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Naturvejlederforeningen i Danmark 

Naturvejlederforeningens  
web-adresse er:

www.natur-vejleder.dk 
På foreningens hjemmeside er der oplysninger om 

foreningens mål og virke samt links til  
naturvejledere og naturskoler i Danmark. 

Hjemmesiden har desuden en oversigt over  
kurser, der udbydes af naturvejledere.

Medlemsbladet NATURvejleder
Foreningen udgiver bladet NATURvejleder, 
som udkommer 4 gange årligt. Bladet inde-
holder artikler og  temastof om naturformid-
ling, debat, nyheder og »Tips og Tricks«, der 
er relevante for naturvejledere i hverdagen. 
Redaktionen forsøger at opsnuse, hvad der 
foregår på naturformidlings-området rundt 
om i landet og give det videre til medlem-
merne via bladet. Derudover bringer bladet 
nyt fra de regionale netværk af naturvejle-
dere og naturformidlere samt nyt fra Fælles-
sekretariatet for naturvejledning, dvs. Fri-
luftsrådet og Skov- og Naturstyrelsen.  

Naturvejledernes årskonference 
Årskonferencen er det årlige samlingspunkt 
for naturvejledere i Danmark. 
Hver årskonference har sit eget tema, og  
arrangeres på skift mellem de regionale  
netværk af naturvejledere. 

 

Naturvejleder foreningens generalforsamling 
afvikles i forbindelse med årskonferencen. 
Her kan du få direkte indflydelse på forenin-
gens arbejde og fremtid. 

NATURVEJLEDERFORENINGEN I DANMARK 
v/ Dorrit Hansen, Bøgevang 27, 2830 Virum 

  Foreningens e-post: ugler@natur-vejleder.dk

Bestyrelsen:
Dorrit Hansen (formand) dorrit.hansen@skolekom.dk .......2125 7138
Jesper Grube Kristiansen jgk@moensklint.dk  ....................4042 9612
Allan Winther aw@fvc.dk  .................................6532 4200
Marianne Hald maha2@mariagerfjord.dk ..........2333 5038
Arne Bondo-Andersen arne1864@lic-mail.dk ................7467 1164
Lars Borch larsborch@tdcadsl.dk ..................8689 8888
Tomas B. Vilstrup naturvejleder@fdf.dk ..................8684 5759
Jeppe Bjerghuis jeppebjerghuis@gmail.com  .......
Tim Krat tim@naturformidling.dk  ............  

Kasse og regnskab:
Jesper Grube Kristiansen
Solbakkevej 36, 4760 Vordingborg
(Husk at skrive dit medlems- eller abonnementsnum-
mer når du betaler, især vigtigt ved homebanking)

Medlemsskab og adresseændring:
Kontakt redaktøren
Lars Stubkjær Nielsen på tlf. 4435 0035
eller på e-post: lsn@sns.dk

Naturvejlederforeningen i Danmark er et fagligt forum for naturvejledere og naturskole-
personale samt andre der interesserer sig for naturvejledning med henblik på spredning af er-
faring og information om naturvejledning. 
Det overordnede mål er at fremme og opmuntre til naturskolevirksomhed og naturvejledning 
på et højt kvalitetsniveau samt at arbejde på, at alle sikres mulighed for naturoplevelser og 
friluftsliv. 
Naturvejlederforeningen er ikke en egentlig fagforening - dertil har naturvejlederne for  
mange forskellige arbejdsgivere og ansættelsesforhold samt mange forskellige former for  
uddannelse. 
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Årskonferencen 2009  
afholdes 15.-17. april

i Rudkøbing Skudehavn  
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Lyst og lidenskab
Følg i sporet af 12 naturvejledere

Tem
a:  Lyst o

g
 lid

en
sk

ab

Redaktør & layout:    Lars Stubkjær Nielsen

Efterhånden er vi mange naturvejledere i Danmark, og stadig flere 
har fået kollegaer på deres arbejdsplads. Naturvejlederordningen er 
ikke længere noget for få idealister, men er blevet et erhverv – eller 
et fag der benyttes af mange forskellige virksomheder i Danmark. 

De fysiske forhold som naturvejlederne har til rådighed er meget 
forskellige. Nogle arbejder på naturskoler med klasserum og 
kontor, andre arbejder på rådhuse eller har blot en hestetrailer 
til rådighed. Man må sige at de fleste naturvejledere er 
innovative, kreative og omstillingsparate, for hold da op hvor 
kan naturvejledere med livet som indsat brænde igennem med 
en lidenskab, som enhver arbejdsgiver ville ønske at de fleste 
medarbejdere besad. 

Naturvejledere deler gerne ud af de gode ideer og erfaringer. 
Fordi når vi får muligheden for at dele det vi går og brænder 
for med andre - så vokser det. Det vokser både ved at andre får 
ny inspiration til deres verden og ved at vi får lejlighed til at få 
formuleret tankerne og sat dem på tryk. Nye naturformidlingsideer 
opstår oftest, når vi arbejder sammen med andre eller besøger andre 
naturvejledere og ser hvad de gør. Ikke for at gøre det sammen – 
men der kan være elementer der er interessante at tage med hjem. 

Derfor har vi i dette blad sat os for at opsøge en lille brøkdel af 
Danmarks naturvejledere for at høre deres historie, tanker og 
ideer. Fordi hvis der skal nye ”boller på suppen” er det rart med 
inspiration udefra. 

Og så er vi jo to kvinder der også gerne have skrevet om en 
skandale eller to. Det har vi nu undladt Så I må nøjes med 
afslørende fotos fra årsmødet og landets første side 9 naturvejleder. 
Og vi bringer en opfordring: Hvem stiller op til næste nummers 
”side 9” naturvejleder? Bare send et foto – så skal redaktionen nok 
sørge for at vælge de bedste..hæ,hæ 

På redaktions vegne og med kærlig hilsen
Ulla Didriksen og Kari Hald
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Skal man lede med lys og lygte efter natu-
ren i landets mindst grønne kommune...    

                        ...side 6

Lej en rygsæk fyldt med materialer, aktivi-
teter, sjove historier og informationer til 
din egen naturekspedition.  
Mangler du idéer så kig indenfor på  
naturekspeditionen.dk - det hele foregår i 
Vesthimmerland...    

                        ...side 14

”Faktisk burde naturskolens mange gode 
tilbud være linket til de Fælles Mål, så en-
hver lærer kan se, hvad undervisningen 
indeholder, når han eller hun lægger en 
hel dags arbejde på en naturskole”...   
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www.naturekspeditionen.dk

 Naturekspeditionen består af en rygsæk fyldt med materialer 
til spændende ture i naturen. Ved hjælp af rutebeskrivelser 
og inspirationsmaterialet, kan I på egen hånd tage på spæn-
dende naturekspeditioner i skoven eller ved stranden. Ruterne 
er meget afvekslende med fokus på natur, teknik, motion, 
historie, aktiviteter og oplevelser for alle aldersgrupper.

Rygsækken kan anvendes alle steder, da inspirations-
materialet er fyldt med aktiviteter, sjove historier og natur-
informationer, så man nemt kan opfi nde sin egen natur-
ekspeditionsrute.

Se ruter og udlejningssteder på www.naturekspeditionen.dk

Rygsækken kan også anbefales som et aktivitetstilbud før eller 
efter familiemiddagen.
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wwSe og læs meget mere på:

Nu inviteres alle på naturekspeditioner i den skønne natur

 Rygsækken udlejes på

turistkontorer samt fl ere 

natur- og kulturinstitutioner

i Vesthimmerland
åt

 Rygsækken

turistkontor

natur- og kult

 v/ Karin Winther
Naturvejleder i Vesthimmerlands Kommune

Tlf.  30 32 49 39 · karin@naturekspeditionen.dk

 Naturekspeditionen

Naturoplevelser for hele familien...

Naturekspeditionen annonce   1 03/10/08   7:56:25
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NATURvejleder er Svanemærket  
Oplag:  800 ex. på gallerie art silk-papir
Tryk:  From Grafisk, Kolding

”Jeg lærte på et seminar i kommunen for-
leden, at det helt afgørende ved et job, der 
fastholder arbejdsglæden, kan indsnæv-
res til to ting: Relationer og resultater.” 
Læs resten af formandens leder...       

                        ...side 50
                     

  0  Vi har brug for dig...  0
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Interview 
med Hans-Jørgen Rasmussen

Af Ulla Didriksen

Hans-Jørgen Rasmussen
Ansat af Frederiksberg kommune
naturvejleder@frederiksberg.dk
www.frederiksberg.dk

                   90.000 naturinteressede 

  i landets mindst grønne kommune

Du arbejder i en kommune, hvor kun 15 
% af kommunens areal er dækket af grøn-
ne områder. Hvordan pokker fungerer du 
som naturvejleder?
Det er ikke altid let og kan kræve alter-
native løsninger. De grønne arealer er få 
i kommunen. Men min funktion i Fre-
deriksberg Kommune er defineret såle-
des, at jeg også kan lave arrangementer 
uden for kommunen. Den længste tur 
jeg har bragt borgere, er til Møn. Des-
uden har vi hovedbrugerkontrakt med 
Naturcenter Herstedhøje i Vestskoven. 
Alene i år vil over 10.000 Frederiksberg-
borgere have besøgt naturcentret, der   
anvendes af skoleklasser, daginstitutio-
ner og til afvikling af kurser. Det koster 
kommunen ca. 80.000 kr. årligt at være 
hovedbruger. Så pengene er givet godt 
ud -

Hvordan er din stilling i kommunen skru-
et sammen?
Jeg er aflønnet halvt af Kulturdirektora-
tet, hvor mit job primært er at være na-
turvejleder og halvt af Teknisk Direkto-
rat hvor min energi også er forankret. 
Det betyder at jeg skal tage mig af mas-
ser af spørgsmål fra borgerne omkring 
duer på taget, svampeangreb, giftige 
planter på legepladser, dræbersnegle i 

grønsagsbedet, skadereder i træer, ræve 
der har skab, flagermus på loftet m.m. 
Det eneste jeg ikke svarer på er rotter-
probelemer, det tager vores miljøafde-
ling sig af.
 
Prøv at beskrive dit job som naturvejle-
der, dvs den halve stilling som du har.
Ja, mit arbejde er meget varieret, det 
sørger jeg for, for at overleve. Det består 
af alm. naturvejledning og kurser – rig-
tig mange kurser, for at få spredt natur-
budskabet ud til mange, som selv kan 
formidle videre. Mine målgrupper er 
skole- og fritidsverdenen og desuden 
alle daginstitutionerne. Jeg har lige væ-
ret med til at uddanne 17 naturambas-
sadører blandt andre i samarbejde med 
Frøbel Seminariet. Jeg er ved at starte en 
ny naturbase op i Søndermarken, og så 
har jeg alle de offentlige arrangementer.

Ja, jeg har været med på en af dine offent-
lige flagermusture i Frederiksberg Have. 
Vi var rigtig mange.
Det er faktisk et af mine problemer. Når 
jeg annoncerer, så strømmer det til med 
mennesker. Det er jo et luksusproblem, 
men når der er for mange med på ture-
ne, bliver formidlingen dårlig. Folk kan 
ikke høre, turen tager for lang tid og der 
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er ikke samling på tropperne. Så nu an-
noncerer jeg næsten ikke, og hvis jeg 
gør er der tilmelding til turene, så jeg 
kan begrænse deltagerantallet.

Men det er jo en tradition at tage på fla-
germustur i Frederiksberg Have
Ja, det er farligt at skabe traditioner. Der 
er flere traditioner jeg ikke kan komme 
af med igen. Folk forventer at jeg laver 
visse ture. En af flagermusturene toppe-
de med 350 deltagere. Så indførte jeg til-
melding. Mine juletræsfortælling-tur 
ved Idrætanlægget, hvor jeg sætter ud-
stoppede dyr imellem juletræerne, tæn-
der bål og laver kakao tiltrækker over 
1000 børn på 3 dage. Jeg tager 150 børn 
af gangen og fortæller historier. Først i 
januar fik vi for nogle år siden indført, 
at man kunne aflevere sit juletræ og få 
kvast det til flis, her har jeg vinterfugle-
værksted – der kommer 700 mennesker 
på en dag, hvis vejret er godt.
Som sagt så er det jo et luksusproblem – 
for jeg må glædes over folk i Frederiks-
berg Kommune gerne vil ud i ”naturen” 
og gerne vil opleve og lave naturaktivi-
teter med deres børn.

Jamen Hans-Jørgen passer du på dig selv? 
Kan man ikke blive lidt stresset af succes-
en?
Jo, jeg er af og til stresset. Jeg føler indi-
mellem at jeg dækker flere personers 
job. Når jeg siger ja til 1 arrangement, 
har jeg ofte sagt nej til 8-9 andre. Jeg har 
blandt andet af den grund endnu ikke 
en hjemmeside. Det er ca. 8 år siden jeg 
blev fastansat i Kommunen. De første år 
arbejdede jeg ekstra meget, men jeg er 
blevet bedre til at afspadsere de sidste 
par år – at tage væk i længere tid, for at 
komme helt væk. Så kommer jeg tilbage 
med fornyede kræfter, for jeg synes jo 
også at det er et spændende job jeg har.

Jeg har jo også hørt at du er borgmester 
Mads Lebech´s mand?
Ha, ha, Mads er min øverste chef og jeg 
ved at han går op i, hvad jeg laver. Jeg 
holder jo bier på Rådhusets tag og den 
slyngede honning bruges som repræ-
sentation, når Borgmesteren forærer ga-
ver til prominente folk, der besøger Fre-
deriksberg Rådhus.
Faktisk bliver den første nyslyngede 
honning fra Rådhuset tag hvert år sendt 

til Kongehuset. Så får vi en pænt svar 
tilbage med en stor tak for honningen 
til dronningen. 

Når du nu er sådan i borgmesterens søge-
lys, hvorfor kan du så ikke få en kollega?
Sidst vi søgte om endnu en naturvejle-
derstilling, faldt forslaget desværre. Der 
gik politik i spørgsmålet og man valgte 
at anvende pengene til andre formål. 
Men vi prøver igen. Der er jo så stor op-
bakning til det jeg laver og vi kunne 
rask væk være en lille håndfuld natur-
vejledere for at dække de ønsker og be-
hov der er her på Frederiksberg.
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Businessmanden der blev 

naturvejleder

dem også som en målgruppe. Det er et 
ord jeg bruger nu, som jeg ikke brugte i 
min tidligere slipseverden. Jeg vil gerne 
gøre en forskel for den enkelte, præge 
og give forståelse. Før skulle jeg bare yde 
for at aktionærerne/firmaet skulle tjene 
penge. Nu vil jeg gerne give mine kun-
der eller målgruppe om du vil, noget 
med hjem. Man kan sige, at mit mål er 
at tjene penge, så jeg kan udføre mit ar-
bejde, gøre den her forskel og give ople-
velser og forståelse.

Er der noget du med vilje ikke har taget 
med dig?
Jeg har ladet stressen blive i firmaverden 
– selvom det er svært, for jeg kan godt 
lide at køre derud af med 120 i timen. 
Heldigvis dur det ikke, når man arbej-
der med dyr og børn. Her skal man 
kunne geare ned og fordybe sig. De 
hjælper mig med at holde på bremsen. 

Er du glad for dit karrierevalg?
Nu giver det et kick at få den der ”con-
nection” med især børn, at få den re-
spons og ærlige kontante afregning, når 
de får en på opleveren. Man ser det i de-
res øjne og det giver mig noget.
Jeg har jo været jæger siden jeg var 16 
og deltidslandmand i mange år, og nu 
hvor jeg er blevet naturvejleder, har jeg 
pludselig fået et netværk, der forstår 
hvad jeg gør. Det er ikke bare oppustede 
slipsedyr, der lever på kanten. Jeg er 
mere tæt på mine livsværdier nu. 

Fortæl lidt om hvad du formidler? 
Vi har en basistur. Her går vi en runde 
og ser på vildsvin og urokser og vi mø-
der stenalderen i istidslandskabet, hvor 
vi ser på naturtyperne i området med 
dødishuller og åbent land. Vi snakker 
om jagtmetoder. Man skød dyrene med 
flintepil, og det var slet ikke sikkert, at 
den første pil var dræbende. Oksen 
kunne være såret og man måtte forfølge 
den længe (man skal meget tæt på, når 
man skyder med bue og pil) og skyde på 
den flere gange, før den faldt. Det kunne 

Interview 
med Jacob Fredsted

Af Anja Hørnell

Du er ansat i Lejre Forsøgscenter som na-
turvejleder med støtte fra Friluftsrådet. 
Hvad laver du der?
Jeg er ansat til at formidle og træne dy-
rene på Lejre Forsøgscenter. Målgrup-
pen er skoleklasser og almindelig publi-
kum. Dyrene er i centrum, og det 
handler om jagt og dyret som ressource 
med fokus på det historiske og arkæolo-
giske perspektiv på tværs af tiden.

Jeg ved at du ikke har været naturvejleder 
så længe, hvad er egentligt din baggrund?
Ok, nu får du en stor del af mit liv. Jeg 
har haft jagttegn siden jeg var 16 og jeg 
har været deltidslandmand meget læn-
ge. Jeg er managementuddannet fra ho-
telbranchen. Jeg har været travtræner i 
Billund, arbejdet som dyrepasser i 
Munchen og praktikant i København 
Zoo, været informationsmedarbejder i 
Vejdirektoratet, arbejdet i en jagtforret-
ning, været salgs- og receptionschef i 
hoteller i Norge, været krydstogtschef i 
et rejsebureau, forretningsfører i Dansk 
Shell, haft eget teambuilding firma, pro-
jektleder, logistik- og servicechef i EDB 
branchen og lige før jeg blev naturvejle-
der var jeg projektchef i TDC. 
Her blev jeg syg af stress og fandt ud af 
at jeg måtte ændre mit liv. Jeg kontakte-
de Lejre Forsøgscenter og sagde at: ”I 
har brug for sådan en som mig” og så 
søgte vi Friluftsrådet og her er jeg nu. 

Hold da helt op, du har da nået en del i dit 
liv. Hvad har du så bragt med dig fra din 
businessverden til naturvejlederjobbet.
Servicen! Jeg analyserer min kunde-
gruppe, jeg ser folk som kunder – det er 
jo dem, der giver mig min løn. Og så 
bruger jeg min forretningsforståelse, 
forstået på den måde, at det jeg laver, 
ikke bare er for sjov, men at vi skal kun-
ne leve af det..

Der er jo nok nogen, der synes det er lidt 
provokerende, at sige kundegruppe i ste-
det for målgruppe?
Jo, det kan da godt være, men jeg ser 

Jacob Fredsted
Ansat af Lejre Forsøgscenter med 
tilskud fra Friluftsrådet
Fredsted@lejre-center.dk
www.lejre-center.dk
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tage en uge fra den første flintepil var 
skudt, at nedlægge en urokse. Nu tager 
vi jo bare en riffel og bang, så ligger dy-
ret der. 
Vi finder ud af hvor vinden kommer fra 
og så prøver vi at snige os så tæt på ur-
okserne vi kan, før de opdager os. Her 
er ungerne HELT stille. Så snakker vi 
om domesticering af dyr. I stenalderen 
tog mennesket hunden til sig som god 
jagtkammerat og som vagthund – hun-
den er menneskets første husdyr. I jern-
alderen bosætter man sig og man får 
kreaturer og får som husdyr. – så kom-
mer musene – og katten.

Det er en god snakke- og formidlertur – er 
der noget praktisk du sætter eleverne til?
Ja vi ender nemlig ved stenalderboplad-
sen, hvor vi snakker om dyrene og fiske-
ne som det fødegrundlag og den res-
source mennesket havde. Her laver 
eleverne enten en lykkeamulet af læder 
og garn, som bliver indviet med røg og 
urter og et ægte menneskehår. Eller 
også slagter jeg et dyr. 90 % af lærerne 
vælger det sidste. Jeg starter altid med at 
forklare, hvad der kommer til at ske, in-
den det levende dyr kommer. Jeg slagter 
med det samme. Ikke noget med at stå 
og kæle med dyret. På slagtebordet for-
tæller jeg om knivens udvikling og un-
gerne prøver at skære med en flintekniv. 
Vi kigger på organerne, og jeg viser 
hvordan græsset, som dyret spiser, æn-
dres gennem dyret ved at lægger prøver 
fra maverne og tarmen frem i række. Jeg 
puster lungerne op og vi snakker om or-
ganerne. Jeg slutter af med at snakke 
om, at man er nød til at slagte, for at få 
lov til at kunne spise frikadeller og bur-
gere og alt det som er lavet af kød. Det 
kan børnene godt forstå – der går virke-
lig en prås op for nogle af dem. De fleste 
husker ikke selve slagtningen, men mere 
når jeg skærer maven op – lugten og 
sanseindtrykkene. Nogle af de store 
drenge bliver næsten lidt skuffede, fordi 
det er så udramatisk og det er jo faktisk 
en rigtig god oplevelse.
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Interview 
med Jonas Jørgensen

Af Kari Hald

Du er fastansat på øresundsmiljøskolen. 
Men før du blev fuldtidsansat her, der 
havde du en bestemt rolle i København
Jeg fik en profil hvor jeg var manden, 
der havde fingeren nede i tingene alle 
steder.  På det tidspunkt havde jeg ikke 
et fast job. Så jeg begyndte at shoppe 
rundt på det ene sted og det andet sted. 
I starten var det dejligt, men egentlig 
også lidt hårdt at være sådan rundt. 
Men på rekord tid rykkede jeg fra at 
være i randområderne af min arbejds-
plads til at være en helt central person. 
Fordi alle begyndte at trække på mig til 
det ene og det andet. Jeg var den eneste 
person, som kendte stederne indefra og 
viste hvad de havde i skabene på samtli-
ge steder Jeg kunne være med til at bin-
de stederne sammen. 

Hvordan kom du ind i naturvejlederver-
denen i København
Jeg startede i praktik på Kalvebod Na-
turskole i februar år 2000. Jeg var næ-
sten færdiguddannet skovarbejder med 
speciale som naturformidler. Da jeg tog 
kontakt til Kalvebod Naturskole, var det 
jo med den bagtanke, at jeg gerne ville 
mere. Jeg var jo en ung mand. Så snart 
jeg var kommet inde for døren, var det 
bare at arbejde på derudaf og lave net-
værk på alle mulige måder. Da praktik-
perioden var udløbet, var de heldigvis 
blevet så glade for mig, at de begyndte 
at lede efter muligheder for at stykke en 
samlet stilling sammen til mig.  

