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- Det er, som om nogle tråde er faldet 
på plads i den store plan for mit liv, 
siger Grethe Lindholm - en begejstret, 
varm og udadvendt kvinde på over 
70.

 Da hun var 16 år, måtte familien 
sælge deres hjem: den afsides belig-
gende landejendom Østbjerglund 
ved Hørup øst for Jelling. Som ene-
barn i en slidsom opvækst havde hun 
skoven udenfor gården som sit helle.

 Sorgen var derfor stor, da de måtte 
flytte. Stedet blev købt af billedkunst-
neren Jørgen Sehested, der brugte det 
som sommerbolig og i de følgende 50 
år holdt den tilhørende private skov 
lukket. Grethe måtte dog gerne kom-
me en gang imellem og gå en tur og 
plukke en buket. Den tid var hellig for 
hende.

 I 2020 fik Grethe en uventet opring-

af Tine Sejbæk, 
journalist

ning. Kunstneren var død, og hans 
enke Anne Stoklund Larsen ønskede 
at åbne skoven og lave bl.a. naturte-
rapi. Anne havde hørt om Grethe og 
ville starte et samarbejde.

 - Den opringning gav mig gåsehud, 
fortæller Grethe. - Jeg har de sidste 55 
år bevaret den dybe forbindelse til 
stedets natur. Som en slags helle i et 
travlt liv. Skoven har været min ener-
getiske tilknytning til barndomshjem-
met.

 - Opkaldet var som en ring, der 
blev sluttet. Fordi jeg nu kunne lave 
skovmeditationer i netop det område, 
hvor jeg levede som barn - og hvor 
naturen er så særlig og magisk.

Har udviklet skovmeditationer
Grethe Lindholm blev for 20 år siden 
uddannet som psykoterapeut. Og ef-
ter at have sagt sit faste job op og væ-
ret terapeut nogle år, drømte hun en 
nat i 2012, at hun også skulle lave me-
ditationer i skoven.

 Hun mødtes samme dag med en 
kollega, der helt uafhængigt  af Gre-
the lige havde fået samme idé. De 
googlede begrebet, men dengang 
fandtes skovmeditationer ikke i Dan-

mark. I dag er der flere, der udbyder 
det.

 Hun og kollegaen udviklede idéen 
til en helseskov. Det lykkedes dog 
ikke at få fondsmidler til projektet. 
Tiden var ikke til det endnu, og forsk-
ningen omkring naturens velgørende 
effekt på krop og sjæl var ikke så ud-
bredt som i dag.

 Grethe gik derfor selv i gang med at 
etablere skovmeditationer.

 - Naturen har altid været dér, jeg 
kommer, når følelserne skal have frit 
løb, og jeg skal finde indre ro. Derfor 
har det føltes meget naturligt for mig 
at guide meditationer i skoven.

Jordforbindelse og kosmisk 
forbindelse
For tiden laver Grethe meditationer i 
skoven en gang om måneden. En 
gruppe på typisk 8-10 personer mø-
des ved Østbjerglund og spadserer 
sammen ind i skoven, hvor Grethe på 
forhånd har fundet et egnet sted.

 Her sætter man sig hver for sig et 
sted, der tiltrækker en. Det kan være 
op ad en skrænt, ved et træ eller lig-
gende med ansigtet vendt mod bøge-
træernes toppe.

 Når alle deltagere er ”landet” et 
godt sted i skoven, guider Grethe i 
den næste time en række meditati-
ons- og vejrtrækningsøvelser. Man 
arbejder med sin jordforbindelse, cen-
trering og kosmiske forbindelse gen-
nem træerne.

 Alle kan være med - skovmeditati-
on kræver ingen særlige forudsætnin-
ger. Og skoven er helende både som-
mer og vinter.

 Under meditationerne forbinder 
man sig bl.a. fra sit hjerte og ind til 
Jordens midte, tilbage til hjertet og 
derfra op i kronechakraet og ud i uni-
verset.

 Mange får bagefter lyst til at for-
binde sig med det træ, de har siddet 
ved, og opleve dets styrke og visdom.

