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Resumé
Stress er blevet en folkesygdom. Visionen er derfor at etablere en privat naturterapeutisk have på
Nordfyn til evidensbaserede offentlige og private naturterapeutiske forløb til fremme af mental
sundhed for mennesker med stress og belastningsreaktioner relateret til stress.
Terapihaven etableres på en smuk landejendom i Asperup på Nordfyn. Stedet bliver i forvejen
brugt til indendørs kurser og psykoterapeutisk behandling. Haven indrettes med udgangspunkt i
evidens og bedste viden på området til en tryg, helende og forandrende ramme for
naturterapeutiske forløb med udgangspunkt i havens mange rum og ved at udvikle og fremhæve
dens mange oplevelseskvaliteter. Landstedet og haven kommer på den måde til at understøtte
hinanden og kan komme mange mennesker med stress til gavn.
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Projektplanen
Vision
Visionen med ’Centropa’ er at skabe en privat terapihave på Nordfyn til evidensbaserede
offentlige og private naturterapeutiske forløb til fremme af mental sundhed for mennesker med
stress og andre belastningsreaktioner som følge af stress. Et af de største folkesundhedsproblemer
i Danmark er svækket mental sundhed (Psykiatrifonden, 2015 og Dansk Psykologforening), og
den Nationale Sundhedsprofil fra 2017 viser, at 25 % af alle danskere oplever et højt stressniveau
(Sundhedsstyrelsen, 2018).
Visionen er derfor at etablere en have til naturbaseret terapi på en landejendom i Asperup på
Nordfyn. Stedet bliver i forvejen brugt til indendørs kurser og psykoterapeutisk behandling.
Visionen er at indrette haven som en tryg, helende og forandrende ramme for terapeutiske forløb
med udgangspunkt i havens mange rum og ved at udvikle og fremhæve dens mange
oplevelseskvaliteter. Landstedet og haven kommer på den måde til at understøtte hinanden. Stedet
hedder i forvejen ’Centropa’, så terapihaven opkaldes herefter.

Naturbaseret terapi til reduktion af stress
En lang række teorier og undersøgelser peger på, at den høje forekomst af stress er relateret til
vores stigende distancering fra naturen, og at det urbane miljø, som mange af os lever i, kræver så
megen energi og målrettet opmærksomhed, at vi udtrættes uden mulighed for restitution (Skov &
Landskab, LIFE, Københavns Universitet, 2008). Der er derfor en stigende interesse for
naturbaseret terapi som hjælp til mennesker med stress og andre sygdomme. Undersøgelser viser,
at naturterapi kan reducere deltagernes stresssymptomer, øge deres almene velbefindende,
forbedre nærvær, humør og selvværd samt reducere sygefravær og mindske forbruget af
sundhedsydelser (Sidenius et al., 2017, Bengtsson et al., 2005, Corazon et al, 2018, Währborg,
Petersson og Grahn, 2014 samt McGreeney, 2016).
Evidensbaseret metode
Designet af Terapihaven ’Centropa’ vil tage udgangspunkt i den evidensbaserede sundhedsdesign
procesmodel indenfor landskabsarkitektur kaldet ’Diagnostic post-occupancy evaluation’ (DPOE)
(Sidenius et al., 2017). Med udgangspunkt i modellen baseres målsætninger og designkriterier for
terapihaven samt programmering af naturterapien på en grundig analyse af havens målgruppe og
evidensen på området i forhold til stressramtes behov samt de eksisterende æstetiske og praktiske
muligheder i miljøet. Samtidig vil udviklings- og implementeringsprocessen være en cirkulær
proces, hvor løbende afprøvning og evaluering virker tilbage, så løsningerne hele tiden tilpasses til
behovene (Stigsdotter et al., 2014).

