
 

 

 

De lyse nætter 
 
Livø 7. maj 2018 
kl. 19.30 – 21.30 
 
Mandag aften på årskonferencen står i de lyse nætters tegn. 
Umiddelbart efter aftensmaden kan man deltage i en af de nedenstående aktiviteter (prioriter ved 
tilmelding, hvilken aktivitet du helst vil være med til).  
Derefter er der fællessang i den lyse nat med udsigt over Limfjordens krystalklare vande. 
 

Aktiviteter: 
 
1. Det nordiske lys – de lyse nætter i skandinavisk kunst. 
Kunstquis, hvor man ikke behøver være ekspert for at være med, men har gode chancer for at tage ideer 
med hjem til hvordan man kan bruge kunsten i sin naturvejledning. . 
 
Naturvejleder Jens Frydendal udfordrer din viden om nordisk kunst. 
 
2. Fortællingen i himlen 
150.000.000 km er et fuldstændigt vanvittigt tal at formidle videre! 
Men der gemmer sig en vigtig historie bag dette tal, der leder os ind til fortællingen om universet omkring 
vores planet. 
 
Naturvejleder Thomas JJ Johansen tager et udpluk af erfaringer og redskaber med fra 3 år ude blandt 
stjernerne ved Brorfelde Observatorium, som du kan tage med videre, hvis du også gerne vil give den 
astronomiske fortælling videre til dine gæster. 
 
3. Markvandring på Livø 
Livø Avlsgaard er centrum for Naturstyrelsens økologiske landbrug på øen og hjem for Karsten og Bente 
Kjærgaard, som driver landbruget. Livø´s landbrug har været drevet økologisk siden 1991, med avl af 
oprindelige brødkornarter som spelt, emmer, nøgen byg, svedjerug m.m. 
Livøs landmand Karsten Kjærgaard går i spidsen for en traditionel markvandring, hvor du kan blive klog på 
det økologiske landbrug. 
 
4. Livø historie 
Livø har en farverig historie. Denne aften bliver der bl.a. fortalt om ”Keller-tiden” på Livø, hvor op til 200 
beboere boede i de hvide huse med røde tage. Halvdelen var “alumner”, og den anden halvdel bestod af 
ansatte og deres familier. 
 
Bente Qvist Kjærgaard er naturvejleder på Livø, og ved alt om øens historie 
 
5. Mørkets gerninger 
En aktivitet, hvor lyssky naturvejledere udveksler erfaringer med aktiviteter i skumring og bulederravende 
mørke. Det er jo mørk en stor del af året, så her er en chance for at få fyldt indhold i de ledige stunder ud 
om aftenen og natten – og ikke at snakke om den årle morgen før hanegal! 
 
Vibe Winckles er naturvejleder og leder på Naturskolen i Viborg tager sig af denne skumrings udveksling. 
 
 


