Grønne fredsfyldte oaser for
livsglæde
"Vi skaber plads til at børn og voksne
kan blomstre igen "

Foreningen - Trivsel

Den Grønne Trivels Oase

Indledning
Da jeg var lille voksede jeg op i Bording by – det var en lille idyllisk by hvor børnene legede frit på gaden ,kikkede på
sommerfugle – legede alene i vestskoven. Skolen nød de ne urtehaver ved Trehuse hvor vi børn lærte om planteavl
og blomster.
Nu ser tingene en hel del anderledes ud.
Byen er blevet utryg – forældrene tør ikke længere sende deres børn alene ud for at lege der er blevet placeret et
udrejsecenter i baghaven og folk har installeret overvågningskameraer på husene. Byen er en by på 3500 indbyggere
som alle trænger til at få det gode liv tilbage..
Mit navn er Ditte Mundbjerg Jøregnsen jeg er uddannet psykolog og projektleder og har en økonomistyring i praksis
uddannelse - og Gaia Bigatti som også er i foreningen er uddannet sociolog og sidst men ikke mindst har vi Lars
Konradsen som er uddannet i pædagogik og innovation fra RUC Universitet. Længe har vi drømt om at etablere en
regulær grøn oase i forbindelse med byerne vi bor i. Hvor de lokale børn og familier kan komme hen i rolige trygge
og fredelige omgivelser og hygge sig og skabe en indre trivsel så de ikke længere skal føle sig utrygge og igen få fyldt
deres sind op med gode oplevelser og glemme udrejsecenteret/coronatiden og det travle familieliv lidt.
Vision: At skabe et grønnefredfyldte trivselsoaser - for børn unge og voksne i jylland og derefter andre steder i
landet. Stederne skal emme af trivsel og hygge og tryghed for børn såvel som voksne..
Mission: At skabe dette oase sted i løbet af efteråret 2020 - Være et sted som støtter børn unge, voksne og ældre til
at skabe et bedre liv i trivsel
Etablere 2 grønne trivselsoaser som står på 2 epicentre for etablering og udviklingen af GFOL - og et online netværk
og database for videreudvikling og forbundethed til medlemmer, deltagere og andre interesserede lige nu kaldt livsglæde.talentnet.dk (internetnetværk for medlemmer). Baseret på Arne Nesbøs livs loso , og Bruce Liptons
beskrivelse af det glødende liv
Være et inspirationsted for innovation og udvikling af lokalområdet..
Være et sted hvor lokalbefolkningen tager hen hvis de skal være kreative med hinanden uden for hjemmene.
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Succeskriterier:

Projekter forekommer at være en succes når der er etableret fysiske steder hvis formål er at nære fred og ro, indre
og ydre trivsel og livsglæde, med stor social tillid og menneskelige nærende relationer
De er karakteriseret til at være stress free zoner fra tra k støj, elektriske forstyrrelser og psykisk - eller
organisatorisk stress.

I GFOL nder mennesker det nemt at gen nde forbindelsen til:

Naturens kraft og jordforbindelse, det indre selv, indre balance, indre kreativ skabelseskraft, indre styrke, den indre
natur som leder til balanceret fysisk og psykisk klarhed.
Livsstyrke og livspassion og personlig værdi i forhold til verden og samfundet.
Connecte til andre mennesker i et sunde og nærende relationer for gensidig inspiration og gensidig blomstring.
Ydermere vil de børn der er fyldt 15 have mulighed for at komme på stedet og påbegynde mindset træning - der vil
være mulighed for at deltage i en årlig innovationscamp på 3 dage hvor de kan lege med at starte
innovationsprojekter op til fordel for jordens og dens udvikling.
Et sådan tiltag vil helt sikker styrke fællesskabet i lokalsamfundet og kunne inkludere frivillige foreninger og
engagere unge mennesker til at starte små projekter op, blandt andet en ungdomscafe´hvor de kan komme og hænge
ud om eftermiddagen efter skoletid.
Børnene skal have mulighed for at lave deres egen urtehave hvor de kan lære om blomster og blomstervækst og
spise et sundt måltid mad i cafeen baseret på biodynamiske fødevarer.
Det er undersøgt om det er muligt i forhold til lokalplanen og der er indhentet relevante tilladelser fra
myndighederne og tilkendegivet af det er meningen at projektet skal startes op såfremt vi får midlerne til det.