Målgruppe
Naturterapien i Centropa karakteriseres som terapeutisk behandling. Målgruppen er mennesker
med stress og stressrelaterede belastningsreaktioner. Formålet med naturterapien er, at give
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deltagerne mulighed for at hele, at acceptere og lære fra et nyt ståsted i krop og psyke samt opleve,
at de med nyt udsyn, energi og lyst kan vende tilbage til hverdagen igen.
Langvarig stress defineres som en tilstand, der er karakteriseret ved en følelse af anspændthed og
ulyst over længere tid og er en reaktion på ydre fysisk eller psykisk belastning (Sundhedsstyrelsen,
2007). En langvarig stressreaktion kan give fysiske, psykiske eller adfærdsmæssige symptomer
(Sundhedsstyrelsen, 2007).
Ved langvarig stress er det sympatiske nervesystem overaktivt og producerer stresshormoner, som
nedbryder kroppens væv. Hvis det gennem længere tid ikke er muligt at slappe af indimellem,
nedbryder man derfor sig selv, da man ikke får mulighed for genopbygning (Høegmark, Hartvig
m.fl., 2018). For stressramte er der derfor behov for at få genskabt balancen mellem aktiviteten i
det sympatiske og det parasympatiske nervesystem (Grahn, P. et al., 2010).

Teoretisk baggrund og evidens
Forskellige teorier og undersøgelser viser, at naturbaseret terapi kan virke genopbyggende, fordi
nervesystemet beroliges (Grahn, P. et al, 2010). Ifølge Wilson og Kellerts biofile hypotese er vi
mennesker evolutionært forprogrammeret til et liv tæt på naturen, og den høje forekomst af stress
forklares med, at vi i den moderne verden, befinder os langt fra vores natur og vores interaktion
med naturlige miljøer (Jordan, 2015 og Adevi, 2012).
Ifølge Kaplan og Kaplans ’Attention Restoration Theory’ kræver bymiljøer en højere grad af det,
de kalder ’fokuseret opmærksomhed’. Ved fokuseret opmærksomhed anvendes stor koncentration
og energi, da det moderne liv kræver evnen til at lukke andre distraktioner ude. Dette trætter og
udtærer de højere mentale funktioner, og hvis denne form for opmærksomhed er aktiv for længe
ad gangen, tærer vi for meget på vores ressourcer, og vi bliver stressede. Kaplan og Kaplan peger
på behovet for en mere indirekte opmærksomhed kaldet ’soft fascination’, som er vigtig for at
balancere vores ressourcer. ’Soft fascination’ opstår, når man er væk fra hverdagens rutiner og
oplever æstetiske og sansemæssige kvaliteter i kontakten med naturen (Jordan, 2015 og Kaplan,
Kaplan og Ryan, 1998).

Del 1: Design af Terapihaven Centropa
Stedet og konteksten for terapihaven
Der etableres en terapihave på landejendommen, Bøgevangsvej 2, i landsbyen Asperup på
Nordfyn. Landstedet og haven er placeret imellem Middelfart Kommune (12 km.) og Odense
Kommune (41 km.) og hører under Middelfart Kommune. Der går busser mellem Middelfart og
Asperup, men de fleste deltagere ville skulle transportere sig med bil til stedet. Grunden er knap
6.400 kvm.
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Centropa
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Haven ligger placeret i et naturskønt område 200 meter fra strandkanten til Lillebælt og 1,5 km fra
et større skovområde. Nedenstående kort, viser hvordan terapihaven ligger i forhold til anden
bebyggelse samt skov og strand.

Centropa
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Terapihaven ligger i et mindre boligområde. Der går en lille grusvej forbi grunden på venstre side
og en lidt større asfalteret vej langs havens sydlige ende. På den nordlige og østlige side ligger der
parcelhuse forholdsvist tæt på grunden. Grunden er indtegnet med gule streger på nedenstående
billede.

