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Det er tidlig morgen og jorden er delvist hvid af sne og frost, når jeg ser mig omkring er jeg
omgivet af marker og jeg skal ikke gå langt før at jeg ville befinde mig i et skov område, jeg
befinder mig i Østjylland i en lille landsby som hedder Åle, knap 22km uden for Horsens. Jeg
bevæger mig stille og rolig ind på den ejendom hvor Gitte Nordahl og hendes familie bor men
som også danner rammerne for Gittes arbejdsplads, Team Nordahl Rideterapi Center. Der går
ikke længe inden jeg bliver taget godt i mod af familiens store hund som logrer med halen og
springer rundt, den får hurtig vist mig vejen hen til hvor Gitte befinder sig.
Da jeg møder Gitte for første gang, er hun i fuld gang med de fast morgen rutiner i stalden og
omkring hestene, men hun hilser med et stort smil og et hej. Da Gitte har fået de seks islandske
heste på plads, så de kunne få deres morgen foder, kommer hun pænt hen og præsentere sig,
hvorefter hun giver mig en rundtur på ejendommen og viser og fortæller mig om de faciliteter
hun gør brug af i sit arbejde som ride terapeut men også som privat rytter.
Fra jeg ankommer til Gitte og hendes families ejendom blev jeg taget i mod med et hjerterum
og en varme, som man ikke oplever mange steder, der er bestem ikke noget klinisk over dette
sted, men der imod var det hyggeligt, hjemligt og varmt og jeg følte mig bestemt velkommen.
Mit besøg hos Gitte har været en spændende og læringsrig oplevelse for mig, jeg har igennem
min samtale med Gitte fået nogle ting jeg ville kunne bruge videre i mit kommende arbejde, og
hun har bekræftet mig i at hvis man brænder for noget skal man arbejde for at opnå det mål. Jeg
har i hvert fald fået mod på at inddraget hesten i mit arbejde.
Jeg tager hatten af for det stykke arbejde Gitte udfører, og at hende og hendes familie åbner
deres hjem for unge som har nogle vanskeligheder og udfordringer i hverdagen.
Jeg håber at der i de kommende år vil komme mere fokus på hesten som en samarbejdspartner
for mennesker med vanskeligheder og udfordringer, da jeg er overbevidst om at hesten i
samarbejde med mennesker kan gøre en forskel for mennesker som har det svært.
Tak til Gitte for at jeg måtte komme og besøge hende og for at hun ville dele siden viden og
noget af hendes historie med mig.
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