Hvordan blev denne stilling så stykket 
sammen? Hvor mange steder var du til-
knyttet?
Jeg var tilknyttet Kalvebod Naturskole 
og Øresundsmiljøskolen. Jeg var leder 
på to af økobaserne, jeg var på Energi- 

og Vandværkstedet i Valby og så var jeg 
på mininaturskolerne i København – de 
her små udstyrsdepoter i byens parker, 
som alle skoler kan bruge. Derudover 
havde jeg en rolle en projektmager inde 
på forvaltningen i kommunen. Jeg hav-
de et mantra: jeg gik aldrig forbi en 
åben dør uden at høre, hvad der foregik 
på den anden side. Og var det på nogen 
måde, noget jeg kunne løse for folk, af-
hjælpe med et eller andet, så svingede 
jeg direkte ind ad døren og sagde ”Fint 
– det ordner jeg! Det var jo ikke en for-
mel rolle jeg havde. Det var bare sådan 
det fungerede i praksis. 

Og det var også i denne rolle, at du var 
med til at udvikle og forme ideerne bag 
Øresundsmiljøskolen. Men da Øresunds-
miljøskolen blev en realitet og en lederstil-
ling blev slået op, så søgte du den ikke. 
Hvorfor?
Jeg ved ikke præcis hvorfor jeg ikke var 
interesseret i lederstillingen, men jeg 
ved i dag at det var en rigtig beslutning. 
Jeg var spændt på hvem der ville få job-
bet, fordi jeg havde meget store ejer-
skabsfølelser. Det var mit projekt. Jeg 
kendte alt og alle omkring det. Så det 
var heldigt at Dorthe Salomonsen - som 
jeg havde arbejdet sammen med på Kal-
vebod Naturskole og i arbejdsgruppen 
der stod bag Miljøskolen - fik jobbet. 
Hun spurgte mig, om jeg ville være den 
anden halvdel og vi har været et team 
lige siden.
De første år fortsatte jeg med at arbejde 
med alle mulige forskellige ting. Men på 
et tidspunkt begyndte jeg at syntes, det 
var for meget - jeg var også blevet lidt 
ældre. Det er en vigtig pointe i den her 
fortælling. Jeg var meget meget ung. Bo-
ede hjemme hos mor og far, havde in-

Jonas Jørgensen
Ansat på Øresundsmiljøskolen 
Københavns Kommune
www.groen-skole.kk.dk

En lang vej tilbage til  

udgangspunktet
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gen kæreste. Jeg kan huske, at der var et 
år, hvor jeg simpelthen ikke havde ferie. 
Ingen sommerferie, ingen påskeferie, 
ingen efterårsferie eller juleferie. Det 
kørte bare derud af i weekender og jeg 
ved ikke hvad. Men det begyndte at få 
nogle omkostninger. Jeg boede ikke hos 
mor og far længere. Jeg havde en kære-
ste, som jeg elskede. Men jeg havde ikke 
indset at meget havde ændret sig i mit 
liv og det var gået hurtigt. Jeg havde i 
hvert fald ikke opdaget, hvad det betød 
for mit nye liv, at jeg arbejdede på den 
her måde. 
Det endte faktisk med, at jeg blev syg af 
mit arbejde. Jeg gik helt ned og lukkede 
med et brag og var syg i 8 – 9 måneder. 

Men du er heldigvis vendt tilbage igen. 
Hvordan har disse oplevelser ændret din 
tilgang til arbejdet som naturvejleder?
Det var et kardinalpunkt, da jeg vendte 
tilbage til arbejdet efter mit sygdomsfor-
løb, at jeg ville være fuldtidsansat på EN 
arbejdsplads. Samtidigt afleverede jeg 
min telefon, min computer og mit kon-
tor og ønskede ikke at få det tilbage. Så-
dan har det været lige siden. Jeg er 
vendt tilbage til udgangspunktet - bør-
nene. 
Lidt på grund af karrieretrang og ambi-
tioner og lidt med hovedet under ar-
men, nåede jeg højere og højere op i sy-
stemet. Jeg blev beruset af min egen 
succes og revet med strømmen. Det var 
fedt at sidde med ved alle bordene. Folk 
snakkede om mig og jeg blev sendt ud 
til den ene og det andet… det tredje og 
fjerde. Det som havde været positivt i 
starten – en vej til at skabe mig et job – 
blev en besættelse, der trak mig væk fra 
det der i virkeligheden var udgangs-
punktet – nemlig naturvejledning for 
børn.

Og det er det du brænder for?
Jeg underviser i biologi og historie. To 
fag som interessere mig meget og som 
jeg hele tiden søger ny viden indenfor. 
Men det, der er min egentlige profession 
– det jeg brænder for – det, der ligger 
midt i mit hjerte og banker - det er for-
midler, underviser, kommunikator. Det 
er der jeg finder den store inspiration og 
gælde hele tiden arbejder intenst for at 
udvikle mig.
Det opdagede jeg i virkeligheden først 

for alvor efter, jeg have 
været væk og kom tilba-
ge. Jeg har aldrig været 
så dygtig en underviser, 
som jeg er nu efter jeg er 
kommet tilbage og kun 
har med børn at gøre. 
Og pludselig kan jeg se, 
hvor langt væk jeg ofte 
var mentalt, når jeg stod 
sammen med børnene. 
Alle mennesker som jeg 
har mødt, kan fortælle 
om en underviser, der er 
trængt igennem på en 
anderledes måde. Som 
de kan huske og som de 
føler, åbnede nogle ver-
dener for dem, som de 
ikke så og som ingen 
andre åbnende for dem. 
Den person vil jeg gerne 
være! Det er mit projekt 
og mit mål over alt an-
det.
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Headhuntet til privat 

produktionsvirksomhed

Jeg skal høre noget mere om det her med 
at være naturvejleder på en ø. Hvordan er 
det at være naturvejleder i sådan et lille 
samfund?
Man er jo meget synlig. Alle mennesker 
er meget synlige herovre, hvis ikke man 
sidder inde i sit lille hjem. Så det er et 
generelt vilkår ved at bo i et lille sam-
fund. Man bliver meget kendt og lige-
som lægen, så kan jeg godt regne med at 
folk vil snakke om svampe ved disken 
med leverpostejen. Jeg oplever f.eks. at 
da jeg var med i en lille udsendelse i 
DR2, så ringer de alle sammen til mig 
og fortæller mig, at de har set det. Og 
den der synlighed er for det meste rigtig 
hyggelig, men hvis man måske mener 
noget andet end – eller de tror man me-
ner noget andet - end størstedelen af 
øboerne - f.eks. under vores National-
park Pilotprojekt - så kan det godt være 
sådan lige råt nok. Der har man nogle 
gange trang til at gemme sig lidt. 
Men generelt kan jeg rigtig godt lide 
den her synlighed. Og jeg kan også godt 
lide den puls, der er i det her meget tu-
ristafhængige samfund. Vi løber sinds-
sygt hurtig hele sommerhalvåret! Og jeg 
kan især godt lide det lige nu, hvor vi får 
ro og kan begynde at pleje de sociale 
kontakter igen. Genoptage kontakten 
med vennerne og få nogle hyggelige 
middage. Være mere indadvendt og sid-
de bag ved computeren og fremstille in-
direkte formidlingsmaterialer og alt 
muligt.

Karin, fortæl om dit arbejde som natur-
vejleder på Læsø
Jeg har boet på Læsø i snart 14 år og det 
meste af tiden, har jeg været kommunalt 
ansat. I landets mindste kommune! For 
et par år siden blev jeg spurgt, om jeg 
ville arbejde på Læsø Saltsyderi. Jeg blev 
vel egentligt headhuntet, og i dag er jeg 
faktisk ansat i en produktionsvirksom-
hed, som også er et historisk værksted. 
Jeg er del af formidlingsgruppen og for-
midler især den salte natur - men også 
al den anden spændende natur, vi har 
på Læsø.  Og idet der kun bor omkring 
2000 på Læsø, så er en stor del af vores 
kunder ved Saltsyderiet - hvor jeg både 
har historiske og naturhistoriske arran-
gementer - det er altså gæster på øen. I 
skuldersæsonen - i maj, juni og august, 
september er det i høj grad lejrskoler og 
forskellige andre grupper som bestiller 
natur- og historiearrangementer, og så 
er der rigtig mange turister. I juli har jeg 
et sommerprogram, hvor jeg har aktivi-
teter på alle ugens hverdage. Rundt om-
kring på øen, men i høj grad på en af 
landets største saltenge, som Saltsyderiet 
gerne ville være med til at formidle 
mere. Der kommer omkring 60.000 
mennesker og ser fremstillingen af salt 
og hører historien om hvordan saltet 
blev produceret i middelalderen og ca. 
500 år frem. Og så opdager de ikke, at 
de står ved sådant et unikt naturområde. 
Så Saltsyderiet havde sådan set et ønske 
om at få øget naturformidlingen herude. 
Om vinteren arbejder jeg mere med 
små grupper, der skal på ”sunde natur-
vandringer”, f.eks. psoriasispatienter og 
læsøboere, der har fået ordineret ”moti-
on på recept”.

Interview 
med Karin Krogstrup

Af Kari Hald

Karin Krogstrup
Ansat af Læsø Saltsyderi
naturkarin@saltsyderiet.dk
www.sydesalt.dk
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Hvis du tænker dig ansat i en naturskole 
på fastlandet, med faste arbejdstider og 
fri i ferierne, er der så noget på Læsø, som 
du ikke ville få på fastlandet.
Noget af det primære er, at det er et 
utroligt trygt samfund for mine børn, at 
vokse op i. Og jeg kan også godt lide, at 
man forholder sig til hinanden og man 
ikke er så isoleret. Man tager sig af hin-
anden. Jeg er enormt fristet af… nu da 
mine børn de begynder i skole - så kan 
jeg godt se, at der er et skisma, at man 
arbejder i de fleste af ferierne. Men det 
der nære samfund og trygheden, den 
sætter jeg utrolig stor pris på. Og så den 
fabelagtige natur, som er bare over det 
hele, fordi vi er så få i et stort naturom-
råde.

Og så er der nogle meget korte kom-
mandoveje i sådan en lille kommune. Så 
hvis man skal et eller andet, har brug for 
nogen, så ringer man. Man ved hvem 
man skal kontakte Jeg syntes, at tingene 
glider nemt og man har ansigter på de 
forskellige myndigheder. 
Og det her med at komme i det private 
erhvervsliv, der går det jo superhurtigt! 
Altså når man skal noget ”sku vi ikke 
lige smække et skilt op her?” ”JO” - og 
så står det der!

Det lyder også som om du godt kan lide 
den her totalt intensive periode?
Jeg kan rigtig godt lide den periode hvor 
man går meget ned i tempo – siden du 
spørger mig her i oktober, hvor jeg sta-
dig er lidt slidt af sommertravlheden! 
Men i foråret, så går vi egentlig og sav-
ner at se nogle andre hoveder og kom-
me op i tempo. Så er vi ved at få nok af 
hinanden.
Der er nogle af os, der er lidt for tæt på 
at blive lidt stressede i juli og august. 
Men det er forrygende, at jeg er kom-
met til et sted, hvor de andre også har 
med turister at gøre. Og her passer vi 
utrolig godt på hinanden. ”Nu ser du 
utrolig forjaget ud i dit ansigt - jeg tager 
din vagt”. Det gør ikke noget, at du skri-
ver, at det er en fantastisk arbejdsplads. 
Folk står nærmest i kø for at komme 
herud og arbejde. Det er sådan en dejlig 
og autentisk og venligsindet arbejds-
plads.

Du siger, at der ikke er nogen specialister 
her på Læsø. Alle skal kunne flere ting på 
Læsø. Prøv at fortælle mere om det.
Når vi er så få, så er det nødvendigt at 
have flere kasketter på. For eksempel 
kørte vores skraldemand også taxi på et 
tidspunkt! Der er jo rigtig mange, der 
har flere ting de skal kunne. Det kan 
selvfølgelig være et problem med en for-
valtning i landets mindste kommune. 
Men det passer mig egentlig enormt 
godt, at jeg ikke kun har f.eks. førskole-
børn. Jeg har både de helt små og de 
gamle og dem ind i mellem – i mange 
slags naturtyper og med mange forskel-
lige vinkler. Ellers tror jeg, at jeg ville 
begynde at kede mig. Ind imellem kun-
ne man måske godt misunde dem, der 
har mulighed for at blive specialister i et 
område. Men jeg har erkendt, at det er 
nok ikke er så meget mig. Jeg syntes det 
er sjovt, at have den der variation. Indtil 
videre…
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Natur-netværk ved hjælp af  

rygsække, trailer og hjemmeside
Men at modtage en rygsæk er jo ikke ens-
betydende med at den bliver brugt?
Nej da og jeg har sådan set også kombi-
neret rygsækkene med et efteruddan-
nelsessystem i Vesthimmerland Kom-
mune, så alle pædagoger er kommet på 
kursus i at bruge disse rygsække. Efter-
uddannelsen dækker over 3 kursusdage. 
Den første dag foregår på institutionen, 
hvor jeg og pædagogerne udvælger et 
stykke natur i deres nærområde. Den 
anden uddannelsesdag foregår i det ud-
valgte nærområde med alle børn og 
voksne, hvor jeg har forberedt en del ak-
tiviteter. På den tredje dag som foregår 
et ½ år senere sker der det, at pædago-
ger og børnene laver et naturarrange-
ment, for mig. Og jeg kan hurtigt lure af 
om børnene har prøvet det før, eller det 
blot er sat sammen til dagen, fordi jeg 
kommer. 

Hvad gør du, hvis de ikke har brugt dine 
materialer og nærområdet.
Så prøver jeg at hjælpe dem videre – 
coacher dem, så de kommer videre med 
naturen og aktiviteterne, for de vil jo of-
test gerne.

Er der andre steder i kommunen hvor 
man kan få fat i turrygsækkene?
Ja – de ligger også på Turistkontoret. 
Der lejer de dem ud til familiesommer-
turisterne for ca. 50 kr. pr. rygsæk. De 
har så ansvaret for at rygsækkens ind-
hold er i top. Til næste år vil turistfor-

Interview 
med Karin Winther

Af Ulla Didriksen

Karin Winther siger straks ja til at 
stille op til et interview – for hun 
har meget på hjertet og brænder 
for sin naturformidling.

Fortæl mig lige lidt om den rygsæk.
For et par år siden arbejdede jeg på et 
Leader+ projekt, hvor jeg skulle udvikle 
aktiviteter for ældre med udgangspunkt 
i natur- og kulturværdier i Vesthimmer-
land. Her fik jeg den idé at udvikle en 
turrygsæk, som ældre kunne låne, spe-
cielt når de ville på tur ud i naturen med 
deres børnebørn. Meningen var at børn 
og gamle kom ud at motionere og sam-
tidig oplevede naturen på en nysgerrig 
og inspirerende måde.  Det har i dag 
udviklet sig til en meget omfangsrig ak-
tivitet.

Det er da ikke helt billigt at udvikle na-
turmaterialer. Hvor fik du pengene fra?
Jeg er i dag ansat i Vesthimmerlands 
Kommune som naturvejleder, men var 
tidligere ansat i et konsulentfirma. Her 
var jeg var nødt til at søge penge til pro-
jektet – det koster jo en del at indkøbe 
materialer. Derfor har jeg været så hel-
dig at få EU midler, en sum fra Familie-
ministeriet og ikke mindst tipsmidler 
fra Friluftsrådet. Det har betydet at jeg 
har kunnet udvikle og udlevere rygsæk-
ke til de 37 børneinstitutioner som 
kommunen har 4 rygsække til ca. 50 
børn og 6 hvis der er flere børn i institu-
tionen.

www.naturekspeditionen.dk

 Naturekspeditionen består af en rygsæk fyldt med materialer 
til spændende ture i naturen. Ved hjælp af rutebeskrivelser 
og inspirationsmaterialet, kan I på egen hånd tage på spæn-
dende naturekspeditioner i skoven eller ved stranden. Ruterne 
er meget afvekslende med fokus på natur, teknik, motion, 
historie, aktiviteter og oplevelser for alle aldersgrupper.

Rygsækken kan anvendes alle steder, da inspirations-
materialet er fyldt med aktiviteter, sjove historier og natur-
informationer, så man nemt kan opfi nde sin egen natur-
ekspeditionsrute.

Se ruter og udlejningssteder på www.naturekspeditionen.dk

Rygsækken kan også anbefales som et aktivitetstilbud før eller 
efter familiemiddagen.
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Nu inviteres alle på naturekspeditioner i den skønne natur
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 v/ Karin Winther
Naturvejleder i Vesthimmerlands Kommune
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 Naturekspeditionen

Naturoplevelser for hele familien...
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Karin Winther
Ansat af Vesthimmerland Kommune
karin@naturekspeditionen.dk
www.naturekspeditionen.dk
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eningerne markedsføre rygsækken rettet 
mod de nordiske lande, således at en 
norsk eller svensk turist på forhånd ved 
at man kan låne sådan en rygsæk. Og 
for øvrigt har jeg også gang i kurser ret-
tet mod de 250 dagplejemødre i kom-
munen – for at inspirere dem i at bruge 
naturen ved hjælp af rygsækken. Det 
bliver via et samlet kursus på Livø, hvor 
bl.a. rygsækken introduceres.

Hvad er der i rygsækken?
Der er bl.a. kikkert, insektsuger, foto-
bakke, siddeunderlag, pincetter m.m. 
samt inspirationsmateriale som jeg har 
udviklet. Det ligger i øvrigt også som en 
pdf-fil på min hjemmeside lige til at ud-
skrive.

Hvor ligger din naturskole i Himmerland?
Jeg har ingen. Jeg har et kontor på kul-
tur- og fritidsforvaltningen. Min natur-
skole er min ombyggede hestetrailer. Jeg 
futter rundt til de forskellige institutio-
ner i løbet af ugen og laver min natur-
vejleding herfra. Jeg har selvfølgelig 
også en række offentlige ture ligesom 
andre naturvejledere – jeg har lige haft 
en sort sol tur ved Vilsted sø, i septem-
ber med ca. 200 deltagere.
I traileren har jeg en masse grej, som jeg 
bruger, når jeg formidler. Traileren, 
mine rygsække og min omkringssigfa-
renhed (tigerdyret i Peter Plys)– betyder 
at jeg opbygger et naturnetværk som 
virkelig kan bruges – fordi jeg sørger for 
at lægge op til kommunikationsvejene.

Men du benytter dig jo også af en anden 
form for kommunikation – du har en me-
get flot hjemmeside.
Ja og den er utrolig væsentlig som bin-
deled. Jeg oplever at flere og flere bruger 
den og jeg kan jo rent statistisk aflæse at 
den benyttes. Her lægger jeg ture ud, og 
forslag til aktiviteter samt Tips og 
Tricks. Her lægger jeg op til temaer med 
masser af billeder. Jeg prøver desuden 
også at linke mine aktiviteter med kom-
munens kulturaktiviteter på bl.a. biblio-
teket, museer m.m. Jeg tænker meget i 
kommunikationsstategi. Hvordan kan 
det jeg udvikler, nå ud til så mange som 
muligt? Hvordan kan arrangementerne 
”leve” videre når jeg er taget hjem? Så 
siden er meget personlig – det er mig 
der kommunikerer med mine brugere!

Hvor får du al den energi fra?
Jeg tror jeg altid har haft lyst til at for-
midle naturen. Jeg har været FDF´er 
hele mit liv og er det stadig. Det er der-
fra jeg får ideer og sparring – det er jo 
lidt svært at få på et kommunekontor. 
Jeg synes at det er dejligt at se børn akti-
ve og nysgerrige i naturen. De lærer en 
masse – hvis de ellers får lov af de voks-
ne. Forleden dag have vi et troldeemne, 
hvor nogle af børnene samlede svampe 
ind. Den lilla ”pigesvamp” fik sit rigtige 
navn nemlig violet amatysthat og selv-
følgelig kan de lære sådanne navne – 
lige så godt som at børn kan nævne di-
nosaurnavne på latin – eller når de 
snakker om pokemonkort.

Så hvis andre naturvejledere har lyst til at 
se, hvordan du arbejder med en hjemme-
side, hvad kan de så gøre?
De kan selvfølgelig gå ind på siden 
www.naturekspeditionen.dk og læse, 
men de er også meget velkomne til at 
ringe. Jeg er ved at færdiggøre min na-
turvejlederuddannelse og har selvfølge-
lig mit hold som arbejdsnetværk, men 
vil meget gerne i kontakt med flere, der 
arbejder på den samme måde som jeg 
gør. Nemlig at nå så mange brugere som 
muligt, på den mest professionelle 
måde.   

www.naturekspeditionen.dk

 Naturekspeditionen består af en rygsæk fyldt med materialer 
til spændende ture i naturen. Ved hjælp af rutebeskrivelser 
og inspirationsmaterialet, kan I på egen hånd tage på spæn-
dende naturekspeditioner i skoven eller ved stranden. Ruterne 
er meget afvekslende med fokus på natur, teknik, motion, 
historie, aktiviteter og oplevelser for alle aldersgrupper.

Rygsækken kan anvendes alle steder, da inspirations-
materialet er fyldt med aktiviteter, sjove historier og natur-
informationer, så man nemt kan opfi nde sin egen natur-
ekspeditionsrute.

Se ruter og udlejningssteder på www.naturekspeditionen.dk

Rygsækken kan også anbefales som et aktivitetstilbud før eller 
efter familiemiddagen.
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Da vi aftalte dette interview, spurgte jeg 
til hvordan det var, at gå fra at være al-
mindelig praktiserende naturvejleder til 
at lave rigtig mange lærerkurser – især 
om udeskole - og så nu videre igen til at 
lave kurser for naturvejledere i dit specia-
le; udeskole. Hvordan har din rolle som 
naturvejleder forandret sig i denne pro-
ces?
Naturvejledere - vi er jo ikke lærere! 
Men som naturvejleder kan jeg se, at det 
vi gør, kan bruges i folkeskolen. På et 
tidspunkt havde jeg det sådan, at natur-
vejledning - det er da ret enkelt - det 
kan enhver da gå ud og lave! Men det 
kan alle og enhver jo ikke. Det er ikke 
det sammen, at læreren går ud med ele-
verne i sin undervisning som når de 
kommer ud til en naturvejleder en dag. 
Naturvejledning er ikke udeskole og 
omvendt.  Der kan ikke sætte ligheds-
tegn mellem de to ting.  Naturvejleder-
ne kan noget og lærerne kan noget an-
det. Men jeg ser nogle fordele ved at 
naturvejlederen og skolelærerne sætter 
sig sammen og kombinere det de kan 
hver især. Hvis vi bruger hinandens 
kompetencer og styrker og putter dem i 
en fælles pulje - så får man noget spæn-
dende ud af det. 