N
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Design af terapihaven ’Centropa’
Centropa skal indrettes, så den kan hjælpe mennesker med stress eller stressbetingede lidelser.
Haven skal give mulighed for at restitution og afslapning af i nervesystemet, så kropslige,
psykiske og sociale ressourcer kan blive genopbygget. Endvidere skal naturen og naturterapien
hjælper til at genskabe kontakt til positive følelser.
Der er forsket en del i, hvad mennesker har brug for til restitution i naturlige omgivelser. Ifølge
miljøpsykolog Roger Ulrich bedømmer vi et miljø ud fra et overlevelsesmæssigt perspektiv på
under et minut, og hvis vi kan føle os trygge, kan vi koble af, og der er mulighed for, at mængden
af positive følelser kan vokse (Jordan, 2015 og Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet
m.fl., 2008). Derfor skal terapihaven indrettes, så den opleves tryg og overskuelig samt
afgrænset uden udefrakommende forstyrrelser. Terapihaven vil blive afgrænset fra omgivelserne
med et stakit dækket af klatreplanter, så det ikke er muligt for forbipasserende at kigge ind i
haven.
Ifølge Kaplan og Kaplan skal følgende kvaliteter være tilstede i restituerende miljøer:
 Følelsen af at være væk: Oplevelsen af at befinde sig i en anden verden
 Udstrakthed: Stedet skal være af en vis størrelse
 Fascination: Mulighed for at gå på opdagelse og blive overrasket
 Overensstemmelse: At miljøet ligger op til at gøre det, man har behov for at gøre.
(Jordan, 2015 og Kaplan, Kaplan og Ryan, 1998)
Centropa designes med udgangspunkt i disse kvaliteter. Haven er stor nok til at give følelsen af en
anden verden, og havens forskellige rum vil blive forbundet af små stier, som giver mulighed for
at gå på opdagelse. Haven designes, så hvert rum har forskelligartede udtryk, opholdspladser og
muligheder for aktiviteter. Haven vil i overensstemmelse med ’The Supportive Environment
Theory’ (SET) blive opbygget, så den indbyder til forskellige aktiviteter, der kræver forskellige
energiniveauer og grader af social interaktion (Sidenius, 2018).
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Centropa vil blive indrettet med inspiration fra SET pyramiden med et spektrum af naturmiljøer,
der stiller forskellige krav til deltagerne: fra stillesiddende alene aktiviteter beskyttet fra andres
blikke til mere aktive og interagerende aktiviteter, hvor man i større eller mindre grad socialiserer
med de andre deltagere. Som stressramt har man brug for at bevæge sig i dette kontinuum af rum
og aktiviteter (Ulrik, 2018 og Grahn et al., 2010).
Centropa ligger placeret, så det bliver muligt at arbejde med deltagernes grader af eksponering og
social interaktion både i og udenfor haven. Den nærliggende strand og skov vil således kunne
inddrages, så der bliver mulighed for at arbejde med helt lukkede, halvt åbent og helt åbne miljøer
som led i naturterapien.
Elementer i haven
Ifølge den evolutionært inspirerede teori ’Savanneteorien’ foretrækker vi mennesker
savannelignende miljøer, som inkluderer vand, spredte store træer med lave stammer og brede
trækroner, grøn og varieret beplantning, åbne rum, snoede stier, niveauforskelle i terrænet, og
lysninger (gerne skjult bag løv), da disse omgivelser er med til at virke stressreducerende og
forbinde kroppen med mere underbevidste lag (Adevi, 2012). Disse elementer vil derfor i vid
udstrækning blive tænkt ind i designet af terapihaven.
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Siddepladserne i haven vil så vidt muligt blive placeret, så der samtidigt er rygdækning og udsigt
til mere udstrakte eller lyse områder. Dette er i overensstemmelse med ’Prospect-Refuge’ teorien
(Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet m.fl., 2008).
Gennem forskning er det blevet muligt at identificere 8 rumlige oplevelsesværdier i naturmiljøer,
som mennesker, der ikke er syge, har præferencer for (Stigsdotter et al., 2014). De otte
oplevelsesværdier er vildt, kulturhistorisk, fælles, underholdning og service, rumligt, artsrigt,
fristed og fredfyldt (Stigsdotter et al., 2014) Stressede mennesker foretrækker
oplevelsesværdierne: ’artsrigt’, ’vildt’ og ’fristed’ og ’fredfyldt’. Disse kvaliteter vil derfor i særlig
grad blive tilgodeset i designet af terapihaven.
Haven i Asperup er er naturligt inddelt i fem rum, som det fremgår af billedet på næste side.
Rummene er blevet analyseret med udgangspunkt i oplevelsesværdierne, som er blevet vurderet på
en skala fra 0-3, hvor 0 er ikke tilstedeværende og 3 er stærkt repræsenteret:
Haverum
1. Klosterhaven
2. Skoven
1. Frugtplantagen/
Køkkenhaven
2. Græsmarken/
Engen
5. Forhaven

