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En vinter lang og mørk
Som naturvejleder er vinteren ofte den periode, hvor man har tid til at udvikle nye 
arrangementer og forløb. Måske er det også her, at sommerens overarbejde skal af-
spadseres, netværk skal plejes og grej skal efterses.

Men selvom andre klarer vinteren ved at gå i hi, så er det heldigvis ikke virkelig-
heden for en naturvejleder. Der er stadigvæk skolearrangementer der skal laves og 
offentlige ture der skal afholdes. Over hele landet kan det lykkes at trække folk ud af 
deres varme stuer, til oplevelser i sne, regn og mørke. Skoler og børnehaver har hel-
digvis også flere steder erkendt, at naturen ikke kun eksisterer om sommeren. Tilba-
ge står så at udføre sit job som naturvejleder, når 5.b møder op i strutskørt og Ka-
wasakisko på en iskold og våd januardag? Hvordan ”tackler” man det, så det 
alligevel bliver en god oplevelse?

Dette temanummer er tænkt som en inspiration til alle dem, som ikke synes sofa 
og brændeovn altid er nok i vintermånederne. Til dem som gerne vil have argu-
menterne på plads, når andre forsøger at tænke inde-skole i stedet for udeskole. 

  God fornøjelse i kulden og mørket

    Rikke Vesterlund
    Tema-redaktør
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NATURvejledernes 
årskonference
2016 
Indstik midt i bladet med 
program og beskrivelse  
af workshops m.m....
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Fotos: Finn Lillethorup

”Naturvejledning uden grænser  – plads til begejstring”13.-15. april 2016, Det nye Sletten, Ry
Det østjyske naturvejledernetværk inviterer til Naturvejlederforeningens Årskonference 2016.  

Temaet er: ”Naturvejledning uden grænser – plads til begejstring”.

Centralt i programmet er en lang række faglige workshops, hvor du som naturvejleder kan hente ny inspiration  

med hjem og via faglige diskussioner med kollegaer blive endnu mere begejstret for dit fag. 

Torsdagens faglige del afrundes med konferencens keynote speaker James Carter,  

som giver et internationalt pust til dansk naturvejledning. 
Undervejs på konferencen kommer du også til tops på Himmelbjerget  

og får pulsen op gennem morgentur eller festligheder torsdag aften.

Velkommen – vi glæder os til at se Jer på det nye Sletten ved Ry til nogle forrygende dage.Kontaktpersoner vedr. årskonferencen 2016:
Tomas K. Vilstrup, tlf. 86845799 naturvejleder@fdf.dk

Helle-Marie Taastrøm, tlf. 25441698, naturcenter@randers.dk     

Naturvejlederforeningens Årskonference 2016
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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 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/ Peter Laurents, Jystrup Vinkelvej 10, 4174 Jystrup 

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

Bestyrelsen:
Peter Laurents (formand) formand@natur-vejleder.dk  ..............30624542
Bjarke Birkeland  bb@visitaqua.dk  ...............................20904618
Rikke Skriver Vesterlund  vesterlundnatur@gmail.com  .............23472709
Sabine Jensen  sj@levendehistorie.dk  .......................2168 1362
Michael Boon Pedersen  mp@ledreborgslot.dk  .......................2047 7155
Mette Millner Raun 34390@ishoj.dk .................................2135 4368
Mia Lindegaard Pedersen mia.pedersen@snm.ku.dk .................20571004
Frank Olesen froles@buf.kk.dk  ...............................2777 0294
Sam Bøgesgaard Sørensen naturvejleder@sonderskov.dk  ...........7538 3866

Kasse og regnskab:
Michael Boon Pedersen
Skullerupvej 36b, 4330 Hvalsø
kasserer@natur-vejleder.dk - tlf. 2047 7155

Medlemsskab og adresseændring:
Tomas B. Kolind Vilstrup
c/o FDF Friluftscenter Sletten,  
Bøgedalsvej 30, 8680 Ry
medlem@natur-vejleder.dk - tlf. 8684 5759

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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Peter Baloo Laurents
Naturvejlederforeningen

Det er mørkt og koldt derude, og lige i 
skrivende stund lader det til at Kong 
Vinter har besluttet sig for at lade landet 
ligge i smukt snedække. For mange af os 
betyder vinteren at der er ”knapt så 
travlt” som der plejer at være, og der er 
tid til at forberede og klargøre grej, an-
søgninger og forberedelser til det snar-
ligt spirende forår….