Kan du sætte ord på fællesmængden?
Der er en fælles interesse for, at børnene 
skal få noget mere ud af det. De skal 
lære noget mere. Naturvejlederen har 

naturen som udgangspunkt. Men ude-
skole er jo mere end natur. Det er jo 
også kultur og samfund. 
Den anden ting er, at det vi lærer børne-
ne, det skal hænge fast. Naturvejledere 
har en ide om at når børnene kommer 
ud og lærer om naturen, så vil de kunne 
huske det i rigtig lang tid efter. Gamle 
naturvejledere fortæller, at de har mødt 
børn, som de har haft med på tur for 
117 år siden, der stadig kan huske. Vi 
har tre huskeknager - oplevelse, hand-
ling og forståelse - tre huskeknager i 
hjernen - tre forskellige måder at lære 
på (se kronik af Malene Bendix side X, 
red). Det vi laver, sidder fast på en helt 
anden måde fordi vi primært arbejder 
med oplevelser og handlinger - og det 
kan man bruge i lærerverdenen.

Hvilke kernekompetencer har vi naturvej-
ledere, som vi kan give videre til lærere?
Jeg syntes, vi har mange kernekompe-
tencer, vi kan give videre til lærerne. Vi 
ved hvad der sker i naturen året rundt. 
Hvornår der er haletudser og hvornår 
hvilke blomster blomstrer. Vi ved også 
hvad der virker derude. Hvordan man 
kan lave noget enkelt, som viser det vi 
gerne vil formidle - hvordan vi kan lave 
nogle aktiviteter omkring det. Dette har 
mange lærere svært ved. Men ved at vise 
nogle få eksempler på hvad der virker - 
så får de ret hurtigt en fornemmelse af 
det og kan sagtens omsætte deres faglige 

Interview 
med Eva Skytte

Af Kari Hakd

Jeg skal ikke lære jer noget

Eva Skytte
Ansat i Dansk Skovforening med 
tilskud fra Friluftsrådet
ES@skovforeningen.dk
www.skovforeningen.dk
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viden til udendørs aktiviteter. Naturvej-
lederen er inspirator. Lærerne er hjem-
me i deres faglighed og det er det vigtig-
ste som lærer, hvis man gerne vil lave 
udeskole. Og så skal de være indstillet 
på at omsætte det til et andet rum. 

Men vi har en anden rolle som igang-
sætter. At gå ud og fortælle om den her 
mulighed – at det er nemt at komme i 
gang og jeg vil gerne støtte op om det. 
Fordi der sidder en masse lærere som 
gerne vil, men som ikke lige ved hvor-
dan de skal komme i gang. 

Som jeg ser det, er naturvejlederens rol-
le i forbindelse med udeskole mere kon-
sulentagtig. I princippet kan skolerne 
godt gøre det selv. Men vi kan komme 
udefra og kan spørge ”Hvad er jeres 
mål? Hvor er det I gerne vil hen? Hvad 
vil I gerne bruge det til? Og så kan vi 
hjælpe dem godt i gang.

Hvad er vigtigt at huske når man laver 
lærerkurser?
Det er min erfaring, at lærene ofte efter-
spørger en masse eksempler, som de 
kan gå hjem og kopiere selv. Og det er 
der egentlig ikke noget forkert i. Men de 
kommer ikke ud over næste step. Hvad 
sker der, når de har prøvet de fire aktivi-
teter?  Hvad så? Så skal de ud og lede ef-
ter nye aktiviteter. Derfor handler det 
om, at de selv skal lave udeskoleforløb, 
der passer til deres egne hverdag. Man 
har hjulpet dem rigtig godt på vej, hvis 
en del af kurset er, at de selv skal udvik-
le, selv skal tænke og selv får taget de 
første skridt. 

Når jeg holder kurser, så ligger det me-
ste af mit arbejde i forberedelsen. Der er 
selvfølgelig eksempler på aktiviteter, 
men meget at tiden går jeg mest rundt 
og venter, mens de arbejder. Min opgave 
er at observere og være til rådighed, hvis 
de går i stå. Men det er nogle gange 
svært at finde ud af hvad jeg skal gøre af 
mig selv! Det er faktisk noget at det 
sværeste ved at holde kurser! Det, at 
træde tilbage og give plads. Det er ikke 
mig, der skal være på. Men jeg forsøger 
at lave kurserne eksemplariske, så lærer-
ne arbejder på samme måde, som jeg 
synes de skal arbejde med eleverne.

Når du nu skal til at lave kurser i udeskole 
for naturvejledere, hvad er det så vi skal 
lære?
Det jeg gør, er at sætte et program sam-
men der sikre, at de overvejelser jeg sy-
nes er vigtige, kommer på banen. Netop 
spørgsmål om vores rolle som naturvej-
leder i forhold til lærerne, hvad de skal 
kunne når de går fra kurset, hvad vi ger-
ne vil sætte i gang i lokalområdet, hvor-
dan vi sikrer fagligheden, hvordan vi 
støtter op om tingene - hele den der læ-
ringsproces. 

Men jeg tænker ikke, at jeg skal lære na-
turvejledere noget. Jeg vil gerne give de 
erfaringer, jeg har fået, videre. Men det 
er jo ikke fordi jeg har det endelige svar. 
Men jeg har nogle bud. Og det er vig-
tigt. 
Og ved at holde kursus for naturvejle-
der, får jeg selv en mulighed for at dis-
kutere det her. Der er jo ikke en rigtig 
måde at gøre tingene på. Og der er jo 
rigtig mange der allerede er i gang. Til 
sammen har vi mange erfaringer - og 
hvis vi så puljer dem - så tror jeg vi kan 
få noget spændende ud af det.
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Hans fingeraftryk påvirker natur-

skolernes undervisningstilbud

jo indholdsmæssigt er med til ideudvik-
le, påvirke og medvirke til at det bliver 
så godt som muligt for faget biologi. Jeg 
er jo som alle andre biologilærere, na-
turvejledere og naturformidlere interes-
serede i at børn og unge får en så bred 
og god indsigt i biologiens verden og at 
de kommer til at forstå menneskets 
samspil i og med naturen. Fælles Mål II 
er en ramme, som lærere og naturvejle-
dere skal udfylde, dvs. når de skal bruge 
deres fagdidaktiske kompetencer, så ele-
verne også bliver optaget af og interes-
serede i naturvidenskab.

Når vi nu ved at over 50% af de lærere der 
underviser i faget biologi i folkeskolen i 
dag, ikke har en biologisk baggrund, 
hvordan kan vi så hjælpe dem der nu skal 
leve op til de Fælles Mål?
Jeg laver rigtig mange lærerkurser, hvor 
vi går ind i de Fælles Mål og decifrerer 
og eksemplificerer, hvad man bør gøre 
når man underviser i biologi. 

Hvad med naturvejlederne?
Ja, det burde jo være sådan, at alle der 
arbejder på naturskoler - og jo især med 
skoleklasser - bør kende til deres kunde-
gruppes behov. Før en klasse kommer 
på besøg på en naturskole, bør man 
have en rigtig god kontakt med læreren 
og vide nøjagtig, hvordan undervisnin-
gen på naturskolen passer ind i de Fæl-
les Mål. Rammer og mål burde være 
velkendte både for lærer, elever og un-
derviser. Faktisk burde naturskolens 
mange gode tilbud være linket til de 
Fælles Mål, så enhver lærer kan se, hvad 
undervisningen indeholder, når han el-
ler hun lægger en hel dags arbejde på en 
naturskole.

Holder du kurser for naturvejlederne om 
de Fælles Mål?
Næh, det gør jeg nu ikke. Jeg er ikke 
mere en del af naturvejlederuddannel-
sen.

Interview 
med Keld Nørgaard

Af Ulla Didriksen

Jeg ved godt at du er skolekonsulent for 
naturfag og matematik i Ballerup Kom-
mune, at du er med til at udvikle Ballerup 
Kommune til en sciencekommune, at du 
sidder i det Grønne Råd i Ballerup Kom-
mune, at du er naturvejleder i kommunen 
og hvert halve år laver omkring 10-13 
åbne naturarrangementer og ca. 50 op-
læg, kurser og foredrag rettet mod pæda-
goger og lærere.  Men hvad pokker laver 
du i Skolestyrelsen?
Jeg sidder som formand for den opgave-
kommission, der er med til at bestemme 
og udfærdige de digitale afgangsprøver, 
som nu er indført i fagene biologi og ge-
ografi. 

Hvordan er du kommet ind i det arbejde? 
Du er jo bare en almindelig lærer og na-
turvejleder?
Det er faktisk en lang historie, der star-
tede allerede i 1994-95, hvor jeg var 
med til at udvikle et nyt valgfag i folke-
skolen: Teknologi. Derefter er det faldet 
slag i slag. Jeg har været med lige fra de 
første faghæfter for biologi blev udvik-
let, over Klare Mål for biologi til de Fæl-
les Mål vi har i dag. 
Jeg har siddet i en gruppe på 3-4 perso-
ner og udviklet undervisningsplanerne 
– der har været nye medlemmer gen-
nem årene – jeg er den eneste, der har 
været gennemgående person.

Og jeg ved at du lige har været med til at 
lægge sidste hånd på de næste Fælles Mål?
Ja, her først i oktober har jeg som ”skri-
verkarl” fået færdiggjort gennemskriv-
ningen af Fælles Mål II, hvor bl.a. ind-
holdet for 8. og 9. klassernes trinmål er 
blevet tydeligere og mere jævnt fordelt 
på de to klassetrin. Nu venter de Fælles 
Mål II blot på den endelige politiske be-
slutning og godkendelse, før de kan fø-
res ud i skoleverdenen.

Er du tilfreds?
Ja, det synes jeg – ja det er faktisk rigtig 
godt. Det er jo et politisk ønske, som jeg 

Keld Nørgaard
Ansat af Ballerup Kommune
keld.noergaard@skolekom.dk
www.ballerup.dk/get/6590.html
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Burde det ikke være en fast del af natur-
vejlederuddannelsen, at en kommende 
naturvejleder kender til de Fælles Mål. 
Jo, det synes jeg da på det bestemteste. 
Jeg har nu ikke fået nogle henvendelser 
fra Naturvejledergruppen, der står for 
naturvejlederuddannelsen.

Hallo Keld, er det ikke på tide, at du mar-
kedsfører dit ministerielle arbejde lidt 
mere i naturvejlederverdenen?
Jo måske, for man kan jo sige, at det jeg 
laver for Skolestyrelsen og Undervis-
ningsministeriet bestemt påvirker en-
hver naturvejleder i at vælge indhold for 
formidlingen, således at det passer ind i 
de Fælles Mål. Det handler meget om at 
være en seriøs naturvejleder, der vil no-
get med sin undervisning på natursko-
len eller på sin naturvejledertur med 
skoleklasser.

Så man kan med rette sige at du er med til 
at påvirke den måde vi som naturvejlede-
re skal undervise børn og unge især på 
naturskolerne ?
Ja.

Læs mere om de Fælles Mål på:
 www.faellesmaal.uvm.dk/fag/biologi/for-
maal.html
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Fra udviklingsprojekt til erhverv

Hvad er det særlige ved naturvejlederord-
ningen - hvor adskiller den sig fra andre 
aktører på naturområdet?
Jeg tror helt klart at det som hele tiden 
har været kerneydelsen; at vi tager folk 
med ud i naturen og på stedet viser dem 
sammenhængene i naturen - igangsæt-
ter nogle aktiviteter i naturen som med-
fører en indsigt og forståelse - stadigvæk 
står meget stærkt i naturvejlederordnin-
gen. Naturvejlederordningen i dag er 
meget bred i forhold til det den var i 
1986. Der er jo ikke et fagområde eller 
en virksomhed i Danmark der bare har 
en snert at gøre med natur, som ikke har 
fået ansat en naturvejleder - er det ikke 
sådan?
Det er da en kæmpe succes, som skyldes 
at naturvejledningen løbende udvikler 
sig og tilpasses samfundsudviklingen.

Er der en grænse for hvor naturvejledere 
kan blive ansat?
Det er der sikkert. Så længe ordningen 
formår at have et formål, en målsætning 
og nogle kerneydelser som alt sammen 
har noget med natur og miljø at gøre - 
så tror jeg at vi godt kan holde fast. Men 
jeg tror det er vigtigt, at vi har de her 
tove at holde fast i. Hvis vi bare giver 
fuldstændig slip og der kun er navnet 
tilbage - så tror jeg godt den kan blive så 
udvandet, at den bliver uinteressant.

Ja men når kommunerne skal spare. Så 
har vi ikke samme status som f.eks. pæda-
gogiske konsulenter
På trods af kommunalreformen har na-
turvejlederne jo overlevet. På en eller 
andet måde kan kommunerne godt se at 
vi er et godt redskab i den kommunale 
natur- og miljøforvaltning. Naturvejle-
derne er gode til at komme ud til lokal-
befolkningen Og til at snakke med dem.

Hvis du skulle give et godt råd til natur-
vejlederordningen fra nu af og frem - 
hvad ville du så sige der var rigtigt vigtigt 
at vi holder fast i?
Jeg syntes, at det vi har holdt fast i hele 
tiden og som har gjort ordningen til en 

Marianne du har været med hele vejen 
igennem i naturvejlederordningen. Hvor-
dan er det at se det hele i det lange per-
spektiv? Og hvornår er den egentlig fra?
Ordningen startede i 1986. Den davæ-
rende Fredningsstyrelse ansatte elleve 
personer i en treårige forsøgsordning. 
Nogle blev ansat i den daværende Skov-
styrelse, der senere blev slået sammen 
med Fredningsstyrelsen og blev til 
Skov- og Naturstyrelsen. Andre blev an-
sat i amter, på Kongskilde Friluftsgård 
og ved Skjern-Egvad Museum. Selv blev 
jeg ansat som koordinator for ordnin-
gen og blev placeret i Fredningsstyrel-
sen. Arne Bondo Andersen var projekt-
leder og Winnie Kjølby sekretær. 
Da vi alle mødtes første gang på Røsnæs 
i begyndelsen af 1987 var vi selvfølgelig 
vældigt spændte og optaget af det pro-
jekt vi var blevet en del af. 

Hvis du skulle prøve at gå tilbage til det 
her første møde. Hvad var det for nogen 
håb og drømme der var essensen af mødet 
dengang?
Det var at få befolkningen ud og få øj-
nene op for naturen, at den skulle be-
skyttes men også gerne måtte benyttes. I 
virkeligheden var en stor del af den dan-
ske befolkning mere eller mindre biolo-
giske analfabeter. Der var ikke meget 
natur – og miljøundervisning i skolen, 
og når man ikke fik den undervisning 
og viden - så kunne man heller ikke 
vide, hvordan tingene hang sammen. Så 
et af kerneområderne - det var simpelt-
hen at øge kendskabet til sammenhæn-
gene i naturen. Samtidig begyndte vi i 
Danmark at få et øget friluftsliv. Flere og 
flere mennesker fik tid og lyst til at bru-
ge naturen på mange forskellige måder. 
Så for at sikre at denne udvikling ikke 
skadede naturen – og at der ikke opstod 
konflikter mellem landbruget og bybe-
folkningen, der ville ud i naturen – var 
disse områder kernepunkterne i den 
første naturvejlederordnings definition 
og formål..

Marianne Linnemann
Ansat af Skov- og Naturstyrelsen, 
Blåvandshuk
mli@sns.dk
www.skovognatur.dk/Blaavandshuk

Interview  
med Marianne Linnemann

Af Kari Hald
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succes - at vi lægger vægt på at tingene 
foregår ude i naturen, at vi har et formål 
og en målsætning, som løbende tilpas-
ses samfundsudviklingen på natur- og 
miljøområdet og at vi har nogle kvalifi-
cerede folk til at løse opgave. Det syntes 
jeg er det vigtigste. 

Kvalificerede folk - det kræver jo så at vi 
holder fast i uddannelsen og efteruddan-
nelsen
Helt klart! Det gør ordningen stærk. Og 
det gør ordningen stærk, at vi har et na-
tionalt netværk, hvor ordningens over-
ordnede rammer kan drøftes. I dag er 
der over 300 naturvejledere. Der er gode 
muligheder for lokale netværk og fagli-
ge fora. Vi sidder ikke længere som før i 
tiden helt alene ude på vores pind. I 
mange af de virksomheder der har ansat 
naturvejledere, er det ikke kun den ene 
naturvejleder der arbejder med natur-
vejledning. Så det nationale netværk har 
en anden funktion end den havde tidli-
gere. I slutningen af 80’eren og begyn-
delsen af 90’erne, hvor der var få natur-
vejledere, var det vigtigt at vi virkelig 
holdt sammen og fik drøftet hvad vi gik 
og lavede. I dag er vi mere afklarede på 
hvad naturvejledning er. Selve naturvej-
lederordningsprojektet er jo slut for 
længe længe siden og naturvejledning er 
blevet et professionelt arbejde. Men sta-
digvæk er netværk, hvor naturvejleder-
ne kender hinanden og kan hjælpe hin-
anden, en styrke, som vi skal holde fast 
i.

Hvordan har du det der hvor du er nu?`
Jeg har det super godt herovre i det vest-
jyske og syntes at det var et rigtig godt 
tidspunkt at komme til Skjern å. Natur-
vejlederordningen var blevet voksen. 
Udviklingsperioden – selvom man ikke 
må misforstå det derhen at ordningen 
ikke udvikler sig i dag – det gør den! – 
men projektet som sådan – det sluttede 
for vores vedkommende i Skov- og Na-
turstyrelsen med det firårige Udvik-
lingsværksted, der sluttede i 1997. Der-
efter flyttede uddannelsen op til 
Skovskolen og Friluftsrådet fik - via 
tipsmidlerne som de administrerer for 
miljøministeriet – i større grad lagt ud-
viklingsprojekterne over til sig og Skov- 
og Naturstyrelsen fik den daglige drift. 

Det var super for mig, at jeg i 1999 
efter at have brugt et år på Skovskolen 
på at implementere og lave ny naturvej-
lederuddannelse fik mulighed for at 
komme herover og blive naturvejleder 
på Skjern Å projektet.

Det lyder som om du trives med udvik-
lingsopgaver
Jeg syntes udvikling er det mest spæn-
dende, men også det mest tidskræven-
de. Men det er, det der udvikler mig 
mest. Og jeg er ikke færdig med at ud-
vikle Skjern Enge der nu skal være en 
del af den kommende nationalpark 
Skjern Å. Der bliver sådan set forsat op-
gaver der skal udvikles.
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Et moderne vikarbureau 
hvor folk er ansat til at være sig selv

mer fra Aarstiderne.  Bestyrelsen køber 
så mig på ca. ½ tid til at sørge for natur-
vejledningen hos Haver til Maver. Men 
når jeg er her reklamerer jeg ikke for 
Aarstiderne, så er jeg i Haver til Maver, 
ligesom alt vores undervisningsmateria-
le mv. har den afsender. 

Det er jo en lidt speciel måde at være an-
sat på, men du mener også at den natur-
vejlningstanke I har her er lidt speciel. 
Kan du fortælle lidt om det?
I Haver til Maver har vi besluttet at na-
turvejledningen skal være så autentisk 
som muligt, på den måde at forstå, at 
børnene skal opleve, at de er på en rigtig 
arbejdsplads. At arbejdsopgaverne ikke 
er til for dem, men at de kan være med i 
de opgaver, der alligevel foregår også 
når de er gået hjem. Vi har en land-
mand, fordi vi har brug for en land-
mand. Vi har en kok, fordi vi har brug 
for en kok. Vi tilbyder en 3-delt pakke 
bestående af at være med i landbruget, 
til at lave mad og til at komme på natur-
vejledertur. Så den landmand vi har an-
sat, er en dygtig formidler der kan hop-
pe ned fra traktoren og vise og fortælle 
børnene, hvad han er i gang med lige nu 
og bringe det i perspektiv med børnenes 
have univers. Det er en del af hans ar-
bejde. 

Hvor mange er i ansat i Haver til Maver?
Jeg på ½  tid, + en ny naturvejleder Pe-
ter Laxdal på fuld tid, + ½ kok og ½ 
landmand.  Udover dem, så har vi et 
netværk af 10 – 15 mennesker, som har 
forskellige fag og arbejde, som vi kan 
hente ind, når de besøgende har ønsker, 

Da jeg står ud af bilen ved 
Krogerup højskole og avlsgård, 
skinner efterårsolen i de gule bla-
de og jeg kan høre glade barne-
stemmer ude fra marken. Jeg mø-
der Thomas Nielsen, som er ansat 
ved Aarstiderne og i Haver til 
Maver Foreningen og selvfølgelig 
starter ham med at give en dejlig 
økologisk frokost, for her drejer al-
ting sig i bund og grund om sund 
mad.

Hvorfor er der ikke et link til naturvejle-
deren på Årstidernes hjemmeside?
Der er én bestemt grund til at naturvej-
ledning ikke findes på Aastidernes 
hjemmeside og det er fordi skoletjene-
sten, der hedder Haver til Maver er en 
selvstændig almennyttig forening. Det 
betyder, at den er holdt ude i en arms-
længde fra Aarstiderne som en kom-
merciel virksomhed. Projektet startede 
med midler fra Egtmonfonden, og har 
til formål at lære børn noget om sunde 
madvaner, landbrug og naturvejledning 
generelt. Egtmonfonden ville ikke lægge 
penge i Aarstidernes markedsføring, 
men projektet var godt, så derfor blev 
der lavet en selvstændig forening med 
egen bestyrelsen uden nogen medlem-

Thomas Nielsen
Ansat i Haver til Maver
havertilmaver@krogerup.dk
www.havertilmaver.dk

Interview  
med Thomas Nielsen

Af Anne Johannisson
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som vi ikke selv er specialister i. Det er 
derfor jeg siger, at jeg har et lille vikar-
bureau. For jeg vil gerne indrømme, at 
jeg ikke har forstand på både det ene og 
andet, men det kender jeg nogen der 
har. Det kan være ansatte, som jeg køber 
eller det kan være frivillige, som selv har 
henvendt sig med deres viden. På den 
måde plejer jeg at sige, at vi har landets 
dygtigste naturvejledere ansat, for de er 
ansat til at være sig selv og gøre det de 
er bedst til.