Kvalitet
Kulturhistorisk
Vildt
Artsrigt

Styrke
1

Kvalitet
Fredfyldt

Styrke
1

1
1

Fredfyldt
Fristed

1
1

Fælled

1

Fristed

2

Billeder fra de fem haverum kan ses på bilag 1-5.
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I det følgende præsenteres de overordnede idéer til et evidensbaseret design af Centropa som en
terapihave for stressramte. Idéerne skal siden hen kvalificeres i samarbejde med en
landskabsarkitekt og med samarbejdspartnere og brugere af haven.
1. Klosterhaven
Dette haverum skal forstærkes med kvaliteter, der er kendte fra klosterhaverne. Rummet skal
indbyde til afslapning og refleksion, æstetiske og sansemæssige oplevelser samt let social
interaktion. Oplevelseskvaliteterne ’kulturhistorisk’ og ’fredfyldt’ vil blive forstærket. Dette skal
bl.a. ske ved, at der placeres en stupa med rislende vand i midten af græsplænen. Rundt om
stupaen placeres to halvmåneformede bænke med buske bagved. Rummet vil blive fyldt af
klatreplanter, krukker med eksotiske blomster i sarte farver og med fine dufte, små træer samt
liggestole på terrassen. Se billede: Klosterhaven.
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Billede: Klosterhaven

N
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2. Skoven
Skoven skal give mulighed for at komme i kontakt med den mere vilde natur, oplevelsen af at
blive væk for en stund og at finde en behagelig plet til fordybelse i egne tanker og følelser. Skoven
har derfor brug for at få forstærket oplevelseskvaliteterne ’vildt’ og ’fredfyldt’. Dette skal bl.a. ske
ved plantning af flere skyggetålelige bunddækkeplanter. I hjørnet af skoven placeres en
kæmpestor sten, man kan sidde på, og der etableres opholdsrum med plateauer i træ i en lysning
og rundt om et træ. Endelig skal skoven udvides med flere træer og buske og små stier. Se
billedet: Skoven og Køkkenhaven/frugtplantagen.
3. Køkkenhaven og Frugtplantagen
Køkkenhaven og Frugtplantagen skal indrettes med inspiration fra de engelske ’cottage gardens’
og indbyde til stor sansestimuli. Her bliver det muligt at deltage aktivt i havearbejdet, at kæle med
kaninerne eller at sidde på en bænk og nyde sanseindtrykkene samtidig med, at man observerer
andres aktiviteter. I første omgang placeres bålpladsen i hjørnet af køkkenhaven, og bliver
terapihavens hjerterum indtil den store bålplads på engen bliver anlagt.
I Frugtplantagen og køkkenhavn forstærkes særligt oplevelseskvaliteterne ’artsrigt’ og ’fristed’.
Dette skal ske ved, at køkkenhavebedet udvides. Der plantes flere bærbuske og opstilles et langt
plantebord med krukker og haveredskaber. Der etableres en kaningård og et stort vildt
blomsterbed i mange farver, som kan tiltrække insekter og bier. I haven placeres fuglekasser rundt
omkring, to hængekøjer hænges op imellem frugttræerne, og langs plankeværket opsættes et
insektbo. Se billedet: Skoven og Køkkenhaven/frugtplantagen.