Og det bliver igen et spændende na-
turvejlederforår, og midt i vintermørket 
er der en række lyspunkter, som jeg per-
sonligt glæder mig rigtig meget til:

Først og fremmest skal vi jo snart mø-
des til årskonference. Der er lagt mange 
kræfter i at skabe et spændende og ud-
viklende program med innovative op-
lægsholdere og spændende aktiviteter 
og workshops. Se program og indbydel-
se andet steds i bladet.

En af de ting vi særligt glæder os til at 
præsentere for jer på generalforsamlin-
gen, er vores nye hjemmeside som ser 
dagens lys i foråret. Der er arbejdet in-
tenst og målrettet på at skabe en ny og 
mere tidssvarende hjemmeside til gavn 
for foreningen og folk der eksternt søger 
viden om naturvejledningen i Danmark.

Krible Krable Projektet er i fuld gang, 
og på opfordring er der blevet bragt 
fondsmidler i spil til lokale initiativer 
omkring mikro-biotoper, lokale kurser 
for pædagogisk personale, grej med 
mere, der er lavet samarbejdsaftaler 
med DR, og der er på alle måder udsigt 
til at forårets aktiviteter kommer til at 
løfte projektet til nye højder. Som be-
kendt går Rikke Laustsen på barsels or-
lov i marts, og i hendes sted har vi ansat 
Majken Fosgerau Salomonsen som bar-
selsvikar. Majken skal sikre at de mange 
aftaler og aktiviteter fortsat koordineres 

og føres ud i livet. Vi glæder os til sam-
arbejdet. Tag godt imod Majken som 
starter 1.marts…

Også VILD MAD projektet starter op 
i foråret. Der er udvalgt 50 naturvejle-
dere der på landsplan skal medvirke til 
at kvalificere og støtte danskernes mu-
ligheder for at samle af, og nyde natu-
rens spisekammer. Det bliver ligeledes 
et super spændende projekt at følge, og 
et projekt der vil medføre en del PR 
værdi over de kommende år.

I samarbejde med Friluftsrådet, Na-
turstyrelsen og Skovskolen, er der efter-
hånden ved at være efteruddannet et 
stort antal naturvejledere der kan smyk-
ke sig med titlen ”Udeskolevejleder”. 
Det skal gerne være med til at bane, løf-
te og udvikle vejen ind i folkeskolerefor-
mens mange mål og intentioner. I løbet 
af dette forår vil vi derfor præsentere et 
netværk/forum for alle nye udeskolevej-
ledere – et forum der ikke blot skal sikre 
netværk, men også være med til at dan-
ne praksis og samarbejdsrelationer om-
kring udeskole og læringsmålsstyret un-
dervisning. Mange af jer vil være 
repræsenterede på årets BIG BANG 
konference, hvor vi også stiller op fra 
bestyrelsen med et oplæg omkring vores 
mange samarbejdsprojekter ind i folke-
skolen.

Vi er i bestyrelsen også ganske optage-
de af det forventede udspil til regerin-
gens nye naturpakke. Lige pt ved vi ikke 
så meget om indholdet, men sammen 
med bl.a. Friluftsrådet vil vi gøre vores 
til at præge pakkens indhold, således at 
den kommer bredest muligt til gavn for 
”Familien Danmarks” naturoplevelse og 
–forståelse.

...fortsættes s. 22

Der er så mange 
smukke lyspunkter i 
den mørke tid…

5
NATUR vejleder  •  25. årg.  •  nr. 1  •  2016



Fo
to

: R
ik

ke
 V

es
te

rlu
nd

Hvert år rammes mange  
danskere af vintertræthed og 
depression pga. den mørke 
årstid. Mange rammes sam-
tidig af stress. 
Symptomerne på stress kan i 
mange tilfælde minde om en 
vinterdepres sion og de kan i 
værste til fælde forstærke hin-
anden.  
Det kan derfor være gavnligt 
at behandle begge dele  
samtidig. 
I Mindfulnesshaven bruger vi 
naturen som rum for en sam-
let behandling, og viser på 
den måde deltagerne, at man 
ikke behøver miste sin energi 
og glæde, selvom det bliver 
vinter.