Hvor får du penge fra til at købe dem?
Der er jo brugerbetaling for at komme 
her. Nogle årspakker til en skolehave 
koster 4000 kr. andre 13.000 for en sko-
leklasse at have en skolehave i en sæson. 
Prisen er betinget af hvor mange tilkøb 
lærer eller skolen gør.

En skolehave?  
Det må du nok lige forklare.
Ja - lærerne kan komme på introkurser, 
hvor de lærer hvad mulighederne er, 
hvor der er redskaber, toiletter, udekøk-
kener, så er her de fagpersoner, jeg for-
talte om før, som de kan trække på. 
Klassen anlægger haven i foråret og skal 
mindst besøge den 4 gange før og 4 gan-
ge efter sommerferien. Ved besøgene 
skal de anlægge, passe og høste haven 
og lave mad af produkterne. Og så kan 
de benytte de andre tilbud om, at følge 
med i landbruget, lave mad på udekøk-
kerne og gå med naturvejlederen ud for 
at undersøge insektlivet i landbruget el-
ler til skoven, i vandhullet osv. De er 
også velkomne til selv, at undervise efter 
de undervisningsmaterialer, som Haver 
til Maver har fået lavet af Ole Laursen 
fra DN`s skoletjeneste. De ligger i nogle 
skabe, hvor der også er udstyr til. Men 
selvom de er lige til at gå til, oven i kø-
bet kan printes fra nettet inden besøget, 
så bliver de ikke brugt. Men så bruger vi 
dem selv! – Og har erfaret at folk kom-
mer her for at få den personbårne for-
midling. Derfor investerer vi også lang 
mere i udvikling af vores persongalleri, 
end hardware. 

Sig mig lige Thomas, gror de der skoleha-
ver ikke til i sommerferien? 
Nej det gør de faktisk ikke. For vi opfor-
dre lærerne til at lave en sommerferie-
ordning med forældrene, som så for-

pligter sig til at tage herop én gang i 
ferien og luge og vande. Og det virker. 
Samtidig med at det er en god anled-
ning til, at vise ens forældre, hvad man 
laver i haverne sammen med klassen.

Da jeg var inde på jeres hjemmeside, så 
jeg en overskrift der hed: Tal der taler og 
der var et børnebarometer. Hvad er det 
for noget?
Det er noget vi har lagt ind for at vise, 
hvor mange børn der kommer her. Før-
ste år havde vi 7-8000 børn besøg, der 
havde haver her. Og folk sagde til mig, 
det er da løgn, så mange. For andre ste-
der har man for længst nedlagt skoleha-
verne, fordi det var der ingen der gad.

Hvad er hemmeligheden bag de tal, tror 
du?
Jeg tror det er fordi det ikke er ren na-
turvejledning. Skolehaverne indgår i en 
større sammenhæng bl.a. med landbru-
get og madlavning i det fri. Og sam-
menhængen mellem dyrkning og sund 
madlavning betinger et naturligt behov 
for vedkommende naturvejledning.

Her kort til sidst, som de altid siger på TV, 
så har du, lige inden jeg kom, spurgt din 
chef i Aarstiderne, hvorfor der egentlig 
naturvejledning her på stedet. Hvad sva-
rede hun?
At det er fordi jeg er her. Jeg er jo ansat 
til at få gården til at køre, at tingene vir-
ker osv. og jeg skulle så sørge for, at de 
børn der kom her fik lært noget om 
sund mad. Jeg fik så muligheden for ef-
terhånden, at byg-
ge mere og mere 
formidling og na-
turvejledning på 
og sende børnene i 
marken. Så det at 
lave mad bliver sat 
i perspektiv. Og det 
giver jo god me-
ning i forhold til 
Aarstidernes hold-
ning om, at skabe 
forbindelsen mel-
lem dyrkningen, 
maden og kredslø-
bet.



24
NATUR vejleder  •  17. årg.  •  nr. 3  •  2008 

Bare de ikke kvaser dem!
Thor du er ansat som naturvejleder i Red 
Barnet. Og der laver du naturformidling 
for en særlig gruppe af børn. Hvad er det 
specielle ved disse børn?
Min målgrupper er det vi kalder socialt 
udsatte børn i Danmark. Det er børn, 
som lever i social, økonomisk eller kul-
turel fattigdom. F.eks. børn fra svage fa-
milier eller forsørgere, der er misbruge-
re. 
Det kan også være vold i hjemmet - el-
ler børn, der er fjernet hjemmefra. Jeg 
arbejder også meget med asylbørn. Vi 
har et tæt samarbejde med Dansk Røde 
Kors. Asylbørnene er i en meget udsat 
position som flygtninge i et fremmed 
land - også rent sprogligt. Vi er nogle 
gange af sted med grupper af asylbørn, 
hvor kun halvdelen kan dansk. Børnene 
tolker så for hinanden, men jeg har da 
efterhånden lært at sige hjort og ræv på 
både russisk og arabisk! 

Med de udsatte børn som målgruppe, 
hvordan adskiller din naturvejledning sig 
i forhold til andre ”almindelige” naturvej-
leder i Danmark?
De børn, som er min målgruppe, kræ-
ver en anden tilgang. Du skal have tid 
og tålmodighed. Og du skal skabe nogle 
rammer, der er trygge og genkendelige. 
Der skal også være et program, planlagt 
ned til mindste detalje: Hvad vi skal 
lave, opdeling i mindre grupper, og hvil-
ke voksne, der står for hvad med børne-
ne. Jeg indgår typisk en aftale med en 
institution, f.eks. en dagbehandlingsin-
stitution, hvor klasserne er på 6 - 7 
børn. Her er der typisk 3-4 fagvoksne, 
ud over mig, der er i skoven med den 
lille gruppe børn. Det vil sige, at børne-
ne stort set er mandsopdækket - og alli-
gevel går bølgerne højt. Også når vi er 
ude i skoven. Derfor kræver det meget 
klare planer for, hvad vi skal foretage os. 
Mest fordi børnene har masser af energi 
og er understimulerede. Men også fordi 
der indimellem er konflikter, eller børn, 
som har brug for at kunne trække sig 
tilbage med en voksen.  ”Stillerum” bru-
ges ud udbredt grad i mit naturvejleder-
arbejde med disse børn.
Jeg får ikke bare en bestilling på ”Sko-

vens hjorte” eller ”skovens svampe” på 
en enkelt dag. Jeg laver altid et forløb 
sammen med lærerne, hvor vi er i sko-
ven mange gange med de samme børn. 
Fx en dag om ugen i 6 eller 8 uger, eller 
måske 4 dage i træk. Vi har så et gen-
nemgående tema. Det kan være et na-
turtema, men målet er oftere, at børne-
ne skal blive bedre til at samarbejde, 
respektere hinanden eller indgå i nogle 
positive relationer - også med de voks-
ne. Så fokusere vi på nogle ting, hvor de 
samarbejder - om at fælde et træ eller 
lave noget mad sammen. Det kan lige så 
godt være et socialt mål for det vi laver i 
skoven som egentligt naturfagligt. Det 
er lige før, at naturen bliver sekundær i 
det her!  

Når jeg hører det du fortæller, tænker jeg, 
at med den faste plan mister du mulighe-
den for at følge det der pludseligt kan ske i 
naturen - det som ikke var planlagt. Men 
det er måske også mindre relevant?
Ja, men der er også mange gange, hvor 
vi må lave det hele om! Eller nærmest 
aflyse de planer vi havde. Der kan fx 
have været nogle konflikter i børnene 
fra morgenstunden, som gør at lærerne 
siger til mig, ”Vi bliver nødt til at gøre 
noget helt andet. Vi skal faktisk bare 
sidde ved bålet her og så få noget mad, 
sådan bare stille og roligt sammen”. Det 
handler så kun om at være her og få en 
god dag for børnene uden flere konflik-
ter eller dårlige oplevelser. Sådan er det 
med den her målgruppe af børn. Mange 
vil opleve dem som meget besværlige. 
Det er de også. Men det er jo det der er 
udfordringen. Det kræver en stor grad 
af tålmodighed. Det kræver man ikke 
bliver hidsig og kan tackle børnenes ud-
sving. Og når det lykkedes – hvad det 
faktisk altid før – er det en fantastisk re-
spons man får fra de børn – især når 
man ser dem igen. 

Hvad for nogle kompetencer trækker du 
på fra dig selv? Bliver du så ved med at 
være naturvejleder eller begynder du at 
blive pædagog?
Det er jo klart, at da jeg startede på det 
her job for 2½ år siden, var jeg ikke så 

Interview 
med Thor Hjarsen

Af Kari Hald

Thor Hjarsen
Ansat i Red Barnet med tilskud 
fra Friluftsrådet
 thj@redbarnet.dk
www.redbarnet.dk/natur

Fotos: Joshua Gross
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forberedt på denne gruppe børn som 
jeg er i dag. Jeg troede, jeg fx kunne hol-
de et foredrag om skovens fugle. Jeg 
havde plancher og bøger med. Det gik 
bare ikke. De her børn er ofte ikke i 
stand til at koncentrere sig i særlig lang 
tid ad gangen. Og de er ikke i stand til at 
tie stille og sidde ned. For nyligt var det 
en succes bare at få to drenge til at sam-
le blade fra træerne og putte dem i en 
spand, i stedet for at rive dem itu. Kun 
med tålmodighed og lydhørhed gik det 
– og til sidst sagde en af drengene end-
da: ”Hvor er her dejligt”. 
De her børn har ofte en dyb mistro til 
voksne. Hvorfor det er sådan, er ofte 
dybt tragisk. Der kan derfor gå 2-3 gan-
ge inden de synes, jeg er en OK person. 
Så begynder de at komme til mig med 
deres egne spørgsmål om naturen og 
ting de har fundet.

Det handler meget om følelser. Hvad med 
dine følelser? Tager du det men hjem?
Nej, heldigvis ikke. De her børn har alle 
mulige grusomme historier i bagagen. 
Og jeg har sagt til mine kollegaer og til 
de institutioner, jeg arbejder sammen 
med, at jo mindre jeg ved om børnene, 
desto bedre. Hvis der er noget sikker-
hedsmæssigt, eller aktuelt følelsesmæs-
sigt, så er det klart - så får jeg det at 
vide. Det er både for at beskytte mig 
selv, men også for at have en ”frisk” til-
gang til børnene. Jeg siger til mig selv, at 
de er almindelige børn, som skal re-
spekteres som børn. Og det tror jeg fak-
tisk virker.
Jeg er biolog og ikke uddannet indenfor 
pædagogik eller børnepsykologi, men 
jeg anvender i udpræget grad mine bør-
nefaglige kollegaer i Red Barnet eller på 
de institutioner, jeg samarbejder med.  

Det lyder som om du gennem alle de her 
år i Red Barnet bliver meget klog på men-
nesker?
Ja, på den måde er det jo et specielt na-
turvejlederjob. Hvad dyrene hedder, er 
egentlig fuldstændig lige meget. Det kan 
børnene alligevel ikke huske og asylbør-
nene forstår det ikke. F.eks. når vi fange 
vandhulsdyr, så kan målet være - ikke så 
meget at finde ud af hvad dyrene hedder 
- men mere at børnene kigger på dem 
og ikke kvaser dem. Det har at gøre med 
de her børns empati. Og hvis man fin-

der en stor flot svamp - så sparker man 
ikke bare til den. 

Men så skal du vel også på et eller andet 
tidspunkt til at lave nogle kurser for os 
”almindelige” naturvejledere?
Ja, det har Friluftsrådet også bedt mig 
stå for. Endvidere satser vi på i de kom-
mende år også at tilbyde kurser til frivil-
lige i fx Red Barnet, samt lærere og pæ-
dagoger på specialinstitutioner for børn. 
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Der regnes og tegnes
Man skal også have lidt held, hvis et 
projekt skal have politisk medvind. Hel-
det var, at Svenstrup Efterskole, som er 
vores nærmeste nabo, skulle til at bygge 
en idrætshal og dertil købte en fodbold-
bane. Den stump jord, som de ikke hav-
de brug for, var jo den perfekte bygge-
grund og beliggenhed for en ny 
naturskole. Indtil nu havde naturskolen 
lejet sig ind i efterskolens lokaler. Så vi 
hoppede med på vognen, grunden var 
gratis, og” så kørte toget”. 
En dygtig skolechef satte gang i regne-
maskinen: Sparet husleje til efterskolen, 
en gammel brandforsikring m.m. blev 
den sum, som man mente, der kunne 
bygges et bjælkehus for. Grundplanen 
blev på 120 kvadratmeter og en hems på 
60 kvadratmeter.

Teknisk Forvaltning stillede så lige med 
over 100.000 kr. til et jordvarmeanlæg 
og solfangere til det varme badevand. 
Nu kan eleverne både tælle årringe og 
lære om skoven. Men de skal også aflæ-
se elmåleren og lære, at 1 kilowatt strøm 
bliver til 3–4 kilowatt varme i et om-
vendt køleskab. De klasser, som har lejr-
skoleophold på naturskolen, cykler de 
syv km fra Næstved. De skal ikke snydes 
for et varmt bad. Solen skinner og var-
mer vandet. Og at flække lige lidt bræn-

Af Bendt Christensen

Næstved Kommune bakkede op 
om et miljøhus, der sender rigtigt 
mange natursignaler. En lang sej 
proces, men så gik det også lige 
pludselig stærkt

Det finske bjælkehus, som er Natursko-
len Svenstrups nye base, er bygget af 2 
½ km fyrrestammer. Det er den samme 
afstand, som skoleelever i 6.-7. kl. cykler 
ud til Dybsø Fjord og hjem, når de har 
sejlet i sejljoller eller kajak og lært om 
livet i vandet.
Da jeg for flere år siden kørte søndags-
tur med familien, skulle vi altid lige for-
bi et bjælkehus og se, om vi kunne få en 
snak med disse ”miljøbyggere”. En af 
dem sagde: ”Som dreng elskede jeg at 
snitte i en pind. Nu er det lidt større 
kæppe (stammer), som vi arbejder 
med.” Sådan er det jo også i på min na-
turskole; hvis der er tid til småsysler - så 
bare frem med snittekassen.
Mine første planer var egentligt et halm-
hus. Vi havde et betonfundament, hvor 
der umiddelbart kunne bygges, men det 
var for vildt for kommunen. - ”For selv 
om du bor på landet, og en af natursko-
lens UV- pakker er landbrugsbesøg, så 
stabler vi ikke bare halmballer op, hvis 
kommunen skal lægge ryg til” - var sva-
ret.

Bendt Christensen
Ansat af Næstved Kommune på 
Svenstrup Naturskole
natursven@mail.tele.dk
www.dybsoe.dk

Ny naturskole i det sydsjællandske
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de til brændeovnen og bålet er en bære-
dygtig og hyggelig aktivitet ved et 
naturskolebesøg.

Honningmadder til byggemøderne
Skolebigården leverede honning til de 
over 25 byggemøder, der lå mellem før-
ste spadestik i november 2006 til indvi-
elsen med skoleledere og byggefolk, 
børn og borgmester i august 2007.
Det gav en god stemning og lyst til at 
samarbejde (som bierne) om det spæn-
dende projekt. Det er vigtigt at være til 
stede, hvor beslutningerne tages. F.eks. 
fik vi lige en bimåler, så det nu er muligt 
at aflæse el med eleverne.
Dygtige håndværkere, en erfaren arki-
tekt og kommunens fremsynede bygge-
sagkyndige styrede i fællesskab uden 
om faldgrupperne. F.eks. falder taghøj-
den på et bjælkehus 15 cm de første tre 
år, og skorstenen vokser tilsvarende. 

Husk ekstra hænder
Mens det hele stod på kunne natursko-
leaktiviteterne kun fortsætte i normalt 
omfang takket være en naturvejledera-
spirant, som var ansat i Job med Løntil-
skud i hele byggeperioden. Hele den 
”gamle” naturskole skulle også pakkes 
ned og gemmes væk, og sidenhen skulle 
billeder og ting op og den nye natursko-
le indrettes. 
Og tro mig, det er hårdt for familielivet, 
når der bygges i en enmandsnaturskole.  
Det kostede også meget fritid. Beløn-
ningen er glæden ved at se væggene 
vokse og senere at mærke de 5-åriges og 
pædagogernes begejstring over natur-
husets atmosfære. 
Der var ca. 30 børnehaver på besøg sid-
ste vinter. Vi starter siddende på skinde-
ne oppe på hemsen, for derefter at gå ud 
for at finde rådyrenes soveværelse og 
rævens hule.
I sommer har alle skoleklasserne sejlet 
på fjorden og rodet med bierne, set kø-
erne i øjnene eller lært en masse om 
skoven. I virkeligheden er vores hus jo 
70 tons liggende fyrreskov, som består 
af 5,6 km tagbrædder, 1500 dyvler, 24 m 
bærende søjler, 265 m gevindstænger 
samt 300 m spærtræ. 
Så nu tror jeg, at vi cykler ud i den le-
vende skov og klatrer i bøgetræet, hvor 
skatten er gemt. Men huset fungerer, og 
de elsker det.  
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Hvordan fungerer  

freelance-naturvejledning?

Du må byde på hele viften, skabe en 
bred basis for at minimisere din risiko. 
Alt hvad dit område af circa 80 km om-
kreds kan lade sig bruge til. Okay, lad´os 
blive enige at et eneste emne, som du 
bare ikke kan holde ud,  kan undlades, 
men ikke flere!

Dine målgrupper
Det samme gælder dine målgrupper - 
specialisering gør dig minde mod-
standsdygdig. Du vil helst formidle for 
folk som går i pels og vil gerne betale 
500 DKr  for en tur med skib eller rejse-
bus, for man har en standsmæssig af-
stand til småbørn, mudder og kryb? Tak 
og farvel. Alle målgrupper må være med 
i din ordrebog- turister, enkeltpersoner, 
firmaer, skoler, børnehaver, fængselsvæ-
senet, handicappede, - og alle skal finde 
et passende tilbud. 
Jeg prioriterer børnefamilier som sam-
fundets basis højst. Og har lave priser 
for dem. Det gør jeg gerne, også fordi de 
er fremtidens målgruppe.

Faste kooperationer
Det er lidt trættende at løbe efter hver 
tre-timers-skovtur. Derfor hedder tryl-
leordet „faste pakker“, hvor du har aftalt 
en hel række aktiviteter med dine kun-
der. Det minimiserer også kontortiden. 
Den får du nemlig ikke betalt, you see?

Dine idealer
Jeg kan alligevel høre hvad I tænker: 
„Drejer det sig kun om penge og markeds-
føring, hvad med bæredygdighed, klima-
pædagogik, globale emner, omsorg for na-
turen - skal jeg nu kaste alt det 
overbord?“. 
Oh nej - Du bliver bare betalt mere di-
rekte for din formidling, og netop der-
for har folk ret til at forvente en klar 
holdning af dig. Du bliver betalt for din 
troværdighed. Pas godt på den.

”Kan du overhovedet leve af det?“
spørger mine naturvejleder-kollegaer 
ved lejlighed af lokale og større møder. 
Og jeg bliver tjekket for tegn af alvorlig 
underernæring. Eller måske bilen - nej, 
en skrotmølle er det heller ikke, men ...

Som om en freelance- naturguide 
var noget som en blå hund eller 
en slags naturguide-hammerhaj-
fisk på byttejagt udenfor faglige 
og kollegiale krav. Eller har en hel 
gade med huse at leje for at tjene 
sit livets ophold.
I Sydslesvig er vi - næsten- alle-
sammen freelancere. I begyndel-
sen var det kun en nødløsning i 
stramme tider efter genforenin-
gen, men imidlertidigt har vi ud-
viklet en slags freelance - kultur. 
Her kommer et par håndfaste op-
lysninger, hvordan freelance- na-
turvejledning kan fungere.

Netop derfor
Der er mange forskellige grunde for at 
være freelancer, og de allerfleste er det 
ikke fra fri vilje. Freelancing betyder en 
høj grad af personlig indsats, usikker 
indkomst, uoverskuelige arbejdstider og 
- muligvis- ingen socialforsikring. Men 
en „netop-derfor-mentalitet“, den må 
være parat allerede fra starten. Fordi 
dine fremtidige kunder skal vælge dine 
ture i stedet for et - muligvis gratis - til-
bud hos Syvskoven Naturcenter. 
Kan Du overbevise dem?

Dine emner
Synes du, at den eneste artssvarende 
fugleformidling er en gåsesteg på din 
tallerken? Og folk vil bestemt ikke beta-
le dig for at høre om CO² og bæredygtig 
livsstil? Træmeditation er heller ikke din 
kæphest - ja, så, fint at ha´mødt dig... 

Stefanie Dibbern
Freelance naturvejleder siden 
2002 i Flensburg og omegn
ds-dibbern@foni.net
http://umwelt.landsh.server.de/
servlet/is/31610/dansk.html

Af Stefanie Dibbern
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Wilderness Safari
Derfor behøver du heller ikke fumle 
med bombastiske firmanavne eller et 
stylish firmalogo. Det er i hvert fald dig 
der står splitternøgen i vinden. Man kan 
ikke gemme sig bagved en institution.

Kvalitetsstandard
I Slesvig-Holsten har vi fra dette år fået 
en forpligtelse til årlige efteruddannel-
ser, og fra 2009 et besøg fra en amtsper-
son som kontrollerer kvalitetet af vores 
offentlige aktiviteter. 

Om vinteren
Har du tænkt dig at rejse til Galapagos fra 
januar til marts og nyde den sydlige halv-
kugles solskin?  
Her er nogle eksempler på hvad mine 
kolleger i Sydslesvig laver om vinteren: 
Sælger fossiler eller marmelade på jule-
markedet. 
Børnefødselsdage. 

Lave fagoversættelser og lysbilledefore-
drag. 
Beskiltninger til naturstier, foldere og 
ekspertiser. 
Lapper udstyret og finder nye kunder. 
Vikarlærer i biologi eller skovarbejder. 
Ikke så glamourøs, vel?