Billede: Skoven og Køkkenhaven/Frugtplantagen
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4. Engen
Engen skal rumme terapihavens hjerterum i form af den store bålplads, og give deltagerne følelsen
af savannelignende natur til afstressende og blid fascinerende opdagelse. Engen er i forvejen
skrående, og jorden vil blive skubbet, så der skabes et mere varieret terræn. På engen skal særligt
oplevelseskvaliteterne ’fælled’, ’vildt’ og ’fredfyldt’ forstærkes. Engen afskærmes med et
plankeværk med tætvoksende klatreplanter, og den kommer til at bestå af fire mindre rum, som
hænger tæt sammen og med blide overgange imellem.
I det første rum øverst oppe (mod syd) og ud mod vejen bygges et plateau i træ på en lille
forhøjning, hvor der vil være udsigt til havet.
I det andet rum (næstøverst) plantes en lang række mindre træer (forskellige sorter) med lave
stammer og brede trækroner. Træerne plantes forskudte fra hinanden og forholdsvist tæt. Imellem
nogle af træerne plantes stedsegrønne buske, så der dannes mindre rum, der kan indrettes til
siddepladser med rygdækning og udsigt til engen. Rundt omkring placeres store trækar med vand.
Det tredje rum (næstnederst) omdannes til et engområde med vildtvoksede høje græsarter og
engblomster tilpasset jordforholdene. Græsset slås til små stiforløb og opholdsrum..
I det fjerde rum nederst (mod nord) placeres terapihavens samlende opholdsrum og hjerterum
’bålpladsen’. Bålpladsen placeres i den ene side og vil blive omgivet af et halvmåneformet væg af
brænde og overdækket af udspændte sejl. Græsset slås regelmæssigt, så kan laves andre aktiviteter
såsom morgengymnastik eller Qi gong. Se billede af engen.
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Billede: Engen

N
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5. Forhaven
Forhaven er rummet for socialt samvær, leg og fællesspisning. I denne del af haven vil
oplevelseskvaliteterne ’fristed’ og ’artsrigt’ blive forstærket. Se billedet: Forhaven.
Billede: Forhaven

N
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Del 2 – Interventionsprogram til stressramte mennesker
I ’Centropa’ vil der både være mulighed for individuelle terapeutiske forløb og gruppeforløb. Her
præsenteres det gruppebaserede interventionsprogram til stressramte.
De naturterapeutiske forløb i Centropa vil blive baseret på følgende teoretiske rammer:
Teoretisk
Indhold
ramme
1. Salutogene sundheds- I terapihaven kan der skabes rum for salutogene sundhedsfremmende
processer i et
processer med mulighed for fornyelse og genopretning af udtømte
restorativt miljø
ressourcer. Herved bliver individets selvhelbredende kræfter aktiveret,
og der skabes forbindelse til indre ressourcer og følelsen af
sammenhængskraft, som fremmer mestringsevne og modstandstandskraft (Linden, Lymeus og Hartig, 2016 og Bengtsson et al., 2005).
2. Ecoterapi
I ecoterapi inddrages sansestimuli, metaforer og fortællinger.
Årstidernes skiften involveres aktivt i behandlingen, og livets cyklus
med spirende liv, død og forgængelighed, kan hjælpe den enkelte til at
forbinde sig med naturen, acceptere tingenes tilstand samt give en
følelse af at være en del af en større sammenhæng (McGreeney, 2016).
3. Meditation
og mindfulness
træning

4. Hortikulturel terapi

5. Kropslige
øvelser
herunder Qi
gong

Det terapeutiske forløb vil også inddrage elementer fra mindfulness.
Mindfulness er en del af den tredje bølge indenfor kognitiv terapi og er
dokumenteret som en evidensbaseret metode til stressbehandling
(Corazon et al., 2010). Mindfulnesstræning giver mulighed for at opnå
større nærvær, grounding, accept og bevidsthed omkring tanke- og
følelsesmæssige mønstre. I forbindelse med mindfulness træning, vil der
bl.a. blive anvendt mindfulness meditationer, bevidsthedsøvelser ,
sanseøvelser og nature walks.
I hortikulturel terapi anvendes varierende grader af haveaktiviteter i
forbindelse med terapien. Haveaktiviteterne kan være både
meningsfulde og berigende aktiviteter, som kan støtte deltagerne i at
opøve nye færdigheder eller genvinde færdigheder, der er gået tabt
(Corazon, 2010). I haverummet Køkkenhaven/frugtplantagen vil
hortikulturelle aktiviteter finde sted som en integreret del af haveterapi
programmet.
Det er vigtigt, at kroppen også trænes i forbindelse med naturbaseret
terapi, så den kan blive genopbygget efter længe at have været udsat for
nedbrydende stresshormoner. Qi Gong er en kinesisk træningsform,
hvor fysiske øvelser kombineres med meditation, som fremmer
balancen mellem krop og psyke ved at styrke og centrere kroppens
struktur og balancere sindet samt løsne blokeringer (Westlund, 2018).
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Programmering
Det naturbaserede terapiforløb vil vare 10 uger, hvor deltagerne mødes 6 timer hver gang (typisk
fra kl. 9-15). Imellem holdgangene er det muligt at få 2-4 individuelle samtaler med en terapeut
eller psykolog. Der vil være 6-10 deltagere pr. hold, som vil blive ledet af to terapeuter.
Hver session i dette ti ugers terapiforløb vil blive opbygget efter samme grundmodel baseret på
ovennævnte terapeutiske teorier. Grundmodellen fremgår nedenfor:

Grundmodel for
det naturterapeutiske program
1. Samling og fælles opstart ved bålet
2. Øvelser til grounding, centrering og åbning via.
Qi gong og yogaøvelser
3. Fordybende bevidsthedstræning: Sanseøvelser,
meditationer og mindfulness øvelser
4. Kreativ udfoldelse: Metaforer, fortællinger og/eller
haveaktiviteter
5. Egen tid
6. Afrunding, refleksion og integration
7. Hjemmeøvelser

Terapeutisk team
Det terapeutiske team, der skal samarbejde om de terapiforløbene, er tværfagligt sammensat.

Terapeutisk team
Læge i almen medicin, psykoterapeut og naturterapeut
Psykoterapeut
Yogalærer
Psykolog
Gartner og terapeut

Evalueringsdesign
Succeskriterier for forløbet er, at deltagerne skal opleve et reduceret stressniveau, færre
symptomer på depression og større livskvalitet. Naturterapiforløbene vil blive evalueret
kvantitativt og kvalitativt.
Kvantitativ evaluering
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Den kvantitative evaluering vil blive baseret på følgende validerede spørgeskemaer før, efter og
ved follow-up 6 mdr. efter endt forløb:
Perceived Stress Scale
(PSS)
Major Depression
Inventory (MDI)
Short Form 12 (SF12)

Måler deltagernes stressymptomer indenfor de
seneste 2 uger.
Måler deltagernes depressionssymptomer indenfor
de seneste 2 uger.
Belyser deltagernes fysiske, psykiske og sociale
helbredstilstand inden for de seneste fire uger.

Kvalitativ evaluering
Der gennemføres kvalitative interview med deltagerne i mindre grupper, og der laves
observationer af deltagernes adfærd i terapihaven.
Organisation og interessenter
Rolle
Ansvarlig/interessent
Ejerskab
Jørgen Fjord, ejer af huset og haven. Læge i almen medicin
og psykoterapeut og naturterapeut
Medejer af
Brenda B. Ejderskov, Psykoterapeut
terapihaven
Projektleder
Jane Sørensen, Kandidat i Folkesundhedsvidenskab med
speciale i mental sundhed og projektledelse
Private
Psykolog, yogalærer og gartner/terapeut
samarbejdspartnere
Specialister
Landskabsarkitekt og grafiker
Potentielle
offentlige og
private
samarbejdspartnere
Andre

Jobcentrene og sundhedscentrene i Middelfart Kommune
og Odense Kommune
Andre terapeuter og psykologer, som er interesserede i at
afholde kurser, individuelle forløb eller retreats på stedet
Naboer og tidligere kursister på stedet (potentielle
frivillige).