Mange danskere lider af vintertræthed, 
vinterdepression og stress. 5% af Dan-
marks befolkning påvirkes af den mørke 
årstid og føler sig vintertrætte og 12% af 
Danmarks befolkning bliver hvert år 
ramt af vinterdepression (Frellesen, 
2008).  

Næsten hver anden dansker lider af 
stress og symptomerne på vintertræt-
hed, vinterdepression og stress er no-
genlunde de samme. Man har et stort 
fald i energi og humør og mange har 
søvnproblemer og isolerer sig fra sociale 
sammenhænge. Det er desuden påvist at 
kvinder er mere disponerede end mænd 
(Frellesen, 2008). 

Energi og glæder hele året – sådan 
undgår du stress og vintertræthed var 
titlen på et kursus jeg afviklede sidste år. 
Kurset hed sådan, fordi man ikke behø-
ver, at miste sin energi og glæde, bare 
fordi det bliver efterår eller vinter. 

 
Naturen helbreder!
Der er stor hjælp at hente i naturen, har 
jeg erfaret både på egen krop og blandt 
de kursister, jeg har haft på besøg. Re-
cepten på både stress og vintertræthed 
er overordnet: Lys, luft og bevægelse i 

Energi og glæde 
hele året 
– sådan undgår du stress og vintertræthed 

Af Doreen Møller Holmquist, 
Natur- og stressvejleder og 
ejer af kursusvirksomheden 
Mind4nature 
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naturen.  Dissideret motion kan forvær-
re situationen for stressramte, men dag-
lige gåture i naturen har vist sig at virke 
helbredende.

Det er videnskabeligt bevist at blandt 
andet lys er løsningen på vintertræthed 
(Fruensgaard, u.d.). Naturen har den 
virkning, at stressramte og mennesker 
med vintertræthed falder til ro, når de 
kommer ud i skoven. Hele deres nerve-
system slapper af og blodtrykket falder 
(Neumann, 2015). Naturen stiller nem-
lig ikke krav til en. Man kan spejle sig i 
naturen, så man kan se sine egne pro-
blemer afspejlet i naturen. Det kan give 
en følelse af at naturen forstår én, og en 
form for samhørighed. 

I naturen bruger man mest sin ikke-
fokuserede opmærksomhed, noget som 
belastede hjerner har brug for. Ikke fo-
kuseret opmærksomhed er det modsatte 
af fokuseret opmærksomhed, som vi 
bruger når vi læser, kommunikerer, 
samarbejder, tjekker mails og stilles 
overfor nye udfordringer (Neumann, 
2015). Hjernen har brug for en pause 
indimellem. Men fordi vi ikke er vant til 
at lave ingenting, har kursisterne ofte 
svært ved bare at sidde og lytte til en 
fugl, som er en af de opgaver, de kan bli-
ve stillet. 

Kursusforløbet
På kurset arbejder jeg netop med at bru-
ge naturen til bearbejdning af stress og 
vinterdepression. Kurset varer et halvt 
år, og jeg mødes med deltagerne en 
gang om måneden i 3 timer for på den 
måde at kunne vise dem glæden, char-
men og magien ved alle vintermåneder-
ne.

Mit drivhus fungerer som basen for hele 
forløbet og har den fordel, frem for et 
lokale indenfor, at der kommer rigeligt 
med lys ind. Her pakker vi os ind i 
varmt tøj og tæpper. Vi starter altid med 
at mødes i drivhuset og høre, hvordan 
den enkelte har det og om vedkommen-
de har trænet hjemmeopgaven. Fra gang 
til gang får de nemlig en lille opgave. 
Det kan være at meditere hver dag 10 
minutter, gerne udendørs, eller at gå et 
vist antal ture om ugen. Andre opgaver 
kan være at bruge naturen som spejl 
f.eks. ved at tænke over, om man selv 
har noget at skulle give slip på, når nu 
naturen giver slip på bladene på træer-
ne, eller om man har noget man længe 
har undgået, udsat eller holdt på, som 
man skal få gjort, handlet på, givet slip 
på, så det ikke ligger og laver blokerin-
ger i ens energi. 