Din succes
Lidt efter lidt vil din forretning løbe 
rundt. Ordrene gentager sig, du har en 
række faste kunder og gode kontakter. 
Du kan købe dig en ny skrotmølle-bil. 
Og det her er ikke Syvskoven Naturcen-
ter. Det gælder dig - din indsats, din ud-
holdenhed, pesonlighed og din viden og 
kunnen. Din personlig succes. Man kan 
blive forfalden af det, vær´så god og nyd 
det. Det næste spark bagi kommer - vist. 
Men man bliver vant til det.
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Er udstyret i orden ? - prøv om du kan gætte hvem der bruger hvad  

1 2 3

4
5

6

7 8 9

10
11

  1 - Karin Winther
  2 - Jonas Jørgensen 
  3 - Bendt Christensen
  4 - Marianne Linnemann
  5 - Eva Skytte
  6 - Jacob Fredsted
  7 - Karin Krogstrup
  8 - Keld Nørgaard
  9  - Thomas Nielsen
10 - Thor Hjarsen
11 - Stefanie Dibbern
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C

Er udstyret i orden ? - prøv om du kan gætte hvem der bruger hvad  

Har du brug for hjælp så 
se på næste side, eller se 
løsningen på side 56

E
F

I

H

J

K

A

G

D

C

B

Vinderen med flest rigtige svar kan se  
frem til at vinde en brødrister. 

Den kan afhentes i Bangkok Lufthavn
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Uanset hvilket arrangement jeg skal til, så har jeg altid min 
kurv med. I den er der grej, så jeg kan inspirere til aktivite-
ter i skoven, på stranden, ved søen, i byen eller på marken. 
Da jeg ikke har en naturskole at arbejde ud fra, og skal 
dække hele kommunen, så er det nødvendigt med en bred 
palet og det hjælper indholdet i kurven mig med, så jeg er 
tryg, når jeg kommer ud til fremmede naturområder.

En af mine bedste redskaber er min klikker – den virker både 
på dyr og børn. Når vi snakker om kommunikation mellem dyr 
og mennesker og kommunikation generelt, er der en sjov leg 
med klikkeren, man kan bruge til at illustrere, hvor svært det 
kan være for dyrene at forstå os: En af eleverne går uden for 
rummet. De andre beslutter hvad personen skal gøre, for ek-
sempel vinke med højre hånd. Så kommer eleven ind og skal 
ved hjælp af klik ende med at vinke med højre hånd. Det er rig-
tig sjovt og nogle gange vildt frustrerende for forsøgspersonen.

Det er et vigtigt redskab i et af vores un-
dervisningstilbud. Den giver tryghed for 
børn og voksne. Vi leger skovbrand. Det får 
alle medarbejdere til at falde til ro.

Rygsæk og en kikkert. Fordi jeg tit har noget med ud – det kan 
være en fuglebog, det kan være nogle tavler eller nogle ting jeg har 
fundet derude i området. Jeg kan også have en flakse porsesnaps. 
Og foldere og sådan noget. Så jeg har tit rygsæk med. Og så kan 
man ikke komme hertil og få en guidet tur uden at man hører og 
ser fugle. Det er simpelthen kendemærket for mit område. Så der-
for at kikkerten så vigtig.

Fordi kommunikation er det vigtigste 
for et ”vikarbureau”.

Strandkrabben er min højre hånd i meget af min under-
visning. En fantastisk formidler som har det hele - er ro-
bust og elsker børn, har flotte farver, findes over alt, har 
”fear factor”, smager med benene, smider sit skellet, læg-
ger utrolig mange æg og mange flere fascinerende ting. 
Den sælger næsten sig selv.

Det er vigtigt, at det jeg viser er let at re-
producere. Når jeg holder kurser, skal jeg 
ikke sende et signal om at man skal have 
en masse udstyr - ellers kan man ikke lave 
udeskole. Tværtimod - det skal være en-
kelt! Jeg har stort set aldrig mere med end 
det, der kan være i rygsækken.  

Min økse og min kniv er uundværlige redskaber i mit arbej-
de, fordi jeg næsten altid tænder et bål. Både kniv og økse 
anvendes i det arbejde. Bålet giver børnene en tryg ramme 
og et fast samlingspunkt i naturen. Kasketten er med min 
arbejdsgivers og en sponsors logoer. Jeg er storforbruger af 
vores kasketter, måske 5-6 stk. om året.

”Børnene elsket tov- og klatrebaner og alt udstyr, der indgår i konstruktionen og 
har en smag af eventyrlige højder som Matterhorn og lignende. Jeg har en ud-
præget svaghed for disse sexede karabiner, taljer og glat aluminium. Der er altid 
mindst to eller tre karabiner i min rygsæk. Også når turen går til vadehavet.”

Til større børn og voksne er mit yndlingsgrej nok en botanikerlup med 
10 gange forstørrelse. Når vi møder en lille blomst, mos med frugtlege-
mer eller andet småt og ikke-hastigt-bort-løbende kan man med lup-
pen få åbnet en del af naturens verden, som de færreste oplever – ud 
over på naturfilm!   Den er ikke så dyr, den hænger blot i en snor om 
halsen på folk til den skal bruges og den giver ofte uventede og smukke 
oplevelse, som giver anledning til spørgsmål, beundring, viden og re-
spekt! Så da mange folk har været så begejstrede er jeg faktisk begyndt 
at sælge af dem!

Måske skulle jeg have valgt et billede at min mund, 
da jeg (som mange andre) hver gang benytter mig af 
det levende ord i formidlingen. Eller et billede af mit 
kamera, da jeg bruger mange fotos i forskellige for-
mer for indirekte formidling. Nå, men mit valg faldt 
altså på dåseluppen og rodeskeen, da jeg netop skulle 
i skoven på en opdagelsestur med klasse børn, deres 
søskende og forældre.
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Billigere-bilforsikring.dk

 GODE BILISTER 
KØRER SIG IGEN TIL 

REKORDOVERSKUD

Jens Myrup
- medlem af GF

Bonuscheck på 210 mio. kr. til
 

medlemmerne af GF-FORSIKRING

Ring 54 70 77 84 eller besøg billigere-bilforsikring.dk 

  VANDLØBSBAKKE
Til biologisk bestemmelse af 
vandløbskvalitet.

Kvaliteten vurderes ved at ind-
samle så mange forskellige dyr 
fra vandløbet som muligt.

De indsamlede dyr lægges i 
rummene ud for de tilsvarende 
tegninger.

Forureningsgraden aflæses ved 
at se, hvor mange af rummene 
der er dyr i, og derefter sam-
menligne med skalaen over for-
ureningsgraden.

På låget findes grundig vejledning 
og metodebeskrivelse om indsam-
ling af dyr.

30 1412  Vandløbsbakke
Pris pr. stk. kr.     365,00
Sæt med 6 stk. kr.  1.975,00

Forsendelse: kr. 60,-
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E-mail: admin@scandidact.dk
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Hvad er udeskole
Udeskole er, når lærere og elever regel-
mæssigt flytter skolens fag ud i natur, 
kultur og samfund i skolens nære omgi-
velser. Det kan være en dag om ugen, 
året rundt. I udeskolen suppleres den 
teoretiske undervisning i klasseværelset 
med elevernes egne oplevelser og un-
dersøgelser udendørs, så inde og ude 
spiller sammen til en hel læring. En læ-
ring hvor både hjerne, hjerte og krop er 
i spil. Læring for livet.

Udeskole breder sig nedefra
I Danmark er udviklingen kommet ne-
defra – fra lærere, forskere og organisa-
tioner – og foreløbige resultater fra et 
phd.-studie fra Københavns Universitet 
viser, at 290 danske skoler over hele lan-
det arbejder med udeskole på ét eller 
flere klassetrin. Det svarer til at mellem 
10 og 15 procent af vores ca. 2080 skoler 
regelmæssigt lægger en del af undervis-
ningen ud i naturen og i kulturmiljøer 
omkring skolen. Ud over de 290 ude-
skoler svarede 130 skoler, at de har pla-
ner om at sætte udeskole i gang. 

Udeskole, altså undervisning uden for 
klasseværelset, er på 10 år vokset fra en 
græsrodsdille til en revolution i danske 
skolers pædagogik. Samme udvikling 
sker i vore nabolande. Skolerne rykker 
undervisningen udendørs, fordi børne-
ne får større lyst til at lære og bedre hu-
sker det de har lært. Det er læring for li-
vet. Samtidig har udeskole 
dokumenterede positive effekter for ele-
vernes sundhed og det sociale miljø i 
klassen

Frisk luft er ikke længere forbeholdt fri-
kvartererne. Nutidens børn kan lære 
dansk med røde kinder og hele kroppen 
i spil, mens de går på jagt efter alfabetet 
i skovbunden. De kan lære matematik i 
høj fart, mens de måler på distancer, 
kondital og puls på en grusvej – eller hi-
storie ved at skridte broncealderhøje af, 
tegne den op og selv afprøve hvilke tek-
nikker bronzealderbønderne kan have 
brugt, da de flyttede højens kæmpestore 
sten. 

Udendørs revolution i skolerne

Kronikken er skrevet af Malene Bendix, 
som er biolog og koordinator for un-
dervisningsprojektet Skoven i Skolen, 
skoven-i-skolen.dk og udeskole.dk. 
Skoven i Skolen
Amalievej 20
1875 Frederiksberg C. 
Tlf.: 3324 4266. 
E-mail: malene@skoven-i-skolen.dk.
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Danmark har ingen central plan eller 
politik på området. De fleste steder har 
lærere selv sat udeskole på timeplanen 
med ledelsens støtte – og nu begynder 
flere skoler at profilere sig som udesko-
ler, der specielt lægger vægt på at un-
dervisningen inde suppleres af under-
visning ude i autentiske miljøer. En del 
kommuner, bl.a. Københavns, Esbjerg 
og Lemvig Kommuner støtter aktivt 
udeskole med ekstra timer, lejrpladser, 
buskort o.a. – og naturskoler og natur-
vejledere landet over sætter tid og kræf-
ter af til at hjælpe lærere og elever i gang 
med at arbejde selvstændigt i naturen. 
NGOér som Skoven i Skolen har med 
hjemmesiderne skoven-i-skolen.dk og 
udeskole.dk været med til at udvikle, 
udbrede og formidle viden om udeskole 
og udeundervisning. Også på seminari-
er landet over indarbejdes udendørspæ-
dagogik på forskellig vis.

Undervisningsministeriet har indtil vi-
dere ikke handlet aktivt i forhold til 
udeskole. Der er ellers stort behov for 
midler til at styrke didaktisk forskning, 
efteruddannelse, udvikling af lærerud-
dannelsen, vidensopsamling mm.  

Learning by doing
Egentlig er der ikke noget nyt under so-
len. Vi har længe vidst, at stoleskolens 
stillesiddende abstrakte læring alene 
ikke var optimal. Allerede gamle 
Grundtvig skrev for 200 år siden, at 
børn skal lære med både hånd og ånd – 
og læringsteoretikere som John Dewey, 
Vygotsky og Piaget grundlagde i starten 
af forrige århundrede erfaringspædago-
gikken, som bygger på, at eleverne selv 
skal have førstehåndserfaringer med det 
de lærer om (Dewey: Learning by doi-
ng), at den sociale sammenhæng har 
stor betydning for læring (Vygotsky) – 
og at børn udvikler sig i ”stadier”, fra at 
forstå verden konkret via sanserne og 
tilegne sig viden gennem førstehåndser-
faringer, til at kunne begribe abstrakt vi-
den formidlet med tegn og symboler fra 
11-årsalderen (Piaget). 

Skærmtungt børneliv
Det nye er det moderne børneliv. Hvem 
kunne have spået, at det i løbet af 15 år 
ville ændre sig fra et aktivt liv i leg i ver-
den, til et liv, hvor legen og kontakten 

med andre mennesker foregår mere og 
mere virtuelt, med kroppen krummet 
sammen om skærmen og bevægelserne 
reduceret til museklik. 

For 30 år siden supplerede børn selv 
skolens teoretiske undervisning med 
deres egen praktiske udforskning af vir-
keligheden. Der var en skolevej som 
man selv gik – og hvor man røg i grøf-
ten på vejen hjem, når der var frøer. Der 
var arbejde derhjemme, som man skulle 
deltage i sammen med de voksne. Passe 
små søskende, grave kartofler op, lægge 
tøj sammen. Og der var en hel masse tid 
at slå ihjel med lege og boldspil i lange 
forårsaftner. Der var en pokkers masse 
børneliv fuld af sansninger, oplevelser, 
undersøgelser, socialt samvær og bevæ-
gelse.

Det moderne barn bruger mellem to og 
tre gange så lang tid i institutioner som 
man gjorde for 30 år siden. Op mod 
30.000 timer af et barneliv leves bag en 
form for hønsenet, i stedet for ude i ver-
den, alene eller sammen med kammera-
ter, forældre og andre voksne. Og når 
børnene kommer hjem fra skolen er de 
trætte – og så er det tid til at hygge sig 
foran forskellige skærme, hvor kreative 
mennesker har skabt spil og udsendelser 
der underholder – eller hvor man selv 
kan holde sociale fællesskaber i sving på 
Arto – uden at røre meget mere end en 
finger. I 2005 brugte 10-15 årige børn 
4,5 – 6 timer på TV og computer hver 
dag. Det tal er stigende. 

Stenalderbørn
Vi er ikke skabt til den form for liv. Vo-
res kroppe er stadig genetisk de samme 
som stenaldermandens krop – og hans 
krop er gennem 2,5 millioner års udvik-
lingshistorie skabt til bevægelse. En 
voksende mængde forskning viser, at vi 
skal bevæge os, endda temmelig meget, 
for at fungere fysisk og mentalt. For ikke 
at blive fede, for ikke at blive deprimere-
de - for at kunne lære og glædes og leve. 
Sådan er vi skabt. 

Og for børn er det endnu vigtigere. De 
har et enormt pensum af bevægelser 
som de skal lære og forfine, for at funge-
re som mennesker. Alt fra at skrælle 
kartofler, snøre sko, male en væg, lappe 
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en cykel og vaske op – til at vandre 
langt, tænde et bål, finde ly. Børn skal 
gribe for at begribe. For at forstå den 
verden som skolens fag er en afspejling 
af, skal de have fat i den og undersøge 
den selv.  

Omkostninger
Og det er ikke for sjov. Konsekvenserne 
af den stillesiddende livsstil er enorme 
og skræmmende tal er der nok af. Sko-
lebørnsundersøgelsen, som Institut for 
Folkesundhed ved Københavns Univer-
sitet gennemfører hvert fjerde år, viste i 
2006 at 13 procent af de 15-årige drenge 
og 10 procent af pigerne var overvægti-
ge eller direkte fede. Samme undersø-
gelse fra 2002 viste, at de 11-årige i gen-
nemsnit havde taget 1 ½ kilo på i løbet 
af de sidste 4 år.

Er du fed som barn, er sandsynligheden 
for at du også bliver fed som voksen 
meget stor. Og sandsynligheden for livs-
stilssygdomme som diabetes 2, årefor-
kalkning, forhøjet blodtryk, kræft, hjer-
tekarsygdomme markant voksende. Nye 
tal fra Statens Institut for Folkesundhed 
(2008) viser, at antallet af danskere, som 
bliver syge af vellevned, vil eksplodere 
til over to millioner de kommende 12 år 
og at 300.000 flere danskere frem til 
2020 få følgesygdomme af deres usunde 
livsstil. Det betyder at næsten 40 pro-
cent af befolkningen vil være langvarigt 
syge, at antallet af indlæggelser vil stige 
med op mod 20 procent og antallet af 
kontakter til sundhedsvæsnet udenfor 
sygehusene vil blive fordoblet. 

Udeskole er én af mange måder at kom-
me dette sundhedsproblem i møde. Det 
er et columbusæg, som kan forbedre så-
vel sundhed, som læring og livsglæde 
hos vores børn. 

Forskning i udeskole
Udeskole er gennem de sidste år blevet 
et nyt forskningsfelt, der samler forskere 
med forskellige fagligheder. Viden om 
krop, idræt, sundhed, læring, didaktik, 
naturfag, naturforvaltning, samfund, 
formidling smelter sammen til ny viden. 
Nordisk-baltisk forskning fra de sidste 
år indikerer at udeskole har en positiv 
effekt på bl.a. elevernes motivation for 
læring, fysiske aktivitet, sundhed og på 

det sociale miljø i klassen.

Sundere børn
Vi ved at bevægelse er nøglen til men-
neskers sundhed, både fysisk og men-
talt. Sundhedsstyrelsen anbefaler 
mindst 30 minutters aktiv bevægelse om 
dagen for voksne og 1 time for børn. Ud 
over det skal vi, for at bevare en sund 
krop, have pulsen op på max flere gange 
om ugen.

Forskere fra Institut for Idræt ved Kø-
benhavns Universitet har påvist, at ele-
ver i udeskole bevæger sig dobbelt så 
meget på en dag i udeskolen, som på en 
dag i stoleskolen – eller det der svarer til 
en dobbelt idrætstime. Mens de lærer 
vel at mærke. Et nyt norsk studie fra 
Universitetet i Bergen viser samme re-
sultater og påviser derudover, at elever-
ne på udedagene bevæger sig med en 
puls over 160 slag pr. minut i mellem 10 
og 20 procent af tiden. På en almindelig 
skoledag er deres puls deroppe i mindre 
end to procent af skoledagen. Samtidig 
giver det regelmæssige udeliv børnene 
sunde bevægelses og motionsvaner, som 
kan hjælpe dem til at holde deres krop-
pe sunde og stærke resten af livet.

Klogere børn
Udeskole forgår både ude og inde. En 
del af pensum egner sig til at flytte ud – 
og en del er meget bedre at gennemføre 
indendørs. Det er lærerens opgave at 
identificere de dele af læseplanen, som 
kan flyttes ud – og at finde meningsful-
de læringsaktiviteter, som kan anskue-
liggøre læseplanens intention udendørs.

Netop vekselvirkningen mellem inde og 
ude er med til at sikre læring i udeskole. 
Kjeld Fredens, som er tidligere hjerne-
forsker, forklarer hvorfor vha. en enkel 
model. Groft fortalt har vi tre forskellige 
knager for vores hukommelse. Tre hu-
skeknager, som vi hænger det vi lærer 
op på. Den første er knagen for vores 
personlige hukommelse. Her gemmer vi 
vores oplevelser. De er ofte formet som 
fortællinger med en begyndelse, en 
midte og en slutning – og vi skal kun 
have oplevet noget én gang, for at huske 
det.

Den anden huskeknage er vores hand-

3 huskeknager, som  
vi hænger det vi  

lærer op på. 
Den første er knagen for 

vores personlige  
hukommelse. 

Den anden er vores  
handlingshukommelse. 
Den tredje huskeknage  

er vores teoretiske  
hukommelse.

Naturen er et vigtigt  
element i udeskolen – 

men også kulturen,  
kirken, slagteriet, museet, 

alderdomshjemmet, 
kraftværket – ja hele  

virkeligheden omkring 
skolen inddrages som 

vigtige læringsrum.

Vi ved ikke, hvilke  
kompetencer fremtiden 

kræver af vores børn.  
Vi ved kun et:  

De skal være dygtige
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lingshukommelse. Her gemmer vi 
kropslig viden og handlinger. Alt det, 
som det er lettest at lære af et andet 
menneske og meget svært at læse sig til i 
en bog. At tænde et bål. At slå masker 
op på en strikkepind. At cykle. Her 
hænges al mesterlære, alle håndværk, 
kunst, musik og dans. Alt det vores 
kroppen kan lære og bære.
Den tredje huskeknage er vores teoreti-
ske hukommelse. Her gemmer vi alle 
fakta. Alt det vi kan lære udenad – nav-
ne, årstal, byer, floder. Alt det vi kan for-
midle til hinanden via tegn og symboler, 
som bogstaver, tal, kemiske formler, no-
der osv. I stoleskolen er den teoretiske 
hukommelse i højsædet – og den er 
uvurderlig.

Kjeld Fredens pointerer, at hvis man vil 
undervise børn, så de lærer for livet – 
altså husker det de lærer og bærer det 
med sig altid – så skal vi undervise på 
en måde, så alle de tre hukommelses-
knager kommer i spil. Det er det ude-
skolen kan. Her suppleres undervisnin-
gen i klasselokalet, hvor bøgerne, 
symbolerne og den teoretiske hukom-
melse fylder mest, af uderummet, hvor 
oplevelser og handling dominerer, til en 
hel læring som børnene husker. Læring 
for livet.

Gladere børn
Udeskole styrker de sociale relationer i 
klasserne. Eleverne er sammen i nye 
konstellationer når de er ude – og de ser 
hinanden i nye situationer i uderum-

met. Mange af de som har svært ved at 
sidde stille i stoleskolen får sejre ude, 
fordi deres kompetencer kommer i spil. 
Og de stille piger, som passer perfekt i 
stoleskolen, bliver udfordret på nye må-
der. 

Forskning fra Københavns Universitet, 
Institut for Idræt, på en naturklasse fra 
Rødkilde skole viser, at regelmæssige 
skovdage markant øgede elevernes til-
fredshed, glæde og motivationen for at 
gå i skole. Efter 3 år med udeskole vur-
derede forældrene, at udeundervisnin-
gen havde forbedret klassemiljøet og de 
sociale relationer mellem eleverne mar-
kant. Spørgeskemaundersøgelser med 
eleverne viste, at eleverne etablerede nye 
legerelationer i skoven i forhold til i 
klassen. Lærerne fortæller at klassen 
stadig – fem år efter de var naturklasse – 
har et særligt godt sammenhold.

Naturen som undervisningsrum
I udeskolen er skoven og naturen ofte 
hovedbasen for undervisningsaktivite-
terne uden for skolens mure. Skolen har 
en fast lejrplads eller skoleskov, som 
fungere som grønt klasseværelse – og 
som lærer og elever kender vejen ud til 
på gåben, cykel eller med offentlige 
transportmidler – og følger over året og 
årene. Naturen er et vigtigt element i 
udeskolen – men også kulturen, kirken, 
slagteriet, museet, alderdomshjemmet, 
kraftværket – ja hele virkeligheden om-
kring skolen inddrages som vigtige læ-
ringsrum.
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Men hvad er det naturen kan? 
Hvorfor er den væsentlig som ho-
vedbase for udeskolen? Bjørn 
Tordsson fra Høgskolen i Tele-
mark i Norge kommer med en 
forklaring i sin doktorafhandling 
”Å svare på naturens åpne tiltale”. 
Han siger, at alle ting taler til os. 
De er skabt af mennesker med en 
bestemt intention. Stolen i klasse-
værelset siger ”Sæt dig på mig”. 
Bordet siger ”Læg dine ting her 
og skriv ved mig”, osv. 