 - Via guidningen falder man ind i 
sig selv og bliver stille og sansende. 
Man mærker naturens energi. Nogle 
siger: ”Jeg troede aldrig, jeg skulle 
have lyst til at kramme et træ.” Og de 
får lyst til at få mere natur ind i deres 
hverdag, forklarer Grethe.

 Efter meditationen kan deltagerne 
vælge at dele det, de kom i kontakt 
med, med de andre. Og Grethe 
tilbyder en terapeutisk tolkning af, 

- Nu kan jeg lave 
meditationer i netop 
den skov, jeg var så 
dybt forbundet med 
som barn. Det er en 
fantastisk gave, siger 
Grethe Lindholm.

i uberørt skov

Tag med på besøg i 
hendes elskede skov 
ved Jelling, som har 
stået uberørt i 50 år.
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Meditation 

Landstedet Østbjerglund, Grethe Lindholms barndomshjem, ligger afsides 
i et smukt kuperet istidslandskab øst for Jelling.
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andet med kronechakraet.
 - I området med relation til krone-

chakraet har jeg og deltagerne bl.a. 
mærket en kriblen i hovedbunden. I 
dette område kan man fx opleve at 
blive løftet i sin energi og komme vi-
dere i sin spirituelle udvikling. I solar 
plexus-området får man typisk heling 
til noget følelsesmæssigt.

 Med tiden vil flere chakraer, også fx 
hjertechakraet, få deres særlige ste-
der.

 Grethe har også planer om at lave 
individuel naturterapi for sine klien-
ter ude i skoven. Så kraften og styrken 
i naturen kan hjælpe dem til at bear-
bejde fx dybe sår, stress og traumer.

Uberørt i 50 år
Anne Stoklund Larsen - enken efter 
den tidligere ejer - laver selv naturfor-
midling og afholder naturcafé for de-
menssyge og deres pårørende. Sam-
men med Grethe laver hun også van-
dringer i skoven - Anne fortæller om 
den særegne natur, mens Grethe be-
retter om sin barndom i datidens slid-
somme, hestedrevne landbrug. Og 

vides. De kan næsten smage duften af 
skovbund og mærke lydene fra vin-
dens tag i trækronerne.

Skovens chakraer
For Grethe er det stadig nyt at guide 
meditationer i fredskoven ved Jelling. 
Men hun fornemmer, at varierende 
områder af skoven vækker forskellige 
følelser. Og at chakraerne også har 
deres egne steder. Ét område forbin-
der hun med solar plexus-chakraet, et 

hvad deres oplevelser betyder.
 Til sidst er der kaffe i den gamle 

stald på Østbjerglund, som i dag rum-
mer maleren Jørgen Sehesteds smuk-
ke og farverige kunst.

Energi, overskud og overblik
Men hvordan er skovmeditation an-
derledes end anden form for medita-
tion? Og kan man ikke bare gå en tur i 
skoven og få samme udbytte?

 - På grund af guidningen, den be-
vidste sansning via meditationen og 
energiudvekslingen med træerne er 
skovmeditation anderledes end blot 
en tur i skoven. Man mærker vibratio-
ner og energier fra naturen på en an-
den måde, forklarer Grethe.

 Hun fortæller, at mange deltagere 
oplever en ”energiudveksling” med 
træerne. Det gjorde denne artikels 
forfatter også, da hun sad og medite-
rede op ad et tykt træ på en bakke i 
den grønne, kuperede bøgeskov.

 Det var en oplevelse af at blive ét 

med træet. Træet bibragte mig stabili-
tet og styrke, mens jeg selv kom til 
træet med liv og dynamisk energi. 
Begge parter ”fik” noget.

 - Via meditation i skoven mærker 
mennesker deres samklang med na-
turen, hvor vores energi fanger sko-
vens frekvens og falder ind i den, 
hvilket virker beroligende og healen-
de.

 - Kroppen mærker forbindelsen 
med jorden - på en anderledes måde, 
end hvis man sad inde på en stol.

