
Velkommen til oss! 
«Ignite your light within, and see the world from a whole new perspective»

Team Diversity holder til i Evje og Hornnes kommune i Agder. Her på gården 
ønsker vi å tilby alternative tiltak for de som faller mellom stolene i 
samfunnet, men også som en frisk pust i bakken for alle som måtte ønske 
eller trenge dette. Vi har et bredt spekter av tilbud og er fleksible i forhold til 
skreddersying av opplegg for tilpassing for hvert individ og dets behov. Vi er 
opptatt av å møte mennesket der han/hun er, og jobbe med å styrke selvbilde 
gjennom relasjonsbygging og rehabiliteringsarbeid med dyr og natur i fokus.  
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Team Diversity 
Head to Heart

Gårdsbesøk 
Skoler, barnehager, 
SFO osv er 
velkommen på 
besøks dager hos 
oss. 

Alternativt 
skoletilbud 
Få en litt annerledes 
hverdag med fokus 
på mestring og 
selvutvikling. 

«Relasjonen 
først» 
Program og metode 
hvor 
relasjonsbygging 
mellom hest og 
rytter er sentral. 

DAGTILBUD 
Helsefremmende og 
rehabiliterende tiltak.
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ARBEIDSTRENING 

Styrke og utvikle 
arbeids ferdigheter

2
BOTRENING 

Midlertidige og 
langvarige løsninger, 

overganger etc. 
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En trygg havn 
Gjennom å balansere det fysiske og det psykiske i oss, 
gir vi rom for vekst på et helt annet nivå. 

Vi i Team Diversity er overbevist om at dyr og natur 
gjør noe med oss mennesker. I en travel hverdag som 
mange ikke klarer å finne seg til rette i er det et stadig 
økende stressnivå som resulterer i både somatiske og 
psykiske plager. Det er for mange vanskelig å passe inn 
i rammen som samfunnet danner for oss, som igjen 
resulterer i at flere mennesker blir utenfor «normalen». 
Det er et kjent fenomen at vi mennesker har behov for 
tilhørighet og mestring, men dette er ingen selvfølge i 
alle liv. Vi ønsker å være en arena som skal hjelpe 
mennesker opp og fram. Vi er opptatt av at hvert individ skal styrke sine ferdigheter, i sitt tempo. Vi ønsker å 
hjelpe folk ut av blant annet uføre og finne sin mening i livet, da vi tror alle har en mening, de må mange 
ganger bare veiledes litt.  

Gjennom dyr lærer vi å bli kjent med oss selv på en ny måte, vi lærer blant annet om ring effekten av vårt eget 
humør og hva dette gjør med de rundt oss, og ikke minst, hva det gjør med vårt indre. Alt henger sammen, og 
vi kan alle ha dårlige dager. Men noen trenger nye, bedre verktøy for å mestre livet og hverdagen, mens andre 
kanskje bare trenger å slipe og reparere verktøyene sine litt.  

"Gjennom dyr lærer vi å bli kjent med oss selv på en 
ny måte" 

Det er forsket på og bevist at vi mennesker har god effekt av dyre relatert terapi, også nyere kjent som 
antrozoologi. Dette er en metode og et tema som stadig forskes på, hvor samspill mellom dyr og mennesker står 
sentralt, og vi hos oss er like opptatt av dyrevelferden i arbeidet i tillegg. Vi driver rehabilitering av dyr og 
mennesker i parallell, hvor begge parter spiller like stor rolle, og skal bli respektert, sett og hørt på sine behov 
og ønsker. Vi mennesker har en tendens til å ta oss lett til rette, så gjennom arbeid som krever at vi tar hensyn 
til noen som ikke snakker vårt språk gjør at vi åpner opp et perspektiv vi kanskje aldri har vært borti før. Vi 
ønsker å tilrettelegge for personlig vekst og å finne ens eget indre kall. 
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KIM LARSEN OG ISELIN WIEHE 
Kim og Iselin kjøpte småbruket i Evje og Hornnes i mars 2020 og har 
gjort store utbedringer siden den gang. De har i flere år jobbet med 
rehabilitering av dyr og mennesker i parallell på hobbybasis, og 
startet opp Team Diversity AS juni 2021 for å videreutvikle metoden 
og for å kunne hjelpe enda flere. 

Iselin er utdannet barnevernspedagog og Kim er hovslager. De 
jobber begge i privat og statlig barnevern og har alle oppgavene på 
gården utenom. Gården rommer nå over 50 dyr som er der av 
forskjellige grunner, og plassen har allerede vært en stor hjelp for 
flere mennesker. 
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