Derefter holder jeg et kort oplæg om 
den enkelte måned. Det handler om 
hvad der sker i naturen lige nu og fort-
ællinger fra det gamle årstidshjul og de 
gamle naturhøjtider m.m.

Så er deltagerne ude på egen hånd el-
ler i grupper for at udføre en øvelse i na-
turen. De skal ud og mærke årstiden på 
egen krop. Jeg bruger primært min have 
men også en tilstødende skov. Opgaver-
ne her kan være at finde sit yndlingssted 
og sætte ord på, hvorfor man lige valgte 
det sted. Det kan også være at sætte sig 
ud en times tid i stilhed eller være krea-
tive med naturmaterialer.

Vi slutter af med en guidet meditati-
on, lidt at spise og noget varmt at drik-
ke. Som regel er det noget der symboli-
serer måneden, i december er det f.eks. 
æbleskiver på pind over bål. 
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Kursisternes udbytte
Ved kursets afslutning har deltagerne 
samlet en hel manual om de enkelte må-
neder bl.a. med opgaver, som de kan 
genbruge hver vinter. Mange udtrykker, 
at de havde glemt, hvilken tilknytning 
de har til naturen og årets gang.

Alle deltagerne kommer på hver deres 
måde videre i deres liv. En af deltagerne 
var sygemeldt med PTSD. Da vi sluttede 
et halvt år efter, havde hun fået nyt ar-
bejde. En anden havde boet på landet 
som barn. Hun følte sig mere forbundet 
til naturen igen efter kurset. Hun havde 
udlængsel fra København og ønskede at 
flytte tilbage på landet igen.

Andre kommentarer fra kursisterne 
er:

•  Jeg har opdaget at min udviklingsryt-
me på mange punkter ligner naturens. 
Jeg går i hi og samler kræfter for at 
kunne blomstre senere på året.

•  Første år ud af mange år, hvor jeg ikke 
har været påvirket af vinteren, samt 
vejret.

Kilder:

Frellesen, T. (2008). Sommer 
hele året. Nyt Nordisk.

Fruensgaard, L. (u.d.). Lis-
beth Fruensgaard - nå dit 
mål uden stress. http://
www.lisbethfruensgaard.dk/

Neumann, T. (November 
2015). Gå glad gennem vin-
teren med naturterapi . Vores 
Villa, s. 22.

Om forfatteren og Mind4nature

Doreen Møller Holmquist er Natur- & stressvejleder og ejer af kursusvirksomhed Mind4nature, 
hvor hun laver live og online kurser for folk med stressproblemer og relaterede kurser, der ofte  
tiltrækker samme gruppe. Det kan fx være vild mad og urtekursusdage. På kurserne indgår både 
naturvejledning, mindful-ness, selvudvikling og naturbaseret mindfulness.

Doreen er uddannet pædagog, naturvejleder og mindfulness instruktør og bruger sin have, som 
hun kalder Mindfulness haven. Den har sin egen facebook side, hvor man kan følge året gang og 
se dagens mindful foto og tekst. Haven ligger på en grund, der også indeholder mark og en lille 
skov. I alt er der 7 hektar. Hele sommerhalvåret er der mulighed for at købe sig et endags stilheds 
retreatophold. 

Læs mere på www.mind4nature.dk

•  En afgørende ting, jeg fik ud af kurset, 
var, at det er så vigtigt at komme ud i 
dagslyset, imens det er der. Specielt i 
den mørkeste tid.

•  Se glæden ud af vinduet, føle naturens 
kræfter, nyde måneden som den er og 
finde de små glæder.

Da jeg planlagde kurset var det et ekspe-
riment fra min side og det lykkedes 
godt. Nogle havde kun problemer med 
en ting, andre med begge. Men delta-
gerne var gode til at lytte og lære af hin-
anden. Opholdet i drivhuset, i min have 
og i den omkringliggende natur havde 
helt klart en gavnlig effekt på både vin-
tertræthed og stress og på deltagerne og 
deres helbredelse.

