
Ud i Naturen Efterår 2022 
Et læringsforløb for dig, der gerne vil styrke din mentale sundhed 

 

 
 

Kom med ud i naturen og få nye redskaber til at mestre dit liv.  
Vi er sammen om dét, der sker i naturen, vi følger årstidens gang og vi lærer stille og roligt os 
selv og naturen bedre at kende gennem øvelser og naturaktiviteter.   
 
Tid og sted: 
Tirsdage kl. 13 - 15.30. Vi mødes hver gang udenfor På Sporet, Rønnebærvej 19 i Holte. 
10 gange i alt fra d. 20. september til d. 29. november 2022. Der er ferie tirsdag d. 18. oktober. 
 
Sådan foregår det: 

• Vi er udendørs i al slags vejr 
• Vi har fokus er på her-og-nu i naturen 
• Du kan gå mindst 2 km. uden problemer i et roligt tempo 
• Der er ingen krav/forventninger om, at du taler om personlige emner/problemstillinger 
• Gruppen består af højst 8 deltagere og 1 gruppeleder 
• Praktisk, varmt tøj og fodtøj gør turen god 
• Du kan låne termodragt, regnslag og rygsæk med siddeunderlag, tæppe og termokande 
• Du medbringer selv vandflaske ved behov 

 
Du kan tilmelde dig læringsforløbet, hvis du: 
Bor i Rudersdal kommune og ønsker at styrke din mentale sundhed og finde ro i naturen. 
Læringsforløbet kan indgå i et Godt på vej-forløb eller andre rehabiliterende forløb. 
 
Information og tilmelding:   RUDERSDAL                             KOMMUNE 
Kontakt Michelle på tlf. 72 68 34 20   På Sporet – Huset for fællesskaber og udvikling 
     Rønnebærvej 19 

Læs mere om forløbets indhold på bagsiden.  2840 Holte   
     



Læringsforløbet Ud i Naturen bygger på forskning og erfaringer om 
naturens evne til at styrke menneskers mentale helbred. 
 

 
 
Vi vil først og fremmest opholde os i naturmiljøet i Vaserne. Dette skønne område med skov, 
mose, sø og rigt fugleliv ligger i gå-afstand fra På Sporet. Undervejs i forløbet vil vi besøge 
andre udvalgte steder i Rudersdal. Hertil kører vi sammen i minibus. 
 
Find ro i naturen 
Du øver dig i at være til stede i nuet gennem øvelser for sanser, krop og åndedræt. Du får bedre 
balance mellem krop og psyke, og du får redskaber til restitution og sundhedsfremme. 
 
Oplev naturens kraft 
Vi er i naturen og mærker dens kraft i blæsten over Furesøen. Vi ser den i efterårets forvandling 
af træernes løv fra grønt til flammende farver. Vi oplever den i myrernes og fuglenes travle liv. 
 
Find din styrke i naturen 
Varierede aktiviteter tilpasses din mentale og fysiske formåen: Fra rolig tilstedeværelse uden 
krav om at præstere - til mere fysiske udfordringer og erfaringer med at være del af et 
fællesskab.  
Du får tid og plads til at afprøve og udvikle dine personlige strategier i en tryg ramme. 
  
Social kontakt og fællesskab 
Naturen er et fælles rum, hvor vi alle er lige. Du får mulighed for at være i et fællesskab med 
de øvrige deltagere og du får kendskab til lokale foreninger med naturen som omdrejningspunkt. 
 
Find frem til dit eget naturmiljø 
Du guides til at udforske dit eget lokalområde, og finde et naturmiljø, der indeholder de 
naturkvaliteter, som fremmer dit mentale helbred, så du har naturen tæt på efter forløbet. 
 
Hvis du vil høre mere om indholdet 
Du er meget velkommen til at kontakte Michelle på tlf. 72 68 34 20 


