu er vi i 2022 og Trivselspakken er slut. Pakken gjorde, at vi på Kragelund kunne ’frikøbe’ Svend og Martin 
til at stå for O:N samtidig med, at der i budgettet fulgte midler med til indkøb af grej, til at arrangere ture, 
tilbyde måltider i det fri og betale husleje til en ekstern base.  
O:N er nu landet som et projekt forankret på Kragelund 2 gange om ugen, og man kan altid kontakte Svend 
eller Martin, hvis man vil vide mere. 

At der kommer en rådmand med ud i ’marken’, og 
besøger og snakker med os alle, giver altid et boost på 
oplevelsen. Stoltheden ved at vise og fortælle i egne 
levende ord omkring vores indsats kan mærkes. I 
forbindelse med besøget, blev der lavet et indslag og 
interviews med os, der var på basen den dag.  

 

Se med, når forhenværende rådmand Kristian Würtz 
besøger borgerne og medarbejderne i tilbuddet og hør 
dem fortælle, hvad natur, bevægelse og fællesskab betyder 
for den enkeltes trivsel Ophold i naturen, et rummeligt fællesskab i naturen (aarhus.dk) 

http://www.vital.dk/
https://bevaegdigforlivet.aarhus.dk/om-bevaeg-dig-for-livet-aarhus/de-fem-raadmaend-og-borgmesteren-fortaeller/ophold-i-naturen-et-rummeligt-faellesskab-i-naturen/


 

21 
 

Solhverv og afslutning på året 
Trivselspakken i O:N fulgte kalenderåret, og vores sidste tur i den ’gamle’ struktur kunne passende sluttes 
af med en flot solhvervstur ved Aarhusbugten. Den tur var både et startskud sidste år og en form for 
slutning i 2021. 

Solhvervstur inden julen 2020 hvor der er et spot 
på et højdedrag ved dyrehaven. Med tændte 
lanterner og en kande kaffe gik vi turen fra 
Kragelund et par km for få dette smukke syn 
gennem skoven ind mod Aarhus Havn. 

I julen 21 måtte vi desværre snyde lidt med 
datoen, da Corona kom i vejen igen. Med lidt 
forsinkelse fandt vi en dag i januar, hvor vi kunne 
få lidt den samme fornemmelse for solhverv.  
Denne gang en gåtur fra basen ned mod bugten 
ved Moesgaard hundeskov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svend og Martin vil gerne takke for et fantastisk inspirerende år i O:N. Vi har sammen fået mange 
oplevelser i det fri og håber med denne rapport, at du som læser har fået et indblik i, hvad vi har oplevet. 

1000 tak for deltagernes tilbagemeldinger og de citater, vi har krydret rapporten med. Når man læser dem 
og kigger på året, der gik, giver det hele bare god mening. 

Husk: ’det skal ikke være nemt eller bekvemt – men det skal fylde dig med mening!’ 
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Facebook reviews 
Som afslutning kommer her en lille billedkavalkade fra vores Facebookside ’Ophold i Naturen’. Hvis du er 
blevet inspireret og har lyst at se mere kan du med fordel gå ind og følge os på Facebook 
https://www.facebook.com/Ophold-i-Naturen-101257755220602  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Jeg håber, at ophold i naturen 
forsætter, så man stadig kan få 
oplevelser i naturen – i godt 
selskab”. 

Citat borger 

 

Ophold i Naturen 
Kultur- og kontaktsted Kragelund 

Dybrovej 21, 8270 Højbjerg 
Tlf. 87 13 18 48 

Sociale Forhold og Beskæftigelse 
Job, Udsatte og Socialpsykiatri 

Center for Forebyggelse og Rehabilitering 
www.aarhuskommune.dk    

 

https://www.facebook.com/Ophold-i-Naturen-101257755220602
http://www.aarhuskommune.dk/
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