I år kører jeg samme kursus som et 
online kursus. På min hjemmeside kan 
man hver måned købe et lille online 
kursus med en video, lidt teori, arbejds-
ark, en madopskrift og forslag til en ak-
tivitet/øvelse.

Der er en anden vej efter stress!
 o
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Man har hørt om dem, nogle 
kender dem...  - Folk som ikke 
har sovet godt udenfor.
For at hjælpe til en dejlig  
vinternats søvn uden stress & 
ukomfort, kommer der her en 
lille guide.

Hvordan får jeg en god nats ude-søvn om 
vinteren?
Sørg for at have et godt liggeunderlag. 
Jorden "suger" din varme, derfor er det 
vigtigt at komme væk fra jorden. Siv, 
græs, ris & bregner osv. kan med fordel 
også bruges til at ligge på. Vær sikker på 
at din sovepose er varm nok. Du kan 
eventuelt bruge 2 mindre varme sove-
poser indeni hinanden eller en lagenpo-
se.

En god nats 
søvn . . .

Helt op til 80% af dit varmetab mister 
du fra dit hoved -derfor er det godt at 
sove med hue & halstørklæde.

Er det rigtig koldt, så gå i seng med 
det lange undertøj & sokkerne på (det 
kan altid tages af igen :)

Har du siddet & frosset inden du går i 
posen & tænker "nu skal jeg have var-
men" så husk at det er dig der skal var-
me posen op & ikke omvendt (lav eng-
lehop et par minutter så du er varm, 
inden du går til køjs, så skal du bare se)

Har du larmende eller snorkende per-
soner i lejren, så hav gerne et par øre-
propper med hjemmefra -de giver ro i 
lejren.

 Sov godt!

 o

Af Daniel G. Sørensen,
Naturvejleder ved 
Nordfyns Kommune 
og ejer af www.værude.dk
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I kulde og mørke anbefales:
•  Aktiviteter, hvor man er i bevægelse det meste af tiden, og kun er i ro i korte perioder.
•  Lege, hvor man skal fange hinanden, eller hvor to hold konkurrerer i terrænet.
•  Lege, hvor man udnytter mørket – gemmeleg i skoven, snigeleg.

 
    Jesper Vagn Christensen,
    Naturstyrelsen Fyn

Quiz om overlevelsesstrategier
Som en indendørs optakt til en tur kan man lave en lille quiz med de mindre elever. Den handler 
om, hvordan forskellige dyr klarer sig gennem vinteren og giver et indblik i de forskellige over-
levelsesstrategier. Eleverne skal kombinere fem dyr med fem overlevelsesstrategier. Billeder 
af dyrene vises, ligesom billeder/tegninger af de valgte strategier. Kan eventuelt laves som 
vendespil.
Dyrene i vores tilfælde er: Svale, guldsmed, grævling, musvåge og egern. Strategierne er: sover 
vintersøvn, samler forråd, flyver til Afrika, fanger mad og dør 

    Helle Thuesen,
    Naturvejleder l Naturstyrelsen Trekantsområdet

Fuglekongens overlevelse:
Fuglekongen sover kun 3 min. ad gangen for ikke at fryse ihjel om vinteren. 
Læreren er træet. Elever sidder i to eller tre rækker over for hinanden, som grene på træet. De 
skal sidde tæt op ad hinanden, skulder ved skulder, for ikke at fryse. Når naturvejlederen siger 
sov, skal alle eleverne gå ned i knæ. Når naturvejlederen siger ”vågn op” skal den fugl, der sidder 
tættest på træet, løbe ud og sætte sig yderst på grenen. De andre skal så rykke en tand ind 
mod træet, så de bedre kan holde varmen.
Det skal gå stærkt, ellers dør man!
Tempoet øges efterhånden.
    Jan Vestergaard,
    Naturvejleder ved Kolding Naturskole

Is-uroer:
I frostvejr kan man lave de fineste is-uroer. Hæld vand i et stort plastiklåg. Læg en snor i van-
det, så uroen kan hænges op når den er frosset. Læg fine naturting i isen, så den bliver interes-
sant at kigge på. Efter en nats tid i frostvejr, kan uroerne hænges op.

