Green Care Netværkets årsmøde og generalforsamling 18. marts 2020
Sct. Hans Have i Roskilde - åbent for alle interesserede

Tema: Kvalitet og fælles udfordringer i green care

Green care er pædagogisk, terapeutisk og socialt arbejde med afsæt i fire hjørnesten: dyr,
have, landbrug og natur. På årsmødet stiller vi skarpt på, hvorfor de 4 hjørnesten er bygget sammen til ét hus.
Til inspiration kan du høre læge Anna Maria Olsen fortælle, hvorfor natur og dyr virker
positivt på nervesystemet. Siden deler Camilla Riis Ebbesen sine gode erfaringer med
aktiviteter for udsatte borgere i Sct. Hans Have. Men vigtigst af alt udveksler vi erfaringer og betragtninger om essensen af green care.
For at opbygge green care som et troværdigt og attraktivt varemærke er der brug for en
certificeringsordning for green care tilbud i Danmark. Sammen med solide (efter-)uddannelser vil det skabe respekt om green care arbejdet og den underliggende faglighed.
Årsmødet skal formulere 10 pejlemærker for god green care. Med 10 pejlemærker kan vi
tydeligt vise retning både for medlemmerne af Green Care Netværket og for arbejdet hen
imod certificering og kvalitetssikrede uddannelser.
Bestyrelsen - som vælges på generalforsamlingen - vil bruge pejlemærkerne i det kommende års arbejde. Det omfatter bl.a. en satsning på Naturmødet i Hirtshals i maj med debatter og præsentationer af pejlemærkerne. Det er håbet, at rigtig mange medlemmer bakker op med deltagelse (mere info følger i marts).
ÅRSMØDE 18, marts 2020 fra kl. 9.30 til 14.30 (åbent for alle)
STED: Sct. Hans Have, Bistrup Allé 36, 4000 Roskilde
PRIS for årsmøde: 450 for medlemmer og 600 for andre. - Så skynd dig at betale kontingent inden tilmelding. Opkrævning udsendes i den kommende uge.
GENERALFORSAMLING fra kl.14.30 til 16.30 (kun for medlemmer)
Tilmelding senest søndag d. 8. marts via foreningens hjemmeside, hvor du også finder
programmet for dagen samt dagsorden for generalforsamlingen:
https://www.greencarenetvaerk.dk/
OBS: Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen, er du velkommen til at kontakte Carsten for
mere information. Vi skal bruge frivillige til både bestyrelsesarbejdet og som aktivister på
Naturmødet. Kontaktinformation formand@greencarenetvaerk.dk eller tlf.:52900584

Green Care Netværkets årsmøde og generalforsamling 18. marts 2020
Sct. Hans Have i Roskilde - åbent for alle interesserede

Tema: Kvalitet og fælles udfordringer i green care
9.30-10.00

Registrering, morgenkaffe og hilse på.

10.00.10.10

Sang, Velkommen ved formanden. Hvad er målet med dagen?

Carsten Ørting Andersen, formand

10.15. 10.45

Hvad er det, der gør at naturen virker styrkende
på os?
Om dyr og det parasympatiske nervesystem

Læge, terapeut og bestyrelsesmedlem Anna
Maria Olsen

10.45-11.00

Summe m.m. - pause

11.00-11.20

GCN og hvad er det, vi er ved at bygge op? Oplæg og opsamling fra året 2020. De fire hjørnesten.

11.20.-11.50.

Rundvisning og fortælling om arbejdet med men- Camilla Riis Ebbesen,
nesker og planter i Sankt Hans Haves gartneri.
Leder af gartneriet,
Sct. Hans Have

11.50 - 12.00

Opdeling i grupper og intro til programmet efter
frokost: gruppesamtaler om hvad der definerer
god green care, opsamling med Mentimeter*)

12.00-12.50

Frokost

I grupperne

12.50- 13.00

Samling i grupperne + repetition af Mentimeter

v/Carsten

13.00 - 13.30

Debat i grupperne om værdier og kernedefinitioner

13.30 - 13.40

Strække ben-pause

13.40 - 14.10

Plenum dialog (med afsæt i Mentimeter) om
hvordan Green Care Netværket definerer god
green care.

14.10- 14.30

Opsamling fra dagen afrunding af årsmødet

14.30 - 15.00

Kaffe og kage

15.00- 16.30

Generalforsamling

Lisbet Rüdinger,
Næstformand

v/Carsten

*) Mentimeter er en applikation til at skabe et interaktivt og produktivt møde. Publikum kan stemme
på spørgsmål via mobiltelefoner eller tablets, og resultatet bliver så vist med det samme på dias.