Naturen er et sammensurium af forskel-
lige livsformer, kræfter og intentioner, 
der tilsammen danner et åbent rum 
uden en bestemt intention. Et rum som 
tiltaler os hver især åbent. Når barnet 
går i skoven og ser et træ med grene ned 
til jorden, så hører det træet sige ”Kom, 
kravl op i mig”. En voksen mand som 
ser samme træ tænker måske på, hvor 
mange rummeter brænde man kunne få 
ud af det. En gammel mand hører tiden 
suse i kronen – og hører træet hviske 
”Sæt dig lidt under mig”. 

Naturen er et åbent rum, som vi hver 
især kan læse os selv ind i, lige der hvor 
vi er nu. Derfor kan naturen også være 
klasseværelse for alle skolens fag – og 
rum for leg, friluftsliv, udforskning, na-
turoplevelser og meget andet i udesko-
len. 

Udeskole for fremtiden
Fra tidernes morgen har menneskehe-
den aldrig tidligere stået overfor så ufor-
udsigelig en fremtid, som den vores 
børn står overfor nu. Det er ikke bare 
menneskers kampe og politiske foran-
dringer som fremtidens voksne skal for-
holde sig til – også naturen, selve 
grundlaget for hele vores eksistens, for-
andrer sig med klimaudfordringen. Vi 
ved ikke, hvilke kompetencer fremtiden 
kræver af vores børn. Vi ved kun et: De 
skal være dygtige. Dygtige fagligt, så de 
kan søge nye veje og opfinde nye løsnin-
ger. Dygtige kropsligt, så de kan bevare 
og styrke deres egen og andres sundhed 
– og overleve, hvis det bliver nødven-
digt. Og dygtige menneskeligt, så de ud 
af alle de udfordringer, de kommer til at 
møde, kan skabe en bæredygtig verden 
for de mange.

I udeskolen lærer eleverne som hele 
mennesker, med både hjerne, hjerte og 
krop. Udeskole er således en vigtig vej 
mod en fremsynet skole, der ikke alene 
udvikler børns og unges faglighed, 
sundhed og livsglæde – men også deres 
kreativitet, ansvarlighed og handlekom-
petence i forhold til en fremtid vi ikke 
kender.
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Fælles kaffebord og 
gadefest er også  
naturformidling

SOM NATURVEJLEDER ER JEG  
UDDELER I EN YDERST BLANDET 
LANDHANDEL
 
Mød folk, hvor de er!
Det gamle slogan er ikke til at tage fejl 
af. Men når jeg nu gerne vil arrangere 
en anemonetur i forårsskoven, og folk 
hellere vil sidde indendørs og drikke 
kaffe, - ja, så bliver det altså kaffebordet.
Det startede med en henvendelse fra 
”Vores restaurant” i Herning. Restau-
ranten arrangerer hyggesøndage med et 
større sønderjysk kaffebord, og så vil 
man jo gerne røre reklametrommerne 
med ”broget underholdning” til kaffen. 
Og en dag kom henvendelsen til mig! 
Emnet var ret frit, så jeg benyttede kaf-
fen til at fortælle om livet i det fri, tillige 
med at jeg redegjorde for træk af min 
spartanske livshistorie, - med tilhørende 
fællessang. Det lød ikke kønt, men med 
kaffekoppernes klirren var rytmen i or-
den. Altså, - jeg fik serveret budskabet, 
og se om ikke hele selskabet ønskede en 
fortsættelse, - men ude i det fri! Og det 
er så her anemonerne kommer ind i bil-
ledet i den lokale Løvbakkeskov.

GADEFEST ER NATURFORMIDLING
I sensommeren fik jeg besøg af en nyde-
lig, - måske lidt overmoden dame. Hun 
bar den høje titel af formand for udval-
get for Glentevejs gadefest! Efter de ind-
ledende hilsener og drøftelser af vejrli-
get, kom min omfangsrige veninde ind 
til sagens kerne, - det med gadefesten. 
Hun kunne på vegne af gadeudvalget 
tilbyde mig jobbet som konferencier, til-
lige med at jeg skulle levere aftenpro-
grammets seriøse underholdning, gerne 

Af Jørgen Frederiksen Mortensen
Naturvejleder  
hfg@mortensen.mail.dk

noget med svampe. Sådan et job, siger 
man naturligvis aldrig nej til. På et grill-
bål fremtryllede jeg den herligste svam-
peret, bestående af rørhatte, kantareller, 
støvbolde og nogle delvist ukendte arter. 
A1tsammen tilsat piskefløde (tilslører 
tilstedeværende larver) samt finthakket 
løg, salt og rigeligt med peber. Hertil 
serveres en sand tsunami af rindende, 
afkølede hvidvine og ”Sejle op ad åen..”!  
Succesen var hjemme. Alle var enige 
om, at dette var århundredets naturop-
levelse. Efter næste dags tømmermænd 
og bratte opvågning, kunne gadeudval-
get meddele at en efterfølgende svampe-
tur til Ørre plantage var helt og aldeles 
overtegnet. Det kom ARBEJDERNES 
LANDSBANK for øre, hvorefter bank-
kunderne fik både svampe og økono-
mioplysninger med hjem i kurven. De 
fik forresten også både en skriveblok og 
en kuglepen, - hvad mere kan man for-
lange med naturformidling?

FAGFORENINGENS NATUR OG
GENERALFORSAMLING
Så havde den lokale fagforening, ME-
TAL generalforsamling. Efter beretning, 
regnskab og de traditionelle genvalg 
samt kampafstemning om en revisor-
suppleantpost, var der udskænkning og 
naturformidling! Generalforsamlingen 
lagde ører til træk af den danske uden-
dørsfærden contra TV-naturen. Så var 
der pindemadder og rødvin, - alt, i alt 
en vellykket generalforsamling. Med 
dette arrangement i tankerne, vil det 
næppe være urimeligt om LO ansatte 
10-15 naturvejledere. Alene på 3-Fs 
kursusejendom i Silkeborg optræder jeg 
mindst en halv snes gange årligt! Og 
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hvad kan det ikke blive til, når HK og 
alle de øvrige begynder at følge trop. 
Målet må være, at til hver fagforening 
skal være en fasttilknyttet naturvejleder! 
METAL har i øvrigt udvidet samarbej-
det med naturudflugter, hvor der abso-
lut ikke kunne spores metaltræthed.

UD MÆ’ DE GAMLE
Og så er der jo den uendelig lange ræk-
ke af ældreklubber! De hedder i daglig 
tale ”Onsdagsklubben”, ”Guldalderklub-
ben”, ”De gæve jyder”, ”Rolatordræsi-
nen”, ”Snapsekoret”, ”Rejseholdet” og 
meget mere af samme skuffe. Ældre er i 
dag blot unge, der har nået en højere al-
der! Energi, virkelyst og oplevelsestrang 
fejler absolut intet. Arrangementerne er 
både hel- og halvdagsture, - og tilmed 
flere dages udflugter, med masser af so-
cialt samkvem. Her kan der virkeligt 
spares psykologer, psykiatrikere og for-
stående socialrådgivere. Det er her, na-
turvejlederen er samfundets vigtigste 
støtte og burde vel egentlig honoreres 
derefter, men selvfølgelig, - et par flasker 
rødvin gør da stadig underværker. Og 
så er der favoritgrupperne, - de handi-
cappede! Intet er smukkere end at lade 
et hold blinde og svagtseende nyde ud-
sigten fra Himmelbjerget, eller at tage 
en morgen-fugletur med et hold døve! 
Nogle trækker på smilebåndet, og det 
fuldt tilladeligt, men de handicappede 
både smiler og griner også. De elsker 
nemlig sådanne arrangementer. Selv om 
man ikke kan høre fuglestemmerne, er 
selve det at opleve naturen vågner en 
kæmpeoplevelse for sjæl og sind. Og 
selvom man ikke kan se med øjnene, ja, 
så er der jo andre muligheder. Det ken-
der vi andre jo også, når vi færdes i 
mørke, - eller vralter småberuset hjem 
fra ”Crazy Daisy” i en sen nattetime. 
Den blinde bruger så bare de øvrige 
sanser noget mere. Jeg stikker diverse 
planter ud til højre og venstre, og så skal 
der smages, duftes og føles, - med efter-
følgende grin og snak, - og termokaffe 

NATUR OG ERHVERV
Erhvervskundekredsen er i fortsat 
vækst. Arrangementer for banker, spa-
rekasser og virksomheder er både kun-
de- og personaleture, - og almindeligvis 
med meget høj servicestandard. Sådan 
en sparekassetur med kunder og pårø-

rende ud til vildgæssene ved Veststadil 
fjord, er jo både en sand naturoplevelse 
og mulighed for oprettelse af konti for 
børneopsparing, boliglån og øget kre-
ditværdighed. Eller når en tekstilfabrik 
inviterer det samlede personale plus 
kernekunder en tur til Helgoland og 
toldfrie varer. Ja, så sikrer naturvejlede-
ren at selskabet får enorm stor viden om 
vadehavet, sæler og slagtilbud. Dansk 
arbejdsgiverforening burde som en selv-
følge have en naturvejleder centralt pla-
ceret i hovedbestyrelsen. Det samme 
gælder de politiske partier! Moderne 
vælgermøder og partipolitiske arrange-
menter foregår nemt i en bus, hvor man 
ikke bare drøfter natur- og nationalpar-
ker, men hvor man tager turen over 
Skjernåen med trækfærger og ”Gammel 
dansk”. Og her er det så, at naturvejle-
derforeningen skal helt til tops. Når den 
aktuelle klimadebat resulterer i oprettel-
sen af et klimaministerium med henri-
vende Conny som boss. Så må der da 
for hulen også kunne oprettes et natur-
formidlingsministerium med en natur-
vejleder på den tunge ministerpost. Det 
skal jeg nok sige til statsminister Anders 
næste gang, vi ses. - Og det sker da! Han 
har nemlig ikke noget imod socialde-
mokrater, når bare vi ikke er for mange! 
Og nu er jeg klar til næste arrangement: 
Kolonihavevandring med henblik på 
beskæring af frugttræer og buske. Og så 
skal jeg da igen være fiskeauktionarius 
ved havnefesten i Herning. Det er sådan 
set også naturformidling!

NATURFORMIDLING I RADIO 
OG FJERNSYN
Og så er der jo aviser, 
ugeblade, radio og TV. 
Alle er klar til at bringe 
nyt fra naturen, både in-
den- og udendørs. Her 
gør det sig altid godt, 
når jeg for åben tæppe 
æder skvalderkål, bræn-
denælder, svampe og 
sutter på rævelort. Det 
er sådan noget, der giver 
nye kunder som bilfor-
handlere, militæret, re-
gionsråd og hospitals-
personale. Og så er vi 
nået frem til sundheds-
væsenet. Mange patien-
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ter skal hverken have piller eller ampu-
teret et ben. Motion og frisk luft er 
sagen. Så nyeste trend er naturvejlede-
ren på recept! Og det virker. Patienterne 
glemmer alt om traumer og hoste, når 
de skvatter i åen eller overgramses af 
myrer. Det hedder vistnok alternativ be-
handling. Jeg har udvidet min naturlæ-
gepraksis med skvalderkål mod poda-
gra, brændenælder mod gigt, vejbred til 
fjernelse af vorter, skovsyre mod alko-
holånde og forårsgrønne bøgeblade 
mod sult og hungersnød. Hertil kom-
mer mælkebøtternes evne til at sætte 
gang i både afføring og urinblæren. Bør 
dog først anvendes efter turens afslut-
ning. Smedene skal på en to-dagestur til 
København. Til deres store forbløffelse 
skal de i Botanisk have, - inden besøget 
på Carlsberg. Men bevares, begge dele 
er da grønne arrangementer.

DER ER MERE END JUL OG MORS DAG!
Altså naturformidling kan OGSÅ være 
traveture i skoven eller på stranden, - 
måske i eng og mose. Og man kan da 
godt se på dyr og planter, og prøve at 
forstå nogle økologiske sammenhænge. 
Men der er altså også en hel del mere. 
Herunder måneskinsture for smaskfor-
elskede kørestolsbrugere, og stjer-
nestunder under Nordstjernen! Og så 
skal vi da lige huske ”Skovens dag”, 
”Den meteorologiske verdensdag”, ”Ver-
denssundhedsdagen”, ”Økodagen” (Da-
gen, hvor køerne kommer på græs), 
”Forskningens døgn”, ”Verdens miljø-
dag”, Sankthansaften (båltale), ”Verdens 
fødevaredag”, ”Verdens blindedag”, ”In-
ternational bjergdag”, Ramadanen og 
”Mors dag”. 

Det er alt sammen noget, der kræver 
naturvejlederens fulde opmærksomhed. 
I 2007 fik jeg flere henvendelser om min 
medvirken som taler ved sankthansbå-
lene. Jeg klarede fire! De tre taler blev 
holdt sankthansaften. Den fjerde klare-
de jeg ved at en campingplads flyttede 
aftenen for min skyld! Jeg har engang 
hørt om naturvejledere, der PLAN-
LÆGGER! Det er helt unødvendigt her. 
Det er bare med at tage telefonen og 
læse dagens mails. Selvfølgelig har man 
da lavet noget elendigt ind imellem, 
men der har da normalt været godt vejr 
til det! 

Og lige nu om en times tid, skal jeg ud 
til bæverne i Klosterheden med efterføl-
gende middag og dans til ”Harboøre 
Hawaians”. 
Naturformidlingen har bestemt også 
sine lyse sider!
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Nyt center for viden og udvikling inden for friluftsliv og naturoplevelser

Skov & Landskab ved Københavns 
Universitet har netop oprettet et 
nyt viden- og udviklingscenter for 
samspil mellem natur og menneske. 
Centret skal skabe synergi, nye 
udviklingsmuligheder og spændende 
tilbud inden for formidling, friluftsliv 
og naturoplevelser.

Skov & Landskab har en stærk tradition 
for forskning og udvikling i friluftsliv, 
naturoplevelser og formidling. Derfor 
har centret netop oprettet et viden- og 
udviklingscenter for samspillet mellem 
natur og mennesker, i daglig tale Natur 
& Menneske. 

Naturoplevelser har betydning for livskvalitet
Mange institutioner og personer rundt 
om i landet arbejder professionelt 
med at give børn og voksne gode 
muligheder for at færdes ude og få 
lærerige naturoplevelser. Dette skaber 
grobund for en sundere og mere 
bæredygtig livsstil, fordi naturoplevelser 
og friluftsliv har stor betydning for 
livskvalitet og velfærd. 

Både forskning og erfaring viser, 
at børn og voksne, der er aktive i 
naturen, får stimuleret deres sanser. 
De opnår større glæde, får mulighed 
for fordybelse og kan finde ro i 
en travl hverdag. Børn får bedre 
indlæringsmuligheder og bedre sociale 
relationer, når de undervises i naturen.

Natur & Menneske samler forskning, viden og udvikling 
Natur & Menneske skal understøtte 
det professionelle arbejde med nogle 
af de aktuelle udfordringer samfundet 
står overfor. Det nye center vil 
fokusere på arbejdet med formidling, 
naturoplevelser, pædagogik og 
sundhedsfremme i naturen. På tværs 
af forskning, udvikling og praktiske 
erfaringer og på tværs af relevante 
sektorer går Natur & Menneske nye 
veje for at skabe bedre resultater.

Natur & Menneske bliver en platform, 
der skaber: 
•	 Samarbejde på tværs af 

organisationer, institutioner og 
fagpersoner

•	 Videndeling mellem de forskellige 
interessenter

•	 Praksisnære udviklingsprojekter, bl.a. 
på grundlag af den nyeste forskning 
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Centrets arbejde vil bl.a. udmøntes i 
dannelsen af netværk, oprettelsen af 
en portal på Internettet, udsendelse af 
nyhedsbreve, afholdelse af seminarer 
og konferencer. Alt sammen med fokus 
på et praksisnært udviklingsarbejde i 
samspillet mellem natur og menneske. 

- En række kommuner, Skov- og 
Naturstyrelsen, Friluftsrådet og andre 
organisationer har allerede vist deres 
store interesse i vores nye center, 
hvilket bekræfter, at vores satsning er 
den helt rigtige, fortæller direktør for 
Skov & Landskab, Niels Elers Koch. 

Natur & Menneske er placeret på 
Skovskolen, Skov & Landskabs afdeling 
i Nødebo, lige op af Gribskov. 

Centret styrkes af stærk og erfaren styregruppe
Der er oprettet en stærk og 
erfaren styregruppe, for at 
styrke det nye center. Gruppen 
består af Leo Bjørnskov, tidligere 
departementchef i Miljøministeriet 
og i Videnskabsministeriet, Jan 
Eriksen, direktør i Friluftsrådet, Agnete 
Thomsen, vicedirektør i Skov- og 
Naturstyrelsen, Kirsten Jensen, 
borgmester i Hillerød Kommune, Eske 
Groes, kontorchef i Kommunernes 
Landsforening, Michael Brockenhuus-
Schack, viceformand i Dansk Landbrug 
og Jens Bjerregaard Christensen, 
skovrider i Skov- og Naturstyrelsen 
Nordsjælland.

Formanden for den nye styregruppe 
Leo Bjørnskov siger: - Skov & 
Landskab har en stor ekspertise inden 
for forskning, formidling og rådgivning. 
Naturen rummer mange muligheder og 
der er stor efterspørgsel på udfoldelse 
i naturen. Jeg er sikker på, at det nye 
center Natur & Menneske kommer til 
at gro og bidrage til en spændende 
udvikling. 

Yderligere oplysninger
Uddannelseschef Anders Bülow, Skov 
& Landskab, tlf. 4045 1154.

Prospekt for centret Natur & Menneske 
kan downloades på Skov & Landskabs 
hjemmeside.
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Kom godt i gang med rollespil

”Du skal spille Otto, en brovten karl 
med dårlige tænder, der spytter og har-
ker og bruger snus…” Sådan lød beske-
den i telefonen, da jeg ringede til Ishøj 
Naturcenter for lige at aftale det sidste 
inden jeg skulle starte mit job derude. 
Jeg sank lige en ekstra gang, og prøvede 
at forestille mig det scenarium. Jeg er 
hverken mand eller skuespiller, men jeg 
er heller ikke en mus, så jeg besluttede 
mig for at tage det som en udfordring, 
selvom min erfaring med rollespil og 
skuespil, begrænsede sig til en birolle 
som nissepige.
Efterhånden bruger en del naturvejlede-
re og undervisere rollespillet som en del 
af deres formidling og når man først én 
gang har mærket suset og den virkning 
det har på børnene, så er man fanget! 
Denne artikel er ment som en appetit-
vækker og opfordring til dem som al-
drig har prøvet rollespillet i formidlin-
gen.
Ishøj Naturcenter tog udfordringen op i 
november/december 2007 med hjælp 
fra bla. Dorte Abrahamsen (som skrev 
manuskriptet til ”en ko, en karl og en 
kuffert”) og personalet på Bredekær-
gård.

En ko, en karl og en kuffert

Af Lykke Hjorth Mikkelsen 
Ishøj Naturcenter

Ottos univers

En diset morgen i december bevæger en 
lille flok børn sig gennem hovedgaden i 
Trangilde landsby. De er på vej til Bre-
dekærgård, hvor en meget speciel ople-
velse venter dem. Intetanende nærmer 
de sig gården hvor en duknakket skik-
kelse står og hænger. Forventningsfulde 
stimler børnene sammen om skikkel-
sen, der hoster, harker og spytter vold-
somt. Nogle af børnene træder et skridt 
baglæns, fniser og stirrer vantro på den 
kittelklædte mandsperson der er travlt 
optaget med at putte snus op under 
overlæben. ”Hvad er der sket med dine 
tænder?” spørger en af børnene, der 
som den første har overvundet genert-
heden. ”Og hvad er det for noget mud-
der du putter i munden?” Endelig be-
gynder manden at tale, men hans 
underlige ord får omgående børnene til 
at protestere højlydt. Otto hedder han, 
og han er karl på gården. Han tager bør-
nene med på en gåtur gennem landsby-
en, hvor han med et favnmål demon-
strerer at han er meget dårlig til at tælle, 
hvilket børnene ikke er sene til at påpe-
ge. Otto er i det hele taget meget påståe-
lig og hævder hårdnakket at forbi kø-
rende biler er hestevogne, at lygtepæle 
er træer og at børnene kommer fra fat-
tiggården, og ikke fra en skole, som de 
selv siger.
På gåturen forsvinder den sidste rest 
skepsis over for Otto, og en forvent-
ningsfuld stemning breder sig… Børne-
ne har taget Ottos univers til sig og leger 
nu med….
Under besøget på Bredekærgård bliver 
de udsat for lidt af hvert:
Otto hundser rundt med dem, sætter 
dem til at muge ud, strigle og fodre kø-
erne mens han selv går på besøg hos sin 
kæreste Sørine eller bare ligger i sit kar-
lekammer og dovner den. Hvis børnene 
larmer for meget, truer han med at 
madmor Ane kommer og smider ham 
på porten, hvilket får børnene til at liste 
rundt i et stykke tid. De møder nissen, 
som driller Otto, fordi han ikke tror på 
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nisser.  Et par drillerier senere er Otto 
omvendt, og julefreden sikret. Efter 2 
grænseoverskridende timer tager bør-
nene afsked med Otto, som takker for 
hjælpen, for nu kan han komme hjem til 
jul. Trætte, men fulde af oplevelser be-
væger flokken sig hjem mod skolen… 
Men Otto og hans univers er langt fra 
glemt, det klæber til børnene, som lug-
ten af kostald i deres flyverdragter….

Opskrift på Otto
Man tager en dråbe tandlak og blander med en 
knivspids snustobak.
Så tilsætter man to dele sydsjællandsk dialekt godt 
blandet op med et drys kålhøgenhed og en gammel 
brun kittel. Det hele spædes op med lige dele pralhals 
og stratenrøver og garneres med et strejf af komøg.

Til rollespillet ” En ko, en karl og en 
kuffert” brugte vi staldene og området 
omkring Bredekærgård. Bredekærgård 
er et besøgslandbrug, der ligger midt i 
Tranegilde landsby i Ishøj. Beliggenhe-
den gjorde det oplagt at bruge hovedga-
den til en lille tidsrejse tilbage til Otto, 
Kresten og Kammas univers i begyndel-
sen af 1900 tallet. Vi brugte gåturen som 
indledning til rollespillet, og fik her bør-
nene med i legen. De folk, biler og cyk-
lister vi mødte undervejs blev – mere el-
ler mindre frivilligt - inddraget i 
rollespillet. Bilerne blev til hestevogne, 
cyklister til ryttere på heste og lygtepæle 
blev til træer. Eleverne selv kom fra fat-
tiggården. 
For at få det hele til at virke så autentisk 
som muligt, blev der lavet et omfattende 
research arbejde til baggrundshistorien, 
og gjort meget ud af at finde rekvisitter 
og kostumer. Selv vores sprog og dialekt 
skulle gerne passe til Danmark anno 
1900. 