Det vil være målet at etablere et partnerskab både med det lokale byliv – og være mødested for de små lokale
foreninger som ikke har noget fast mødested. Herunder strikkeklubben osv.
Der skal hænges nogle kunstskinner op så de lokale kan udstille deres malerier på stedet.
Et par dage i ugen skal der være mulighed for at komme og øve sig med sit musikband

Title

Det er planen at projektet igangsættes så snart midlerne falder i oktober måned.
Booking skal køre igennem en bookingkalender(Supersaas), medlemskaber i foreningen og med en bestyrer ved hver
trivselsoase - som vi i første omgang tænker skulle være undertegnede(Psykolog Ditte Mundbjerg Jørgensen
(jylland) og Sociolog Gaia Bigatti (Sjælland) Ditte har erfaring som både vikar i børnehaver og lærervikar,
eventmanager og har arbejdet som psykolog i 6 år nu og med projektlederuddannelsen og min erfaring som event
manager vil jeg kunne stable eventsene på benene. Gaia har også erfaring fra at arrangere div. events,
meditationssessioner, hun er særligt stærkt til havedele og er mor til til Tilja på 5 år. Lars er en livserfaren mand og
vil agere som tovholder og kontanten udadtil på mange af projekterne som agere Innovationssmand internt i
projektet.
Stedet skal emme af trivsel og hygge, tryghed og omsorg for børn såvel som voksne..
Som i kan se i nedenståënde årshjul så bidrager stedet til mere liv i byerne, året rundt da der på stedet også er rig
mulighed for at foretage indendørs aktiviteter.
Stedet opvarmes med træpiller som er en forholdsvis bæredygtig energiform og på sigt med solceller - ingen er
begrænset til at kunne komme til stedet heller ikke i forhold til offentlig transort da stedet ligger kun 750 meter fra
busstoppested/togstation. Stedet er allerede bygget til folk med kørestol.
Projektet er således bundet sammen af 3 elementer, trivselsoase, innovationscamp og det blomstrende liv
Lysthus – Et lille lysthus i haven, som fungerer som et drivhus til børnenes planter og urter- men også et sted hvor
man kan spise sin medbragte madpakke - eller meditere i fred og ro.. der skal være en stjernekikkert så der kan
afholdes et event hvor børnene kommer ud og kikker på stjerner og bliver undervist i universet..
Innovations camp - Det er påtænkt at der en eller 2 gange om året skal afholdes en innovationscamp for de lidt
ældre børn i byen 13 år - 21 år - hvor de kan komme over en forlænget weekend og udvikle innovative ideer for
fremtiden - dette afholdes i samarbejde med Moonshot Pirates som er en verdensomspændende organisation som
har til hensigt at hjælpe unge mennesker med at skabe en bedre fremtid..
Det blomstrende liv Der vil blive arrangeret events for familier og børnene så de kan blive bedre til at lege i det fri, kigge på
universet/stjerner, træne deres kropslige og mentale bevidsthed. Igennem sang, dans og leg.
Fase 1 - Oktober 2020 - Etablering af projektet og afholdelse af events i Jylland , 7441 Bording.
Fase 2 - April 2021 - Etablering af projektet og afholdelse af events på Sjælland.
Fase 3 - Evaluering af de 2 projektsteder op imod hinanden og forbedring af projektet
Fase 4 - Projektet udvides til Syrien v. Rami Albeeni og Afrika, Uganda v. Daniel Sekatawa
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Produktbeskrivelse/Konceptbeskrivelse:
Nedenstående vil der ske en beskrivelse af de enkelte Miniprojekter som der er sat i budgettet - som til sammen
skaber en fuldendt oplevelse af et trivselsted, for børn unge og voksne som stimulere, både det fysiske det psykiske sanserne, nysgerrigheden, kreativiteten, de innovative ideer de nærende relationer og eventyrlysten. Elementer som
alle sammen er med til at skabe den indre fredfyldte og sande autentiske livsglæde
Miniprojekt 1
Cafeen er et frivilligt initiativ som skal give de unge mennesker mulighed for at komme et sted hen om
eftermiddagen og aftenen og hænge ud. Der vil være en tovholder på projektet og ydermere en person som har til
opgave at skabe en masse hyggeligt oplevelser i cafeen. De unge kommer selv til at bestemme hvad de vil have af mad
i cafeen så længe det er lavet på biodynamiske fødevarer som er det eneste benspænd der stilles til dem så de kan få
lov at mærke hvilken energi man får ud af at drikke sunde smoothies og spise lækre friske råvarer. De unge som
melder sig som frivillige vil få en indføring i drift af en cafe´så de også kan vokse på den måde
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Konceptbeskrivelse fortsat
Miniprojekt 2 – ”Familiedagen” – er et familieteambuildingkoncept som bygger på
essensen om at der skal gøres en strategisk indsats hvis familier skal trives og kunne
komme væk fra hverdagens tempo ind i et afslappet tempo, livsglæde. Disse events
har til hensigt at genetablere den dybe forbindelse og skabe gensidigt
forbundetheder i familien igen. Fysisk og psykisk afslapning, terapeutiske aktiviteter
for at styrke den indre livskraft i familien igen og gå på opdagelse i drømme og
forhåbninger. Og kreative måder at skabe en ny mere forbundet tilværelse.
Aktiviteterne understøtter at være i naturen kigge på stjerner en kold vinternat,
være kreativ med naturlige materialer udenfor og indenfor. Stressede forældre får
også muligheden for at modtage gratis fodmassage, hovedbundsmassage og en
stress reducerende session. Disse aktiviteter har til hensigt at genetablere den dybe
forbindelse. De vil få mulighed for at tale om drømme og ønsker for deres fremtidige
familieliv og samtidig lave sjove aktiviteter der ryster dem sammen også sammen
med andre familier. Der vil være Ditte som psykolog tilstede til at facilitere
sessionerne og for at holde kon iktniveauet nede og facilitere dybere snakke og
teambuilding øvelser. Der er mulighed for at hygge sig med spil og aktiviteter i den
skønne have. Dagen slutter af med fællesspisning på grill eller indendørs hvis vejret
byder det. Aktviteter vil variere fra måned til måned alt efter vejr og interesser men
hen over periode vil der være temaer, så som plant i naturen, indret hjemmet,
planlæg jeres ferie – nd jeres vision og mission. Plante deres egen køkken osv.
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Miniprojekt 3 – Stjernekik Børnene høre om Big Bang i skolen men de får reelt
meget sjældent mulighed for at undersøge universet næmere eller dyrke det som en