 Nogle deltagere finder ro. Andre 
oplever via meditation i skoven nye 
erkendelser og får idéer til måder at 
tackle en udfordring i deres hverdag.

 - Vi er naturen. Vi mennesker er den 
del af den. Folk, der er stressede, siger 
efter en tur ud at meditere i skoven: 
”Nu kan jeg lidt igen”.

 - Det giver energi, overskud og 
overblik. Bekymringer bliver små i 
naturens storhed. Vi kommer i kon-
takt med vores urmenneske. I naturen 
mærker vi vores dybeste sandhed, si-
ger Grethe og tilføjer, at deltagerne 
ofte oplever det, som om sanserne ud-

Deltagerne finder hver især et sted, der tiltrækker dem. Under meditationen forbinder man sig bl.a. fra sit hjerte
og ind til Jordens midte. Skoven er helende både sommer og vinter.

Forskning i naturterapi
Mere og mere forskning viser, at ophold i grønne områder gi-
ver lavere stressniveau og bedre velbefindende. Så lidt som 
20 minutter om dagen i naturen kan være nok.

 Japanerne har påvist, at ”skovbadning” styrker immunfor-
svaret. Fx fortæller et studie fra Tokyo fra 2005, at efter at en 
gruppe midaldrende forretningsmænd havde vandret i skoven 
i tre dage, var mængden af naturlige dræberceller i deres blod 
øget 40 %.

 Anden forskning har vist, at ophold i skov giver et væsentligt 
lavere kortisolindhold i blodet. Hvilket reducerer angst, depres-
sion og stress.

 Københavns Universitet forsker i behandling af stressramte i 
terapihaven Nacadia ved Hørsholm.

 Og et treårigt studie fra Syddansk Universitet og Friluftsrå-
det fra 2020 - Sund i Naturen - viser, at kronisk syge samt en-
somme ældre fik forøget livskvalitet og mere ro og livsglæde 
ved at være i naturen.
Kilde: Helseværkstedet

- Min mission er at åbne stedet for dem, 
der forstår, at det er en usleben diamant, 
siger Anne Stoklund Larsen, den 
nuværende ejer
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Henv.: Grethe Lindholm Pedersen, 
Helseværkstedet, tlf. 26 24 06 47, www. 
helseværkstedet.dk
Anne Stoklund Larsen, Østbjerglund, tlf. 
26 31 30 48, www.oestbjerglund.dk

Tine Sejbæk er journalist, henv.: tinesej 
baek@gmail.com

Læs også artiklen Bliv ét med naturen i NA 
3/19 eller via www.nytaspekt.dk/okt2021gl

Vejen ind til skoven er 
som en energiportal.

Områdets uforstyrrede natur - gennem 
mere end 50 år - skaber mulighed for 
dyb kontakt med Jordens, naturens og 
universets kræfter.

Anne er interesseret i at åbne stedet 
for flere, fx naturterapeuter, biologer 
og ornitologer.

 De to kvinder deler kærligheden til 
de 40 tønder vidunderlig og oprinde-
lig natur, skabt af istidens kræfter. 
Det er et fredet og smukt moræne-
landskab med vilde bøgeskove og 
store niveauforskelle - det højeste 
punkt er 97 meter.

 - Alle er fascinerede af naturens 
storslåethed. Min mission er at åbne 
stedet for dem, der forstår, at det er en 
usleben diamant, siger Anne.

 Skoven er uberørt og stille. Der 
kommer kun folk efter aftale, så un-
der skovmeditationerne risikerer man 
ikke, at en flok ryttere på mountain-
bike lige pludselig suser forbi.

 - Jeg kender området og alle træer-
ne. De kender mig. Jeg kan bare være 
der - ligesom i min barndom, siger 
Grethe.

 - Jeg er født der, og det har ligget i 
kortene, at jeg skulle tilbage og udføre 
det arbejde. Jeg har brugt mange år på 
at blive ”klargjort”, så jeg kunne fri-
gøre energien på stedet her til andre. 
Jeg har en dyb ydmyghed over, at det 
kan lade sig gøre. Og at det virkelig er 
blevet givet mig.                                   q