På selve Bredekærgård var kostalden 
Ottos domæne, hvor han kostede rundt 
med de skoleklasser 
der kom på besøg. 
Loftet var Krestens 
domæne, og han tog 
sig primært af dag-
institutionerne. Kre-
stens rolle var mere 
mild og mindre 
skræmmende for de 
mindste, end Ottos 
brovtne facon. Det 
blandede persongal-
leri gav mulighed 
for at omforme ka-
rakteren i forhold til 
de forskellige mål-
grupper. Begge mål-
grupper kom helt 
tæt på dyrene på 
gården, både køer, 
heste, høns, grise og 
katte. Brugen af de 
levende dyr i rollespillet gjorde formid-
lingen naturlig, gav børnene én på ople-
veren og skabte nogle pudsige og uven-
tede situationer undervejs i rollespillet.

Rammer og rekvisitter

Opskrift på nissen
Et sæt kunstige tænder, et 
par stærke briller samt et 
par godt udtrådte scooter-
støvler blandes med et par 
trylleformularer til husbehov 
og en lille, men højtelsket 
rød kuffert. Som kronen på 
værket tilsættes en god portion 
drillerier og en skæppefuld 
manisk latter.
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Gode historier - altså den slags, der fan-
ger vores interesse - handler om noget 
vi kender fra os selv, har mødt i et mare-
ridt om natten eller har oplevet i vores 
eget rigtige liv. De tager os med på et 
eventyr, hvor personerne er vores am-
bassadører og fortropper, og derfor bli-
ver nogen, vi bare må følge efter. 
Gode historier går over stok og sten 
med sin tilhører på ryggen , fra det 
pludselige opstår i den almindelige ver-
den, gennem ødelæggende problemer, 
og ud gennem nåleøjet til den anden 
side -forvandlet... Et for alle genkende-
ligt mønster. Den levende historie er 
ikke så meget anderledes - også her er 
det vigtigt at opbygge et rytmisk forløb, 
der kører af sted som et tog gennem 
natten mod et endnu ukendt mål.
Alle børn ved, at historier er spænden-
de, bevæger sig steder hen, som man 
ikke ved hvor ender. Dette ”drive” er es-
sensen, og et, for de fleste børn, uimod-
ståeligt tilbud....Hvad mon der sker?
For at historien skal blive levende for 
børnene, skal de inviteres, forstyrres, el-
ler provokeres til at gå med. Vi skal pir-
re deres nysgerrighed, og vise dem træ-
destenene der gør, at de kan komme 
med over elven til den fiktive verden. 
Historier bliver til...
Ud at kigge, lytte og lure.... Hvad er det 
de vil derude på Ishøj Naturcenter? Som 
udenforstående har jeg frie tøjler til at 
se : Køer der gumler i deres tøjr, gode 
ideer og skøre indfald, toppede brosten, 

Dorte Abrahamsens opskrift 
på den gode historie

og en slidt træsko. En duft af kolort, be-
kymringer over det at skulle spille teater, 
tandlak og sydsjællandsk accent, stik-
kende halm og våde flyverdragter....I 
modsætning til andre historier, der fær-
dige ankommer til os, bliver denne hi-
storie skabt i dynamik med stedet, og 
dem der skal bruge den. Jeg samler bare 
løsdelene og sætter dem sammen til en 
historie, som selvfølgelig er rammet ind 
af tid og ressourcer. 
Og tid er vigtig, når en historie skal gro 
og blive go`
Universet kan laves hvor som helst...
Børn har nemt ved at forestille sig hvad 
som helst - for dem er en gymnastiksal 
et høloft, hvis der er halmballer og en 
høtyv i det ene hjørne. Men det er værd 
at bruge tid og energi på at skabe et 
stemningsfyldt og fortryllende rum, der 
understøtter historien og hjælper natur-
vejlederen til at føle sig hjemme. Lidt 
kan gøre det - et par rekvisitter og et lille 
intenst spot kan sagtens fortrylle. Så ser 
man ikke gymnastiksalens ribber bag-
ved, ganske simpelt fordi man ikke kig-
ger derhen. Personligheder med enkle 
karaktertræk,  f. eks dummeper og den 
hvide klovn er gode at bruge. En figur 
med et handicap er heller ikke dårligt -  
gerne et handicap som børnene kan 
hjælpe med (måske kan hun/han ikke 
læse eller tælle), eller ”fejl” de kan grine 
af ( lyver eller praler) .Hvis der mangler 
nogen bipersoner at jonglere rundt med 
i historien, kan man lave nogen ”usynli-
ge” repræsenteret vha. en rekvisit, f.eks. 
den irriterende karls kasket eller et tør-
klæde der tilhører smedens datter, som 
man er lun på...
Rammerne og rekvisitterne sørger na-
turcentret for. De har været ude og skaf-
fe alle disse ting, har opbygget scenarier. 
og personligheder. Jeg har stykket histo-
rien sammen, korrigeret og passet til i 
flere omgange. Så er dagen kommet...
Børnene ankommer, og historien skal 
finde sin form med dem og naturvejle-
deren. Jeg lurer på sidelinjen og hjælper 
med den sidste afpudsning. Men de har 
fundet trædestenene over elven og hi-
storien er på vej over stok og sten ud-
over de sydkøbenhavnske forstæder 
Ind  i historien.
Ideen med at lave levende historier er, at 
lade lysten drive værket. Historier blan-
der fag, sociale og empatiske problem-
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stillinger og børnekompetencer under 
en fælles hat. Det er noget rod! - men 
det har rødder godt begravet i børnenes 
verden og måske også i virkelighedens. 
Vi vover at træde ind i en lille kompri-
meret virkelighed, hvor alt er rodet 
sammen, og for en stund at lægge det 
forkromede overblik på hylden. For 
hvordan kommer god læring? Fra detal-
jen mod de store sammenhænge eller 
omvendt - eller måske begge veje..
Lærer/naturvejleder-rollen er mange-
armet:  Man skal sætte scenen for histo-
rien, overraske og provokere børnene til 
at være med. Vende det hele på hovedet, 
så børnene hives med gennem deres 
egen velkendte verden, skubbe historien 
videre og så trække sig når toget kører. 
Der skal sørges for de bedst mulige 
rammer, så børnenes engagement og ev-
ner kan folde sig ud, og endelig sørge 
for at spænde forskellige sikkerhedsnet 
ud, når nogen er ved at falde igennem.
For at gøre det, er man nødt til at tænke 
på kryds og tværs - kan man lære noget 
om livet på landet ved at føle empati 
med en stakkels karl, der ikke kan kom-
me hjem til jul? Eller kan man opdage 
empatiske evner ved at løse problemer i 
en historisk kontekst? Når læring flyttes 
til et fiktiv historie, kan man slippe ud...
væk fra vaner og roller, som der er man-
ge af i børnehaver og skoler. Fællesska-
bet træder i stedet, og ansporer ikke til 
individuel anerkendelse, men til lysten 
til at bidrage med det bedste vi har. Al-
les evner kan bruges, uden at vi tænker 
over, hvem der kommer med hvad...Og 
når vi er fælles på denne måde, lukkes 
der op for det store potentiale, børn har 
for at arbejde sammen. Når det lykkes 
er døren åbnet til oplevelse, indlevelse 
og en læring, der bider sig fast og sidder 
i erindringen længe efter.
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Denne form for formidling appellerer til 
børnenes fantasi. Den gør et dybt indtryk 
på dem. Eleverne bygger videre på histo-
rien når de kommer hjem. De funderer 
meget over især de personer de aldrig så, 
men som Otto omtaler. Især Sørine (Ottos 
kæreste – red.) gjorde indtryk på elever-
ne, selvom de aldrig så hende. Otto omta-
ler flere gange hendes smukke øjne, og fik 
eleverne til at dufte til et tørklæde, som 
hun havde glemt hos ham. Det satte gang i 
fantasien hos børnene, som spekulerede 
en del over farven på Sørines øjne og om 
hun mon brugte parfume…”
Dorthe Christoffersen 
lærer i 1.b på Gildbroskolen

”I rollespillet er børnene aktører og selv 
aktive. De levede sig fuldstædig ind i det 
og lod sig rive med af historien. Oplevel-
sen har gjort et dybt indtryk på dem, og 
især på de to-sprogede børn, som oplevede 
at komme ind i en stald og se grise.”
Kirsten Schøning 
lærer i 2.b på Vibeholmskolen.

Ottos ordbog:
For at virke så troværdig som mulig for-
søgte vi så vidt mulig at lægge vores kø-
benhavnske jargon på hylden, og snakke 
med en mere eller mindre hjemmestrik-
ket midt/sydsjællandsk dialekt. Vi brug-
te også en hel række af gammeldags ud-
tryk og vendinger, og fra vores 
interview med eleverne og tilbagemel-
ding fra lærerne, kan vi se, at især vores 
sprogbrug har gjort indtryk på eleverne. 
Her er et lille udpluk af ord vi brugte. 
 
Bajads: gavtyv
Bette: lille
Bovlam: kraftesløs
Flottenhejmer: en ødsel person med 
dyre vaner
Gelassen: overdrevent villig og hjælp-
som
Hva’pokkerme: hvad pokker…
Husbond: herre
Jå jååååw: dobbelt jo
Kanalje: en uopdragen og fræk  person 
Knibsk: afvisende på en koket eller 
snerpet måde
Kålhøgen: indbildsk 
Obsternasig: trodsig
Skrælling: en svagelig/skrøbelig person.
Spasmager: gavtyv
Spenderbukser: at have spenderbukser-
ne på = at spendere meget på nogen el-
ler noget
Sporenstregs: øjeblikkelig
Stratenrøver: landevejsrøver
Styrvolt: uregerlig, voldsom person
Vissevasse: vrøvl, vås
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Reaktioner
I et forsøg på at undersøge hvad der gør 
indtryk og fæstner sig hos eleverne, la-
vede jeg et interview med et par af de 
klasser, vi havde haft på besøg. Selvom 
der i mellem tiden var gået næsten 4 
måneder siden deres besøg på Brede-
kærgård, kunne de stadig huske forbløf-
fende mange detaljer. Mødet med de le-
vende dyr på gården og pasningen af 
dem var klart det de huskede bedst og 
syntes var sjovest. Men også Ottos sær-
heder (f. eks det at han var dårlig til at 
tælle eller brugte snustobak), hans sprog 
og hans udseende havde gjort et dybt 
indtryk på dem. Sørine, som var Ottos 
”usynlige” kæreste, fyldte overraskende 
nok, en stor del i deres hukommelse. 
Under interviewet havde jeg en lidt 
pudsig oplevelse: Den ene af klasserne 
som jeg interviewede, havde jeg selv 
haft ude på tur. Undervejs i rollespillet 
veksler man mellem at spille Otto og 
nissen. Da jeg således dukkede op på 
skolen til interviewet 4 måneder senere, 
blev jeg straks genkendt som Otto, og 
jeg måtte så gå til bekendelse. Men ikke 
én af eleverne undrede sig over hvem 
der spillede nissen…

”…Otto talte mærkeligt… Han kaldte os 
for skraldemænd (skrællinger – red.)…?”
1.b – Gildbroskolen.

”…Otto spiste sådan noget underligt 
mudder (snustobak)…”
1.b – Gildbroskolen.

”…Otto var rigtig underlig. Han sagde vi 
kom fra fattiggården… og han kunne ikke 
finde ud af at tælle…”
2.b Vibeholmskolen.

Refleksioner
Rollespillet som formidlingsform berø-
rer mange temaer. Et af de væsentligste 
er at det giver eleverne mulighed for at 
overskride deres egne grænser i mødet 
med det anderledes og på trods heraf gå 
med på nye eventyr. Sproget i rollespil-
let har også en betydning, for skuespil-
lerne taler et helt andet sprog end ele-
verne, og det udfordrer deres tolerance. 
Det historiske rollespil virker også iden-
titetsskabende, idet eleverne møder 
dansk kultur og kulturarv, pakket ind i 
en historie, de kan forholde sig til. Selve 
historien bruger og bygger på elevernes 
fantasi, og giver også mulighed for efter-
behandling i skolen eller i daginstitutio-
nen. 
Endelig er rollespillet både sjovt og ud-
fordrende for de ansatte. Der er stor 
mulighed for kollegial sparring, når 
man i en periode arbejder i den samme 
historie.

Invitation

Otto, Kresten og Kamma byder indenfor 
i deres univers hele november og december 
måned for alle som har lyst til at opleve 
rollespillet. Kom og få gode ideer, inspiration, 
mod og appetit til at kaste jer ud i rollespillets 
glæder. Kontakt Ishøj Naturcenter på 
43537279 og aftal et besøg.
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For nylig hørte jeg en poetisk sjæl be-
skrive naturen som værende introvert i 
denne tid. Jeg tvivler nu på at træerne 
omkring min naturvejlederarbejdsplads 
ligefrem vender blikket indad og over-
vejer, hvordan de sådan står og har det. 
I stedet regner jeg med de beskæftiger 
sig med, hvad jeg selv lige nu drømmer 
om at lave bare et par dage – nemlig 
meget tæt på ABSOLUT ingenting.

Men alligevel kan det vel være et vel-
valgt tidspunkt til at kigge lidt ind(ad) i 
naturvejlederen og se, hvordan det ser 
ud derinde.

Vi har spændende og smukke arbejds-
pladser (selv Frederiksberg Rådhus er jo 
egentlig flot!), og arbejdsopgaver at væl-
ge og vrage i, som pakker på et overfyldt 
juletræstæppe. Vi er anerkendte og an-
vendte, og som den redaktionelle leder i 
dette blad påpeger, så er naturvejleder-
netværket afsindigt vigtigt for os. Jeg 
lærte på et seminar i kommunen forle-
den, at det helt afgørende ved et job, der 
fastholder arbejdsglæden, kan indsnæv-
res til to ting: Relationer og resultater. 
Og vi ER glade – vi synes vi har det bed-
ste job, og skulle vi glemme det, skal der 
nok være én der fortæller os det straks. 

Mens disse ord skrives, fejrer endnu et 
naturvejlederhold (20!) deres velgen-
nemførte uddannelse, og glæder sig 
over deres lune juleugletrøjer. TILLYK-
KE TIL JER! I er unge folk i alle aldre, 
besat af nye udfordringer, og den vilde 
jagt på resultater vil gå derudaf i de næ-
ste år. Og I vil være glade!

Det netværk holdet giver, med relatio-
ner over hele landet, holder også i flere 
år, og man vil nok aldrig glemme helt, 
hvem man var på hold med, agtet den 
klassiske bisætning, ”ham gik jeg for re-
sten på hold med”. 

Men i et job som vores, der både har 
fælles træk og store forskelligheder, mi-
ster holdet med sit fælles sprog og kulti-
ske ritualer alligevel sin betydning hen 
ad vejen, selv om behovet for relationer 
ikke mindskes. 

Mange naturvejledere har været mange 
år i branchen, og har selvfølgelig også 
fået andre vigtige relationer på deres ar-
bejdspladser. 

Nogen vælger så naturvejledernetvær-
ket fra – enten fordi det går fint uden, 
eller fordi der ikke er nok at hente der. 
Og jeg fornemmer at vi som aldrig før 
er udfordret på krav om resultater, krav 
til egen håndtering af en hverdag, hvor 
man vel aldrig helt kan sige at man blev 
”færdig” da man gik hjem, og krav til 
evigt at være et hestehoved foran sine 
målgrupper med ideer, metoder og 
utrættelig begejstring. Det er det bedste 
og det er det værste, for os som kan lide 
at være i fart. Jeg tror jeg kan udtale mig 
om det, for jeg har nok en chance for at 
blive udtaget til DM i disciplinen ”urea-
listisk forhold til egne tidsressoucer i 
forhold til ønsker om anvendelse af 
samme”.

Vi vil, og vi kan – så meget, men hvor-
når knækker filmen? Når man slet ikke 
kan overskue at skulle skrive et lille es-
say som dette i november, fordi det kræ-
ver en kande te og et par timers stil-
stand, som bare ikke er der… skulle 
man måske stoppe op!

Jeg har været heldig at have deltaget i 
flere rigtig gode efteruddannelseskurser 
i naturvejlederregi som udover at være 
reelt kompetenceudviklende, også har 
været af den type der kan fastholde nog-
le nære relationer, der kan bruges til un-
derstøttelses af ”filmknæknings-forhin-
drings-strategier. Det seneste – og 
bedste - var det naturskolelederkursus 
som løb af stabelen i 2006-07.
 
Kurser med en fylde, der gør en forskel, 
og hvor man mødes med dem, der kan 
erstatte de gamle holdkammerater, der 
hver især har specialiseret sig og har 
brug for andre efteruddannelseskurser 
end en selv. En styrket efteruddannelse 
vil styrke både naturvejlederbranchen 
og den enkelte naturvejleder. Og bevare 
glæden ved verdens bedste job.

Dorrit Hansen

Blikket indad

Formand for Naturvejlederforeningen
Dorrit Hansen
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Internationalt Udvalg

Naturvejlederforeningens Internationale 
Udvalg, som består af Lars Nygaard, 
Rikke Laustsen, Mette Åskov Knudsen, 
Bo Storm, Jeppe Berghuis og Arne Bon-
do-Andersen, holdt sit 1. møde i Vejle 
den 8. september.

Udvalget tog en 1. brainstorming vedr. 
indholdet i Naturvejlederforeningen in-
ternationale handlingsplan, som skal 
fremlægges på generalforsamlingen for-
året 2009.

Der var imidlertid en række områder, 
hvor udvalget fandt, at Naturvejleder-
foreningens bestyrelse ikke bør afvente 
handlingsplanen, men straks på i gang:

Få lavet en ny folder om Naturvejle-
derordningen 

Få etableret en job-swob ordning

Oprette en international ”mappe” på 
Naturvejlederforeningen nye hjemme-
side, hvor naturvejledere lægger deres 
udenlandske erfaringer ind. Bl. a. ville 
det være dejligt om de, der optrådte 
på ”Markedspladsen” på årsmødet i 
Thy, lagde noget ind.

Oprette en database over danske na-
turvejledere, der er interesseret i inter-
nationalt samarbejde, herunder i at 
modtage besøg af udenlandske natur-
vejledere.

Oprette et ”gæstelegat” på fx 10.000 kr. 
til en naturvejleder i et Østeuropæisk 
land eller et uland til et praktikophold 
i Danmark. Legatet kan fx uddeles 
hvert andet år. 

Udvalget modtager gerne input fra Na-
turvejlederforeningens medlemmer.

Nordisk – Baltisk Forum for 
Naturvejledning

Under IRF-seminaret i Rumænien i 
2007 mødtes de nordiske og baltiske 

lande og diskuterede hvordan landene 
kan samarbejde og lære af hinanden på 
en rimelig nem og ubureakratiskl måde. 

Der var enighed om, at man skulle prø-
ve at etablere et ”Nordisk – Baltisk Fo-
rum for Naturvejledning”, og Naturvej-
lederforeningen tilbød at organisere et 
stiftende møde i Danmark. 
Dette møde er nu afholdt i form af et 
nordisk- baltisk seminar på Odsherred 
Naturskole den 8.-10. oktober 2008. Der 
deltog 17 repræsentanter for Naturvejle-
derforeninger i Danmark, Tyskland, 
Letland, Finland, Norge og Island.

Vi startede med at diskutere hvad vi 
egentlig har tilfælles på naturvejled-
ningsområdet – og det er ret meget. Og 
det var dejligt for os danskere at høre, at 
den danske Naturvejlederordning har 
været inspirator for de andre lande.

Ind imellem havde vi ”praktik” hvor vi 
med udgangspunkt i dansk naturvejled-
ning diskuterede mål og midler i natur-
vejledningsarbejdet. Lars Borch stod for 
et kursus i ”Friluftsliv som et redskab i 
naturvejledningen” og Klimakoordina-
tor Lars Johansen og Malene Bendix 
fortalte om hvordan vi nu søger at ind-
drage klimaet i naturvejledningen i 
Danmark.    

Og så stiftede vi “IRF-Nordic-Baltic Fo-
rum for Nature Interpretation”. Formå-
let med dette Forum er at fremme god 
naturvejledning i de nordiske og balti-
ske lande og fremme erfaringsudveks-
ling landene imellem ved seminarer, 
studiebesøg, jobswob etc. Den fulde 
ordlyd bliver naturligvis lagt på Natur-
vejlederforeningens hjemmeside. Arne 
er dansk kontaktperson.

“IRF-Nordic-Baltic Forum for Nature 
Interpretation” er foreløbig underskre-
vet af foreningerne i Danmark, Tysk-
land, Letland, Norge og Island. Og vi 
regner, at foreningerne i de øvrige lande 
følger efter, så Forummet kommer til at 
dække hele Norden og landene omkring 
Østersøen.
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Nyt fra udlandet

IRF afholder sin 6. verdenskongres i Bo-
livia i november 2009. Der er intet pro-
gram endnu. Og Rusland har bebudet, 
at de afholder det 3. europæiske seminar 
i september 2010.

”Nordisk – Baltisk Forum for Naturvej-
ledning” afholder sit 1. seminar i Jotun-
heimen Nationalpark i Norge den 26. – 
28. august 2009. Temaet bliver 
”Naturvejledning i nationalparker”.

Programmerne bliver naturligvis sendt 
til naturvejlederne når de foreligger.

Det ser ud til, at Sverige endelig kom-
mer i gang med naturvejledning og en 

Naturvejledere fra  
6 lande har været i 
skoven og hente træ  
til snittearbejde

naturvejlederuddannlse. Mere om det 
senere.
 
I Norge har Rigsrevisionen kritiseret re-
geringen for ikke at leve op til sine for-
pligtigelser på naturbeskyttelsesområ-
det. Derfor er nationalparkernes budget 
hævet med 25 % i 2009. Og så skal 
Jotunheimen Nationalpark i 2009 være 
pilotprojekt for udvikling af naturvej-
ledning i norske nationalparker. Der 
skal ansættes 6 naturvejledere i som-
mermånederne 2009, og nationalpark-
chef Rigmor Solem har allerede vendt 
blikket mod syd for at finde en ”inspira-
tor” der vil tilbringe sommeren 2009 i 
Jotunheimen.