Projektets organisering fremgår af diagrammet:
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Arbejdsgruppe for
Arbejdsgruppe for
Kommuniktion og PR:
Samarbejde og
Henvisning:
Jørgen Fjord
Brenda B. Ejderskov
Jørgen Fjord
Grafiker
Brenda B. Ejderskov
Jane Sørensen
Projektledelse:
Jane Sørensen
Jørgen Fjord
Brenda
Arbejdsgruppe for
Arbejdsgruppe for
Naturbaseret terapi:
Havedesign og Forankring:
Jørgen Fjord
Jane Sørensen
Brenda B. Ejderskov
Jørgen Fjord
Andre terapeuter, yogalærer
Ladskabsarkitekt
og psykologer
Lokal gartner
Økonomi
De forventede udgifter til etablering af terapihaven forventes at være 390.000 kr.
Budgetposterne fremgår af nedenstående tabel.
Budget
Post
Anlæg af Klosterhaven (materialer, beplantning og arbejdskraft)
Anlæg af Skoven (materialer, beplantning og arbejdskraft)
Anlæg af Køkkenhaven/frugtplantagen (materialer, beplantning
og arbejdskraft)
Anlæg af Engen (1. Del: Stakit, bålplads samt enggræs og
engblomster)
Anlæg af engen (2. Del: Plantning af træer og etablering af
plateau)
Anlæg af Forhaven
Landskabsarkitekt (50.000)
Grafiker (15.000)
Kommunikationsmaterialer (15.000)
I alt

Pris
56.000 kr.
43.000 kr.
45.000 kr.
55.000 kr.
77.000 kr.
34.000 kr.
50.000 kr.
15.000 kr.
15.000 kr.
390.000 kr.
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Jørgen Fjord og Brenda B. Ejderskov har ca. 200.000 kr. til at investere i projektet, mens
resten af midlerne skal indhentes gennem eksterne fonde. Forløbene for private kunder vil
blive betalt via. egenbetaling.
På baggrund af de økonomiske rammer planlægges terapihaven at blive anlagt i 3 faser:
Fase
Opgave
Midler
Tilpasning af Klosterhaven, Skoven og
Egen finansiering
1
Køkkenhaven/frugtplantagen (her etableres
i første fase bålplads i Køkkenhaven/
frugtplantagen)
Anlæg af 1. del af engen
Kræver
2
fondsmidler
Anlæg af forhaven og 2. Del af engen
Kræver
3
fondsmidler
Tidsplan
Milepælsplanen fremgår af næste side.
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Milepælsplan
Juli-aug.
Aktører
Arbejdsgruppe
for
Kommunikation
og PR

2018
Sept-okt.
Tilknytning af
grafiker

Arbejdsgruppe
for naturterapi

Uddannelse i
naturbaseret
terapi

Projektledelse

Udarbejdelse af
fondsansøgning
til etablering af
engen
Tegning af
haven og
opsætning af
stakit m.
klatreplanter,
såning af
enggræsser og
engblomster
Kontakt til
Odense og
Middelfart

Etablering af
arbejdsgrupper
og ansættelse af
landskabsarkitekt
Arbejdsgruppe
Dialog med
for Havedesign og naboer og lokale
Forankring
interessenter

Arbejdsgruppe
for Samarbejde
og Henvisning

Nov-dec.
Oprettelse af
hjemmeside

Jan-marts
Udarbejdelse
af materialer
til
samarbejdspartnere og
borgere
Planlægning
af terapiprogram

Udarbejde
evalueringsdesign
Tilpasning af
klosterhaven,
skoven og
køkkenhaven

Tilpasning af
klosterhaven,
skoven og
køkkenhaven

Løbende
pleje
Undersøge
muligheder
for at blive

Løbende
Pleje
Finde andre
indtægtskilder
(udbyde

2019
April-juni
Juli-sept.

Okt.–dec.

Udarbejdelse
af materialer
til
kommunale
enheder

Tilpasning af
materialer til
målgrupperne

Opstart af
naturterapi
(private
kunder)

Opstart af
naturterapi
(kommunalt
henviste)

Workshop
med
interessenter

Workshop
med
deltagere

Løbende
pleje
Invitere
andre
terapeuter

Løbende
pleje
Planlægge
henvisning
af borgere

2020
Jan-dec.

Natur-terapi
for forskellige
målgrupper og
udført af
forskellige
aktører
Præs. af 1.
evaluerings
runde

Tilpasning i
terapihaven til
brugernes
behov

Evt. anlæg af
engen (afh. af
økn.)

Løbende
pleje

Løbende pleje
Pleje af
samarbejdrelationer og
24

Kommune

privat
leverandør
for jobcentrene i kommunerne

mulighed for
retreats,
kurser m.m.)
Oprettelse af
lille frivillig
haveforening

til at bruge
haven

fra kommunerne

løbende
etablering af
nye samarbejder
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