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Carsten Ørting Andersen
Telefon: +45 52 90 05 84

E-mail: Groenomsorg@gmail.com
www.groenomsorg.dk

CVR: 34 14 09 79

Grøn Omsorg er metoder, der 
anvender natur og landbrug 
som baggrund for udvikling 
af pædagogik, terapi og 
behandling.

Virkeliggørelsen

Kontakt mig gerne uforpligtende, eller inviter 
mig til at give et oplæg om Grøn Omsorg og 
de muligheder for øget sundhed, livskvalitet og 
vækst, som naturen kan give, når vi møder den 
bevidst.

www.groenomsorg.dk

Her samler jeg, hvad jeg kan finde af links, 
relevante undersøgelser og artikler. Du er meget 
velkommen til at bidrage.

Når I nærmer jer et konkret billede af et projekt, I 
ønsker at etablere, så kan jeg hjælpe jer med et 
overblik over myndigheder, der skal kontaktes, 
fonde der kan søges og med udarbejdelse af 
projektbeskrivelse.
Jeg har et omfattende netværk, der kan 
inddrages ved større opgaver.

Lad os dele viden



KonsulentydelserGrøn Omsorg på dagsordenenMennesker, dyr og planter

Forholdet imellem mennesker, dyr og planter er 
udviklet igennem mange tusinde år.
Göbekli Tepe, den ældst kendte 
tempelkonstruktion i verden, beliggende på 
det tyrkiske højland, viser hen til de tidligste 
bønder fra 7-8000 år BC. Her fejrede de den 
livgivende natur og den gryende forståelse 
for kulturplanter og husdyr. Kulturpsykologien 
peger på sammenhænge imellem oplevelsen 
af en levende natur og følelsen af glæde og 
sundhed. Neuropsykologer ser direkte, positive 
neurologiske forandringer i sammenhæng med 
arbejde, terapi og motion med natur og landbrug 
som ramme.
Spørgsmålet til fremtidens velfærdssamfund må 
være, hvordan vi kan inddrage Grøn Omsorg 
meget mere aktivt, end vi gør i dag?

Jeg kan tilbyde at medvirke som rådgiver og 
proceskonsulent med udgangspunkt i Grøn 
omsorg.
Det kan være på et overordnet plan, når der 
skal arbejdes med visioner i en kommune, 
et landbrug, en boligforening, en institution 
eller en virksomhed. Og det kan være på det 
konkrete plan, når beslutninger-ne skal føres ud i 
virkeligheden.
Ofte vil det være første skridt at invitere til en 
temadag eller bede mig om at lave et oplæg til et 
møde, et foredrag eller en uforpligtende samtale.
Giv mig besked om, hvad I ønsker, så giver jeg 
et tilbud på, hvad det kommer til at koste.

Med udgangspunkt i viden, som jeg har samlet 
igennem mange års pædagogisk arbejde og 
den forskning, der er blevet tilgængelig for mig 
igennem netværk som Farming for Health og 
COST 866 programmet, har jeg udviklet en 
pædagogisk praksis, der kan bruges i mange 
forskellige sammenhænge.
Jeg kan tilbyde at holde foredrag om emnet og 
arrangere pædagogiske temadage.
Jeg præsenterer min viden, så det er relevant 
for modtagerne, og viser eksempler fra mit 
arbejde med at anvende naturens rytmer i 
forhold til arbejdsplanlægning og undervisning. 
Ved temadage vil vi samle vores fælles 
erfaringsgrundlag og forsøge at blive bevidst om 
de muligheder og ressourcer, som findes lige ved 
hånden, når vi inddrager natur og landbrug i den 
daglige pædagogiske praksis.