Arne Bondo-Andersen 

Stefanie Dibbern er  
klar til at sætte sig til  
computeren og underskrive 
”Nordisk – Baltisk Forum 
for Naturvejledning” på 
Slesvig- Holstens vegne
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Her er din ”gamle” bestyrelse
Bagerst fra venstre: Dorrit Hansen (formand), Helle-Marie Taastrøm, Thomas Gyalokay, Lars Borch, Arne Bondo-Andersen 
og Jesper Kristiansen. Forrest fra venstre: Allan Winther, Marianne Hald og Tomas B. Vilstrup.

Den nye bestyrelse, der trådte sammen efter generalfor-
samlingen i april i år har lovet at sende redaktionen et 
gruppebillede, når de holder deres første møde d. 
28.maj - ind til da bringer vi et billede af den ”gamle”  
bestyrelse. I den nye bestyrelse er Thomas Gyalokay og 
Helle-Marie Taastrøm blevet erstattet af Jeppe Bjerghuis 
og Tim Krat.

Se mere om rabatterne på foreningens hjemmeside: www.natur-vejleder.dk

Her er listen over Naturvejlederforeningens gode samarbejdspartnere, brug dem godt!

Navn Adresse Postnr By Rabat

Brødrene Vestergaard www.brdr-vestergaard.dk Sennelsvej 2 7700 Thisted
25 % rabat på tøj, dog ikke nedsatte varer. 20% rabat udstyr, dog 
undtaget både/kajakker/Husquarna -ring for tilbud.

Fjeld & Fritid www.fjeld-fritid.dk Frederiksborggade 28 1365 København K

Friluftsshop www.friluftsshop.dk Amaliegade 45 1256 København K 15% rabat på alt udstyr
Naturbutikken www.naturbutikken.dk Vesterbrogade 138 A 1620 København V 15 % på beklædning, rygsække og fodtøj. 10 % på bøger
NaturBornholm www.naturbornholm.dk Grønningen 30 3720 Aakirkeby Et stk. gratis guidebog til udstilling+besøgssteder (værdi 30,-)
Bornholms Middelaldercenter www.bornholmsmiddelaldercenter.dk Stangevej 1, Østerlars 3760 Gudhjem Gratis entré
Friluftslageret www.friluftslageret.dk Læssøegade 12 5000 Odense C 20 % rabat på varekøb
Fjord og Bælt www.fjord-baelt.dk Magrethes Plads 1 5300 Kerteminde Gratis Entré
Fiskeri- og Søfartsmuseet. Saltvandsakvariet www.fimus.dk Tarphagevej 2-6 6710 Esbjerg V

Gratis adgang i faglige sammenhænge, skal adviseres inden besøget til 
gensidig inspiration

Kystcentret www.kystcentret.dk Kystcentervej 3 7680 Thyborøn Gratis entré, ring gerne på forhånd.
Eventyrsport www.eventyrsport.dk Guldsmedegade 33 8000 Århus C 20 % rabat på varekøb, dog ikke GPS og madvarer. Også via www.eventyrsport.dk
Toursport www.toursport.dk Østergade 33 8000 Århus C 20 % rabat på varekøb, dog ikke GPS og madvarer. Også via www.toursport.dk
Kattegatcentret - Danmarks Hajcenter www.kattegatcentret.dk Færgevej 4 8500 Grenaa Gruppepris for medlem med en ledsager
Lejre Forsøgscenter www.lejrecenter.dk Slangealleen 2 4320 Lejre Gratis Entre.
Lille Vildmosecentret www.lillevildmose.dk/ Vildmosevej 16, Dokkedal 9280 Storvorde Gratis Entre.
DAN FAUNA Aps www.danfauna.dk Guldbergsgade 36 8600 Silkeborg 10%, dog ikke på i forvejen nedsatte varer.
CCNatur www.ccnatur.dk Hvilhusevej 1, Tørring 8983 Gjerlev Kontakt og hør nærmere
Toursport www.toursport.dk Budolfi Plads 1 9000 Aalborg 20 % rabat på varekøb, dog ikke GPS og madvarer. Også via www.toursport.dk
Aalborg Zoo www.aalborg-zoo.dk Mølleparkvej 63 9000 Aalborg Gratis Entre.
Almas Hadsund www.almas.dk Industriparken 5 9560 Hadsund 10 % rabat
Wolfcamper A/S www.wolfcamper.dk Afdrupvej 11 9830 Tårs Kontakt og hør nærmere
Aalborg Historiske Museums afdelinger www.nordjyllandshistoriskemuseum.dk Algade 48 9100 Aalborg Gratis entré til museets afdelinger, dog ikke Gråbrødrekloster Museet
Naturhistorisk museum, Århus www.naturhistoriskmuseum.dk/ Wilhelm Meyers Alle 210       8000           Århus C               Gratis Entr e.
Valdemars Slot, Jagt- og trofæmuseet. www.valdemarsslot.dk/ Slotsalléen 100, Troense       5700           Svendborg           Gratis Entre. Ring og aftal i forvejen med Naturvejleder Claus L. Olesen 23 95 81 06

20% rabat, dog 30 % på jakker af mærkerne Lowe alpine, Millet og mountain Equipment. Dog 
ingen rabat på udsalgs/tilbudsvarer og GPS.

Medlemskortet 
giver rabat
Navn Adresse Postnr By Rabat
55° Nord www.55nord.dk Taulov 7000 Fredericia 10 % rabat på alle varer (incl. GPS)
Almas Hadsund www.almas.dk Industriparken 5 9560 Hadsund 10 % rabat
Bornholms Middelaldercenter www.bornholmsmiddelaldercenter.dk Stangevej 1, Østerlars 3760 Gudhjem Gratis entré
Brødrene Vestergaard www.brdr-vestergaard.dk Sennelsvej 2 7700 Thisted 25 % rabat på tøj, dog ikke nedsatte varer. 20% rabat udstyr, dog undtaget både/kajakker/Husquarna -ring for tilbud.
CCNatur www.ccnatur.dk Hvilhusevej 1, Tørring 8983 Gjerlev Kontakt og hør nærmere
DAN FAUNA Aps www.danfauna.dk Guldbergsgade 36 8600 Silkeborg 10%, dog ikke på i forvejen nedsatte varer.
Eventyrsport www.eventyrsport.dk Guldsmedegade 33 8000 Århus C 20 % rabat på varekøb, dog ikke GPS og madvarer. Også via www.eventyrsport.dk
Fiskeri- og Søfartsmuseet. Saltvandsakvariet www.fimus.dk Tarphagevej 2-6 6710 Esbjerg V Gratis adgang i faglige sammenhænge, skal adviseres inden besøget til gensidig inspiration
Fjeld & Fritid www.fjeld-fritid.dk Frederiksborggade 28 1365 København K 20% rabat, dog 30 % på jakker af mærkerne Lowe alpine, Millet og mountain Equipment. Dog ingen rabat på udsalgs/tilbudsvarer og GPS.
Fjord og Bælt www.fjord-baelt.dk Magrethes Plads 1 5300 Kerteminde Gratis Entré
Friluftslageret www.friluftslageret.dk Læssøegade 12 5000 Odense C 20 % rabat på varekøb
Friluftsland (incl. North Face forretninger, i København og Århus) www.friluftsland.dk Frederiksborggade 52 1360 København C 20% rabat. 10% på Hilleberg telte. 0% på GPS-udstyrog kanoer og kajakker (Konto: 302016)
Friluftsshop www.friluftsshop.dk Amaliegade 45 1256 København K 15% rabat på alt udstyr
Kattegatcentret - Danmarks Hajcenter www.kattegatcentret.dk Færgevej 4 8500 Grenaa Gruppepris for medlem med en ledsager
Kystcentret www.kystcentret.dk Kystcentervej 3 7680 Thyborøn Gratis entré, ring gerne på forhånd.
Lejre Forsøgscenter www.lejrecenter.dk Slangealleen 2 4320 Lejre Gratis Entre.
Lille Vildmosecentret www.lillevildmose.dk/ Vildmosevej 16, Dokkedal 9280 Storvorde Gratis Entre.
NaturBornholm www.naturbornholm.dk Grønningen 30 3720 Aakirkeby Et stk. gratis guidebog til udstilling+besøgssteder (værdi 30,-)
Naturbutikken www.naturbutikken.dk Vesterbrogade 138 A 1620 København V 15 % på beklædning, rygsække og fodtøj. 10 % på bøger
Naturhistorisk museum, Århus www.naturhistoriskmuseum.dk/ Wilhelm Meyers Alle 210 8000 Århus C Gratis Entre.
Nordjyllands Historiske Museums afdelinger www.nordjyllandshistoriskemuseum.dk Algade 48 9100 Aalborg Gratis entré til museets afdelinger, dog ikke Gråbrødrekloster Museet
Skolebutik.dk ApS www.skolebutik.dk 10%, dog ikke på i forvejen nedsatte varer.
Toursport www.toursport.dk Østergade 33 8000 Århus C 20 % rabat på varekøb, dog ikke GPS og madvarer. Også via www.toursport.dk
Toursport www.toursport.dk Budolfi Plads 1 9000 Aalborg 20 % rabat på varekøb, dog ikke GPS og madvarer. Også via www.toursport.dk
Valdemars Slot, Jagt- og trofæmuseet. www.valdemarsslot.dk/ Slotsalléen 100, Troense 5700 Svendborg Gratis Entre. Ring og aftal i forvejen med Naturvejleder Claus L. Olesen 23 95 81 06
Wolfcamper A/S www.wolfcamper.dk Afdrupvej 11 9830 Tårs Kontakt og hør nærmere
Aalborg Zoo www.aalborg-zoo.dk Mølleparkvej 63 9000 Aalborg Gratis Entre.

Her er listen over Naturvejlederforeningens gode samarbejdspartnere, brug dem godt!
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Kongeligt besøg på Myrthuegård

En fredag eftermiddag var Borgmester Johnny Søttrup i telefonen for at 
fortælle, at vi var blevet nomineret til et kongeligt besøg, og at jeg den 
følgende tirsdag kunne forvente et besøg af Kongehusets ceremonimester. 
Det var en kold og blæsende martsdag, med vinden ind fra nordvest, da 
bussen holdt i gårdspladsen og repræsentanter fra kongehuset, PET, det 
regionale og lokale politi, borgmesteren samt kommunens planlægningsfolk 
steg ud. ”Det går aldrig, det er alt for koldt”, tænkte jeg, da jeg så, at de 
næsten ingen overtøj havde på. 
Efter en lille rundvisning og samtale om besøget kørte bussen videre. 
Minsandten, 14 dage efter kom der besked om, at Regentparret gerne ville 
komme for at se og høre om, hvordan vi skaber gode oplevelser for byens 
børn, og at vi gerne måtte servere frokost udendørs for ca. 60 indbudte 
personer.

Lokalredaktører

Esben Buch
Aalborg Kommune
esb-teknik@aalborg.dk

Søren Risborg
Naturskolen i Rold Skov
roldskov@naturskole.dk

Jann Ribergaard
Viborg Kommune
jrs@viborg.dk

Arne Bondo-Andersen
Freelance Sønderjylland
arne1864@lic-mail.dk

Allan Gudio Nielsen
DOF/Fugleværnsfonden
allan.nielsen@dof.dk

Helen Holm 
Næsbycentret
helenholm@post.tele.dk

?

?

Esben

Søren

Vakant

Helen

Allan

Arne

Jann

Vakant

2 ledige stillinger som lokalredaktører  - hhv 
Østjylland og Fyn.  
Kontakt Anne fra redaktionen på ajo@sns.dk 
for at høre nærmere om arbejdstider, løn,  
karrieremuligheder etc.
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Vi fik travlt. Gården trængte nemlig til maling mange steder, og vi fik 
fremstillet alle de skilte, som vi i mange år havde snakket om. Et specielt 
havetelt blev anskaffet, og der blev udarbejdet tjeklister samt spørgsmål, 
som skulle undersøges. F.eks. sidder kongehuset på bænke? ”Ja, de gør”, 
kom det via e-mail fra København.

Så blev det den 2. juni og vejret var heldigvis med os. Solrigt, næsten ingen 
vind og op til 28 grader.
Alle skoletjenestemedarbejderne var mønstret sammen med koner, 
kærester, forældre og børn til at klare det store arrangement, som kom 
til at forløbe ganske fint. Dronning Margrethe lyttede meget interesseret 
til fortællingen om, hvordan vi i kommunen havde oprettet den første 
Naturskole i Danmark, og hvorledes Jernalderlandsbyen i Guldager Plantage 
var blevet til ved inspiration fra Forhistorisk Forsøgscenter i Lejre. Natur- 
og Kulturformidlingscentret Myrthuegård er jo en videreførelse af disse 
formidlingstanker og er del af det nationale naturvejledningssamarbejde.

To klasser fra Rørkjær skole var mødt op, og regentparret var meget 
interesseret i, hvordan man fisker med ”faghus” og hvordan eleverne, 
efter en tur i engen, fremstillede små kunstværker med naturens farver. 
Vores alternativ energiforsyning, interesserede Dronning Margrethe 
og Prins Henrik meget, og der blev tid til en god og hyggelig snak om 
læringsprocesser, i en af de små overnatningshytter, som får lys fra sol og 
vind. 
Prinsgemalen var helt i sit es, da vi serverede vestjysk velkomst, som er 
en tørret, saltet ising stegt over bål, klippet i stykker og lagt på et stykke 
rugbrød. Hertil en Malurt snaps. Serveringen var forretten til frokosten, som 
Hjerting Badehotel stod for i storhaven.

I vores udstilling havde vi hængt 2 billedrammer op. Det første billede 
var fra 1972, hvor Regentparret fik en rundvisning af museumslederen fra 
Esbjerg Museum ved jernaldertomten ved Myrthue. Jeg fortalte at vi havde 
fået billedet fra Esbjerg Museum, og på bagsiden stod der ”Snedkermester 
Thomsen med flere”. Billedramme 2 var 
tom, men her skulle et billede fra besøget 
i 2008 isættes. Jeg lovede at vi denne 
gang ville gøre det lidt bedre med hensyn 
til billedteksten. Prinsgemalen grinede 
og sagde ” så skal der stå ”Prinsgemalen 
med flere”.

Jens Futtrup
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Syd og Sønderjyske  
naturvejledere holdt 
ERFA-møde

Den 4. november 2004 holdt de Syd- og 
Sønderjyske naturvejledere ERFA-møde 
på Myrthuegård med et omfattende 
program. Dagen startede i naturen, hvor 
naturvejlederne afprøvede Esbjerg 
Kommunes store udviklingsprojekt 
”Børn, natur og bevægelse” – og vi gik 
alle inspirerede derfra og hen til et stu-
die af Myrthuegårds nye store land-
skabsudstilling. Og vi fandt ud af, at det 
er ikke bare en udstilling – overalt er 
der låger der kan åbnes og knapper, der 
kan trykkes på. Det er en særdeles akti-
verende udstilling.

Efter frokosten blev der fortalt om hvad 
vi egentlig går og laver og udvekslet er-
faringer på livet løs.
Vi talte også hvorvidt den nuværende 
”regionale struktur” for naturvejlederne 
fortsat er hensigtsmæssig nu hvor am-
terne er væk. Den nuværende syd- og 
sønderjyske kreds omfatter naturvejle-
dere i de tidligere Ringkøbing, Ribe og 
Sønderjyllands amter. Der var klar 
stemning for at bevare denne kreds ind-
til videre, men altid være åbne over na-
turvejledere fra resten af landet.

Arne Bondo gav en orientering om ar-
bejdet i Naturvejlederforeningen. Ikke 
mindst løftet om at foreningens nye 
hjemmeside snart er ”operationsdygtig” 
blev hilst velkommen.

Et hovedpunkt på eftermiddagens 
program var ” Naturvejledning og 
Sundhed”, som jo er et vigtigt led i 
”Handlingsplan for det 21. århund-
rede”. Vi havde inviteret Sundheds-
koordinator Thomas Neumann fra 
Friluftsrådet til at lægge op til debat 
om hvordan vi kan styrke naturvej-
ledningens arbejde med sundhed, 
livskvalitet og friluftsliv. Thomas er-
kendte, at hidtil var det gået for 
langsomt med at få gang i udvik-
lingsarbejdet på grund af stort ar-
bejdspres i Friluftsrådet, men nu vil-
le der komme turbo på arbejdet. 
Thomas efterlyste forslag fra natur-
vejlederne til udviklingsprojekter og 
kom selv med forslag til emner der 
kunne tages op og udvikles.

Næste ERFA – møde for Syd- og Søn-
derjyske naturvejledere afholdes tirsdag 
den 3. november 2009 kl. 9.00 hos Na-
turKulturVarde. Skriv datoen ind i din 
kalender med det samme.

Arne Bondo-Andersen

 E: Karin Winther
 K: Jonas Jørgensen 
 I:  Bendt Christensen
 H: Marianne Linnemann
 A: Eva Skytte
 F: Jacob Fredsted
 C: Karin Krogstrup
 B: Keld Nørgaard
 J: Thomas Nielsen
 G: Thor Hjarsen
 D: Stefanie Dibbern

De rigtige svar på 
UdstyrsQuiz’en

 Medlemskab 2008 (medlemmer modtager 1 ex. af bladet) 500,- kr.
 Personligt abonnement (1 ex. af bladet) 300,- kr.
 Virksomheds-abonnement (op til 5 ex. af bladet) 800,- kr. 
 Jeg ønsker sidste årgang af NATURvejleder 75,- kr.

Bliv medlem
Send oplysningerne med e-post til:

Naturvejlederforeningen v/redaktøren 
Lars Stubkjær Nielsen på LSN@SNS.dk

Navn: _______________________________________________
Adresse: _____________________________________________
By: __________________________________________________



rundt Landet
Indberetninger fra

lokalredaktører 
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Navn: Angel Trier Oscar Heiselberg Ottosen
Ansat i Skov- og Naturstyrelsen Sønderjylland 
Frøslev Polde Naturskole. NATURSKOLEN VED (der går 
over - red.) GRÆNSEN!
Alder: 53 
Vægt: Passende! GODT SÅ!
Skostørrelse: 41,5
Ynglings beskæftigelse: Spille musik, gå på jagt og….ja 
det ved I jo godt!
Politik: Byrådsmedlem for socialdemokraterne i Aabenraa 
Kommune. 
Tænder på: Piger der ved hvad de vil ha’!
Fremtidsplaner: Går efter borgmesterposten i kommunen, 
som mulig retrætepost og fordelagtig pensionsaftale.

”Side 9” naturvejleder

VANDMANDEN (20. januar - 18. februar)
Du har en opfindsom forstand og er tilbøjelig til at 
være fremskridtsvenlig. Du lyver en hel del. På den 
anden side er du tilbøjelig til at være skødesløs og 
upraktisk, hvorfor du laver den samme fejl gang ef-
ter gang. Folk synes du er dum.

FISKENE (19. februar - 20. marts)
Du har en livlig fantasi, og tror tit, at du bliver 
forfulgt af såvel politi som efterretningstjenesten. 
Du har kun lidt indflydelse på dine venner, og folk 
foragter dig, fordi du praler af din potens. Du 
mangler tillid og er stort set en kujon. ”Fiskene” 
gør grusomme ting mod mindre dyr.

VÆDDEREN (21. marts - 19. april)
Du er foregangsmand og nærer foragt for de fle-
ste mennesker. Du er hidsig, utålmodig og hånlig 
over for andres råd. Du er ikke særlig rar.

TYREN (20. april - 20. maj)
Du er praktisk og ihærdig. Du har en stædig ud-
holdenhed og arbejder som bare helvede. De fleste 
mennesker synes, du er hårdnakket og tykhove-
det. ”Tyre” har dårlig ånde, armsved, lugter og fi-
ser meget.

TVILLINGERNE (21. maj - 20. juni)
Du er en hurtig og intelligent tænker. Folk kan lide 
dig, fordi du er biseksuel, dog er du tilbøjelig til at 
forventet for meget af alle situationer. Dette bety-
der, at du er billig. ”Tvillingerne” er kendt for at 
begå blodskam.

KREBSEN (21. juni - 22. juli)
Du er sympatisk og forstående over for andre 
folks problemer. De synes, du er et naivt fæ. Du 
udsætter altid alting. Det er derfor, du aldrig la-
ver noget af dig selv. De fleste modtagere af kon-
tanthjælp er ”Krebse”.

LØVEN (23. juli - 22. august)
Du anser dig selv for den fødte leder. Andre synes, 
at du er påtrængende. De fleste ”Løver” er blære-
røve. Du er forfængelig og afskyr ærlig kritik. Din 
arrogance er forfærdelig. Du stjæler.

JOMFRUEN (23. august - 22. september)
Du er den logiske type og hader uorden. Denne 
pernittengryn holdning er modbydelig over for 
dine venner. Du er kold og følelsesløs, og falder af 
og til i søvn mens du elsker. ”Jomfruer” kan blive 
gode buschauffører.

VÆGTEN (23. september - 22. oktober) 
Du er den kunstneriske type og ikke særlig reali-
stisk. Hvis du er en mand, er du mere end almin-
delig tvivlsom. Dine chancer for arbejds- og pen-
gemæssig vinding er fremragende. De fleste 
kvindelige ”Vægte” er gode prostituerede. Alle 
”Vægte” har kønssygdomme.

SKORPIONEN (23. oktober. - 21. november)
Du er skarpsindig i forretningsanliggender, men 
man kan ikke tro på dig. Du vil opnå succesens 
højeste tinder på grund af din totale mangel på 
moral. De fleste ”Skorpioner” bliver myrdet før el-
ler siden.

SKYTTEN (22. november - 21. december) 
Du er optimistisk og entusiastisk. Du sat-
ser dumdristigt på dit held, nok fordi du 
mangler talent. De fleste ”Skytter” er for-
drukne, drankere eller narkomaner. Folk 
griner en hel del af dig.

STENBUKKEN (22. december - 19. januar) 
Du er konservativ og bange for at tage en 
chance. Du laver sjældent noget som 
helst, og er doven. Der har aldrig eksiste-
ret en ”stenbuk” af blot lidt betydning. 
”Stenbukke” bør undgå at stå stille for 
længe, da hundene ellers tror du er et træ 
og pisser på dig.

Stjernetegn
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Den forbudte UGLE
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Naturvejledere til hverdag og fest 
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