fritidsinteresse. Og det synes jeg børnene i en virkelighed der forandre sig så meget
har behov for. Det er vigtigt de bliver fascineret af naturen og på den måde kan
begynde at forstå naturens love og forstå at der er noget større end dem de kan
nde tryghed og ro i.
Miniprojekt 4 – Hænder i jorden Dette lille projekt hat til hensigt at sætte børnene i
forbindelse med naturens kraft og naturinspirede indre styrke. At putte hænderne i
jorden er den bedste måde at få jordforbindelse og er er meget powerful terapeutisk
værktøj – som vi ved det fra Nacadia garden. Hænder i jorden mini projektet
inkludere både terapeutisk meditativ have arbejde samt med aktiviteter som
handler om at modellere med jorden og plante frø i små afgrænsede plantekasser.
At blande jord med sand, vand og andre natur materialer og modellere organiske
former og få nydelsen ud af at kreere små jord bygget naturlig shelters er både
noget der modvirker stress træning i fordybelse og hjælper sindet og kroppen til at
slappe af og nære vores kreativitetskraft og jordforbindelse samt med at skabe
holdbare shelters som også kan bruges til meditative stationer eller legehule til
børnene så de kan være ude selv når det regner lidt.
Miniprojekt 5 a Yoga/Danse – Dette er omkring at skabe næring til kroppen, en øget
forbindelse til dig selv, at give plads til ubearbejdede følelser igennem
værktrækningsøvelser, yoga øvelser og terapeutisk dans.
Miniprojekt 5 B Dette miniprojekt har til formål at tilbyde forskellige meditative
aktiviteter som lære indre ro, så som f.eks kunstterapi, musikterapi,
naturmeditation, hjertemeditation.
Miniprojekt 6 – Mentaltræning – Er et kursusprogram for unge mennesker for 13 år
og op som gerne vil arbejde med at komme til at blomstre lidt mere
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Det er ikke et terapeutisk forløb men et selvudviklingskursus som – 6-9 unge kan deltage på i hver måned hvor de
bliver guidet igennem et mentaludviklingsprogram udviklet at John Maxwell team – et certi ceret program som er
blevet gennemtestet og som er yderst effektiv til at træne de unge i lederskab og forøget selvvaerd og
visionsplanlægning af deres eget fremtidige drømmeliv. Deli som er coach på programmet er den eneste i Danmark
som er certi ceret og er super god til børn hun har selv 3 styks af slagsen og brænder virkelig for at hjælpe børn og
unge til at blomstre. Hun tilbyder derfor at lave kurset non – profti, pengene går til licenser til kurset.
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Miniprojekt 7 - Korevent Anders Hornshøj er tidligere vinder af DK4 – talent
program og uddannet fra musik konservatoriet – han brænder for at lave korevents
og er super dygtig til det. Han stiller sig til rådighed for at lave korevents for børn og
unge et par gange om året og vi har været heldige at få ham overtalt til at bidrage til
vores projekt
Miniprojekt 8 - Musikstudie Ideen til musikstudie er opstået fordi alt for få
musiktalenter fra Bording skole blive nogensinde til noget – de afblomstre inden de
overhovedet kommer i gang fordi det nærmeste musikstudie ligger i de store byer.
Og musikskolen udbyder kun musiktræning hvis der er nok som melder sig. Jeg
mener børn burde have lige adgang til at have det sjovt og blomstre og derfor har vi
aftalt med 2 musikundervisere fra Ikast at de gerne vil komme til Bording et par
gange i måneden og undervise i de forskellige instrumenter som bliver stillet gratis
til rådighed. Ydermere vil de unge kunne få mulighed for at indspille den musik de
har lyst til.
Miniprojekt
9
-Innovationscamp
https://www.moonshotpirates.com/
Innovationscamp er noget som der bliver afholdt i samarbejde med en international
organisation ved navn Moonshot Pirates lokaliseret i Talent Garden i Østrig. Det er
drevet af Kaya fra Danmark og har til hensigt at få unge mennesker til at skyde efter
månen og lande på stjernerne med deres visionære ideer så de føler de kan få en fod
med ind i kampen for en bedre og mere bæredygtig verden. Derfor afholdes der i
forskellige lande rundt omkring i verden innovationscamp og vi synes de danske
unge skal have mulighed for at være med til at bidrage til at jordens og deres eget liv
blomstre igen.
Miniprojekt 10
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– Lysthuset/drivhus Vi har ca 450.000 stressramte i danmark og vi må derfor nde
en ny løsning til dem. Hidtil har sundhedsvæsenet forsøgt at løse udfordringen med
konventionel terapi men det er ikke effektivt nok fordi nervesystemet har brug for
ro. Så vil vi epidemien til livs må vi tage naturen til redskab. Lysthuset skal etableres
som et fredfyldt hus hvor folk med stressudfordringer og introverte børn der
trænger til at være for sig selv kan sætte sig ud og få en slapper med udsigt til
naturen. Der vil være nogle sansebriller og andre beroligende ting som kan få
stressen ned – og det er tiltænkt at der skal være muligt at plante vejrfølsomme
urter og frugtræer inde i huset som kan bruges i cafeen. Da der desværre er opstået
en stigende frygt for 5g vil der blive etableret en kasse i huset hvor folk der frygter
5g kan få noget ro fra deres frygt. Uanset om det er farligt eller ej , hvilket man lige
nu ikke kan blive enige om i forskningen er børn og voksnes angst for 5g. reel, og
derfor har de børn og voksne som er bange for det behov for at kunne sætte sig ind i
dette beskyttelsesrum og få fred for deres angst så de ikke visner helt af frygt. Det
vil også være stedet hvor stjernekikkerten vil blive placeret så der kan kikkes på
stjerne også en kold vinternat. Miniprojekt 11 - Minibus Mobil trivsels laboratorium
- projektet har 2 mål – 1. at arrangere turer og turneer få unge talenter at komme ud
i verden og bringe deres kreativitet og deres livsglæde ud i verden. 2. Arrangere
turer og bringe folk rundt i landet og opleve de fredtfyldte oase og de processer der
er involveret herude, ligesåvel som andre social innovative ideer og projekter rundt
omkring i landet. Rute: Lokal – pilgrimstur i livsglædestyrkende omgivelse Det
skaber både inspiration og reel oplevelser med indre styrke - igennem den allerede
eksisterende oplevelse af sociale innovative løsninger over hele landet. For en
bæredygtig nutid og fremtid.
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Den Grønne Trivsels Oase

