
bevægelsen mod 
arbejdsmarkedet starter 

i fællesskabet

mænd, natur  

og fællesskab

“Vi kan se, at det gør en stor forskel, når de 

kommer sammen ud i naturen og eksempelvis 

bygger en tømmerflåde eller sidder omkring 

et bål. Her ser de andre mænd med samme 

udfordringer i øjnene og kan lettere åbne op for en 

glemt energi, der styrker deres indre motivation til 

at rykke sig ud af den situation, de er endt i.”

— Troels van Dijk, 
tidl. områdeleder i jobcenter odsherred

“Da jeg startede på URkraft, var jeg en mand, der 

ikke troede, at jeg var god nok. Jeg havde ikke 

meget selvtillid. Jeg følte, at jeg ikke var lige så 

god som alle andre. Alle dage lignede hinanden. 

URkraft-forløbet gjorde en kæmpe forandring 

for mig. Jeg fik mere og mere tro på mig selv. At 

deltage i URkraft har været stærkt medvirkende 

til, at jeg i dag er kommet i job .”

— Thomas H, 
tidl. deltager på Urkraft – mænd, natUr og fællesskab

“Urkraft-forløbet har virkelig styrket mig 

mentalt som socialt og har medvirket til, at mine 

praktikker er gået så godt, at jeg nu er bevilget 

og har fået fleksjob, hvilket – pga min fysiske 

udfordringer – har været mit mål gennem hele 

forløbet.”

— Thomas A,
tidl. deltager på Urkraft – mænd, natUr og fællesskab

Itilbuddet URkraft — mænd, natur og fællesskab bruger 

vi naturen som metodisk ramme i vores arbejde med 

at skabe tillid, relationer og fællesskab mellem mænd i 

udsatte positioner. 

Det gør vi, for at mændene kan danne værdifulde 

netværk og identificere g(l)emte ressourcer — og dermed 

starte en bevægelse mod arbejdsmarkedet.

Over 20 møder træner vi at være en aktiv del af et 

fællesskab, der på flere måder afspejler det at kunne 

indgå i et arbejdsfællesskab. 

Vi arbejder med vores fysik, bygger tømmerflåder, 

sanker og hugger brænde, laver bål, brygger bålkaffe og 

snakker — i tillidsbaserede samtaler — om forskellige 

temaer, der vedrører mændene. 

Alt sammen for at styrke mændene til — som første 

skridt på vej mod beskæftigelse — at kunne gennemføre 

en virksomhedspraktik.



Tilbuddet er primært designet til mænd, der er:

 • i ressourceforløb

 • aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Tilbuddet rummer 20 møder á 4 timer og strækker sig 

fra 13 til 20 uger afhængig af målgruppen. Deltagerne 

starter i en virksomhedspraktik sideløbende med, at de 

deltager i tilbuddet.

 • Op til 12 mandlige borgere kan deltage på forløbet.

Efter tilbuddets ophør ligger der 4 efterværnsmøder 

med 3-4 ugers mellemrum, hvor fokus er at understøtte 

deltagernes positive udvikling og støtte dem i at sætte 

nye mål i deres vej mod arbejdsmarkedet.

HVEM KAN
DELTAGE?

Vi tror på, at sunde og tillidsbaserede mandefællesskaber 

i naturen kan styrke mænd, der står i udsatte positioner.

Vi tror også på, at maskulinitetsforståelse og en fælles 

referenceramme i det at være mand har betydning.

Derfor er vores afsæt naturen. For her har mænd historisk 

opholdt sig, gået på jagt og samlet sig omkring bålet.

Det er den atmosfære, vi ønsker at genskabe — i en 

moderne kontekst — for at mændene får lyst og styrke til 

at gå fra at blive forsørget til selv at være forsørger.
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