
 
”Friluftsliv, kommunikation og 

museumsundervisning for  

mennesker med funktionsnedsættelse” 
 

Temadøgn 
Netværket friluftsliv for mennesker med 

funktionsnedsættelse 

 
 

 
 

 

Mandag d. 10. september kl. 15 til tirsdag d. 11. september 2018 kl. 15 
 

Museet Herregården Hessel, Hesselvej 40B, 9640 Farsø 
 

Alle er velkomne! 
 

Værter og arrangører for dette års temadøgn er Vestermarkskolen i Års i 
samarbejde med Handicapidrættens Videnscenter.  

Vil du være vært for næste års temadøgn eller med til at arrangere det? I så 
fald kontakt Tine Soulié, ts@handivid.dk.              

 
Tilmelding (først til mølle) senest 27.8.2018 på Handicapidrættens 

Videnscenters hjemmeside: www.handivid.dk 
 

Pris: 300 kr. som bl.a. dækker forplejning. 

 
Praktiske spørgsmål angående tilmelding og fakturering kontakt Pernille Weiss, 

Handicapidrættens Videnscenter tlf. 4634 0000, pw@handivid.dk 
 

Spørgsmål om arrangementet kontakt: 
Friluftsvejleder Niels Kristian Kristensen, (Vestermarkskolen) tlf. 6199 9317,  

kras@hotmail.dk 
Lærer John Rasmussen, (Vestermarkskolen) tlf. 6066 8402, 

lovns40@gmail.com 
 

Der er mulighed for gratis overnatning ved Stenaldercentret i Ertebølle på 
medbragte liggeunderlag eller lign. på gulv indendørs og i egne medbragte 

telte.  
 

http://www.handivid.dk/
mailto:kras@hotmail.dk
mailto:lovns40@gmail.com


Program 
 
Der vil være tid i programmet til guidet netværkssnak på kryds og tværs 

blandt deltagerne. 
 

Mandag den 10. september 
 

Kl. 15-20:  
               Velkomst med kaffe og brød 

                   
Rundvisning på Hessel v/ museumsleder Bodil Jakobsen 

 
Giver rammerne i naturen kommunikationen og 

sprogudviklingen særlige fordele?  
Oplæg v/ lektor i naturfag ved VIA University College og 

naturskoleleder Ophelia Achton 

 
Kørsel til Stenaldercentret i Ertebølle (i egne biler / 25 min) hvor 

vi, alt efter vejrforholdene, spiser udendørs eller indendørs. Her er 
der overnatningsmuligheder. 

 
 

Tirsdag den 11. september 
 

Kl. 08-15  
Morgenmad i Stenaldercentret i Ertebølle 

 
Museumsundervisning i krydsfeltet mellem læring, 

kulturarbejde, friluftliv og naturvejledning - for mennesker 
med funktionsnedsættelse 

v/ Kim Callesen, museumsunderviser og udeskolevejleder ved 

Vesthimmerlands Museum, Stenaldercentret og Hessel 
Landbrugsmuseum og Louise Villadsen, cand. mag. i arkæologi og 

naturvejleder og centerleder af Stenaldercentret i Ertebølle. 
 

Workshop: ”Stenalderen close up” nogle timer med håndgribelig 
tilgang til Stenalderen. Hands on, ideer og praksis. 

 
 

Næste step i netværket: form, temaer, årstid, hvor i landet, værter 
osv.? 

 