Organiseringen af projektet
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På baggrund har tidligere erfaringer med afholdelse af events og Dittes viden
omkring arbejds og organisationspsykologi og hvordan man bygger det mest
effektive og trivselsfremmende teamsamarbejde. Indfører vi det der kaldes en
Holocrazy organisation (blandt andet anvendt af Amazon).
Det betyder større dynamik og effektivitet i vækst og styring. Men kræver samtidig
et større procesfaciliterende potentiale, en større unboss tilgang fra styrergruppen i
midten. Til gengæld kræver det en stor sammenbindende vision som drejer hele
blomsten i samme retning og derfor vil de store beslutninger om strategi, vision og
mission stadig være tillagt blomstens kerne. Samtidig med at tid, rammer og
retningslinjer de neres af styrergruppen/bestyrelsen. Der kan dog være ere
medlemmer end blot bestyrelsen som sidder i en styrergruppe.. Derfor tilføres alle
stillingerne en stillingsbeskrivelse som ses herunder. Til forskel fra normal
organisering hvor alt energi kanaliseres til toppen vil energien forblive i midten og i
blomstens blade. Således skulle der gerne være lagt et potentiale for et
festfyrværkeri af en livsglæde med stor energi og vækst hos de enkelte deltagere. Vi
vil i foreningen have stor vægt på vægtningen af arbejdsopgaverne . - evt. Minimere
grupperne. Der vil endvidere være en belønningsmodel som lægger op til at hver
enkelt projektgrupper bidrager med est mulige midler og penge til styrergruppen
(COC grupper)

