Kulturhistorisk Netværk
Nyhedsbrev julen 2017

Kære Kulturhistorisk Netværk
Dette nyhedsbrev tager udgangspunkt i den dialog vi havde til netværkets årsmøde på Moesgård
Museum sidst i november.
I nyhedsbrevet vil vi ridse planerne for næste år op, og sætte tid og sted på de arrangementer der
allerede er planlagt.
Husk at alle naturvejledere er velkomne i Kulturhistorisk Netværk.

Hvad nu?
I forbindelse med årsmødet, havde vi en dialog om netværkets rammer og fremtid.
Vi talte blandt andet om, hvad vi vil med netværket, og hvad vi i fællesskab har af ønsker til form
og indhold i netværkets arrangementer.
Tak for de mange gode ideer og input!
Tovholderne Ole og Thomas vil arbejde videre med de gode input og stykke et godt
efteruddannelsesforløb sammen for 2019 og 2020, hvor det er vigtigt at hvert kursusmodul
indeholder et højt fagligt niveau kombineret med gode eksempler i form af hands on elementer.
Fremtidens Kulturhistoriske Netværk
I fremtiden vil vi fortsætte nogle af de gode elementer vi har udviklet og gennemført de sidste år
og fortsætter de gode takter med følgende overordnede plan for årene 2018 til 2020:
• Årligt årsmøde vil fremover altid ligge den næstsidste onsdag i november (I 2018 bliver det
d. 21. november).
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•

Efteruddannelsesforløb: Menneske og Natur vol. 2 af sluttes i 2018 med
efteruddannelsesdage d. 21 marts i den Fynske Landsby og d. 10. oktober I
andelslandsbyen Nyvang.
Nyt efteruddannelsesforløb vil blive udviklet i løbet af 2018 og bliver udbudt med to
efteruddannelsesdage i 2019 og to efteruddannelsesdage i 2020. Mere følger senere, når vi
er nået længere med planlægningen. Ideer til næste efteruddannelsesforløb:
1. Et håndværksmæssigt forløb: høje faglig oplæg på 1 ½ time herefter håndværk resten
af dagen.
2. Udnyttelse af ressourcerne rundt om landsbyen: ler, tagrør, træer, jagt tørv m.m.
3. Man kan gentage kursusforløb 1 med lidt andre vinkler på – der er kommet mange nye
naturvejledere til!
4. Vild mad i forskellige perioder: stenalder, jernalder, vikingetid og middelalder
5. Kulturspor i landskabet a la Jens Reddersen tidligere kursus i Mols Bjerge
Enkeltarrangementer: Den ovenstående plan vil forhåbentligt blive krydret med
enkeltarrangementer, hvor medlemmer fra netværket kan invitere til fordybelsesdage med
fokus på naturvejledning og kulturhistorisk formidling. Fx kunne det være en
skindgarvningsdag, eller en smededag, eller en kursusdag i det kulturhistoriske landskab
eller noget helt fjerde. Men disse dage bliver kun til noget, hvis nogen fra netværket tager
et initiativ og byder ind med arrangementer. Ole og Thomas vil selvfølgelig altid gerne
hjælpe til med sparring, deling på Facebook eller andet, så man ikke står helt alene med
opgaven. Indhold kunne fx være tekstil, vævning, plantefarvning og garvning – eller andre
tilgængelige håndværksmæssige ting.
Vi vil også gerne opfordre til at I deler den viden i ligger inde med. Hvis I sender forslag til
litteratur eller andet, så kan Ole og Thomas lægge det ud på foreningens hjemmeside.