• Vi tilstræber altid at lade vores adfærd og tanker bidrage til at hæve bevidstheden i os selv, i relationen og i
gruppen
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Organiseringen af projektet med hovedansvarsfordeling
Rollebeskrivelser: Hver enkelt person er sat på til nogle ansvarsområder men all in
all så er alle ansvarlige for at vi alle når i mål med livsglæden behold ;)
Ditte Mundbjerg Jørgensen Formand for foreningen Overblik, Ansigt ud ad til,
Vision Mission,
Gaia Bigatti : Backup – Suppleant. Detaljerytter.
Lars Konradsen Kassere -Logistik Manager: Bus til og fra. Drikkevarer. Materialer,
Gæster, foredragsholder ankomst Lars Konradsen: Facility Manager – Sikkerhed på
stedet, værelser. + Ditte - HR – Ansvarlig: frivilligtrivsel + Rekruttering
Ditte - Økonomiansvarlig i Jylland + Gaia Økonomiansvarlig sjælland. Vi er begge
budgetansvarlig. Og ansvarlig for at godkende de enkelte projektgruppers budget.
Lars Mentor(sparringspartner): Inspirerende ord med praktiske løsningsforslag +
Netværk. Input på den samlede udvikling og hvordan vi optimere projektet så vi
skaber den bedst mulige udvikling. • Jurist
Alex - Markedsføring
Ditte/Gaia : Projektleder/Eventkoordinator for arrangementer om aftenen.
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Bæredygtigt samarbejde - Relations Etik
"Fordi vi netop går meget op i livsglæde og at den enkelte blomstre i foreningen men også de mennesker som er
involveret i foreningen har vi udformet en særlig relationsetik overfor hinanden. En kontrakt som vi har lært om fra
Pernille Bretton Meyer og som er gennemtestet i 20 år. Selvansvarlighed: • Vi har hver især ansvar for at deale med
egne følelser og blokeringer.. • Vi er ansvarlige for den energi vi bringer ind i gruppen. • Vi er selv ansvarlige for det
vi ønsker ud af en situation. Gruppeansvarlighed: • Vi er opmærksomme på ikke at forurene det fælles rum med
vores kommunikation, tanker og handliger. Tonen i gruppen er hjertelig og støttende. Hvis du er utilfreds med noget
eller er irriteret over noget du ikke kan nde ud af, så tag dig af disse følelser inden du deler.. Eller sig: mit indre barn
føler…… jeg kan ikke nde ud af at rumme det.. el. Lign… dvs tag ansvar for dine følelser og giv ikke andre eller andet
”skylden” for dem.. Både fordi det skaber mest udvikling på den måde og fordi egoer gerne vil nde sammen om at
føle sig som ofre og vi alle påvirker energien i gruppen med alt hvad vi siger, tænker skriver etc…. Det betyder IKKE,
at man skal komme sugar on shit og at man ikke må have en negativ følelse eller give udtryk for den. Det må man
bestemt gerne, men man skal holde den hjemme hos sig selv. Det betyder at tonen også i tale/opslag der handler om
negative følelser, vil være hjertelig, fordi vi samtidig med følelsen også har hjertelighed overfor den, eller i det
mindste bevidsthed omkring den… • Vi dømmer ikke hinanden og os selv. Det lader vi overjegerne om og dem vil vi
ikke høre på • Vi sladrer ikke – taler ikke negativt om nogen eller om stoffet/kurset… • Vi skriver/taler ud fra os selv.
Hvad vi føler ikke hvad vi mener. • Vi har fokus på at lære af alle situationer. Vi hjælper hinanden. Hvis nogen skriver
at de ikke kan nde et eller andet eller forstå et eller andet, så hjælp dem hvis du kan. • Vi tilstræber altid at lade
vores adfærd og tanker bidrage til at hæve bevidstheden i os selv, i relationen og i gruppen"
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