    Rikke Vesterlund,
    Naturvejleder, Middelfart Kommune

Til alle jer
fra alle os...
Et par gode ideer til vinteraktiviteter
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Ræven efter musene – en leg om overlevelse i vinteren:
Du kan starte legen med at fokusere på rævens og musens mad og levevis.

• Begge bor de under jorden.
• De skal indsamle føde, men hvor og hvordan og af hvad?
• Musen samler forråd (se på kogler, bog, smag på en nød).
• Ræven er en generalist og spiser stort set alt, men lever især af mus.
• Ræven muser (hop som en ræv).

Børnene inddeles i musefamilier á 4-6 elever og får evt. tegnet snude og knurhår med parfume-
fri kohl.
Hver musefamilie bygger en dejlig muserede i skoven af pinde, græs, blade o.lign.
Musefamilien skal nu ud at samle forråd (grankogler, bog, agern mv.) for at overleve vinteren.
Ræven (en voksen med ræveskind over skuldrene) sover i nærheden og vågner nu, da den med sin 
skarpe hørelse kan høre piv og støj fra musene. Ræven laver ræveører, og den må godt se lidt 
farlig ud, bruge sin snude til at snuse, samt liste ud af sit gemmested. Ræven kan også snuse 
omkring musereden, hvis den ikke fik fat på en mus.
Nu går den vilde musejagt! Når ræven fanger en mus, skal den ”døde” mus gå ud af legen og stille 
sig på et i forvejen aftalt sted, f.eks. ved et bestemt træ. Hvis ræven fanger mange mus, bliver 
den måske stærk nok til at få unger – så i næste omgang er der to eller tre ræve.

    Helle Thuesen,
    Naturvejleder l Naturstyrelsen Trekantsområdet

Et efterårs- og vinterforløb så længe der er frisk vildt: 
Vildt på Bål - en grænseoverskridende introduktion til fuglens anatomi. Det er eleverne der 
parvis og under vejledning forestår rensning og flåning af fugle vildt med fordybelse i organernes 
udseende og funktion. Efterfølgende er der tilberedning på bål. Det er de kolde fingres forløb, så 
husk at have rent varmt vand de kan vaske hænderne i - Det får de brug for!

    Ulrik Boll,
    Naturvejleder ved Trente Mølle

Slæde-rundbold:
En bane i sneen afmærkes. Deltagerne deles i to hold. Der spilles efter de almindelige rundbold-
regler, men indeholdet må ikke løbe, før der står to personer klar ved start. Den ene skal trække 
den anden på slæde. Det er tilladt at bytte trækker ved hvert hjørne.

    Rikke Vesterlund,
    Naturvejleder, Middelfart Kommune

Vinter-kryddersnaps
Det er nu, der kan laves en af de mest spændende kryddersnapse: En håndfuld egegrene med 
store knopper kommes på snaps - mængden af grene afhænger af den mængde snaps man vil 
ofre på foretagenet. Til næste jul har man en forbavsende mild og rund kryddersnaps. 

    Jan Langebæk,
    Naturvejleder
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Er der stadig trolde i  
Danmark? Spørgsmålet er 
mærkelig nok ikke let at svare 
ja eller nej til. Og det bør  
derfor undersøges.

Jeg vil nu gøre rede for hvordan jeg  i 
Vejle Ådal har organiseret trolde-under-
søgelsesture  i natteskoven Vi mødtes i 
skumringstimen og først fortælles lidt 
om trolde og andre nattevæsener i sko-
ven. Så tager naturvejlederen sin spidse 
brune filthat på. Det er en løgnehisto-
riehat. Det betyder ikke at deltagerne så 
får en løgnehistorie, slet ikke. Men det 
betyder at de kan få en løgnehistorie. 
Hvis naturvejlederen nu siger: ”Jeg ly-
ver”, og har hatten på, så er det ikke sik-
kert det passer. Men det kan være han 
lyver. Deltagerne skal med andre ord 
tænke selv. Og det er jo altid godt.

Vi demonstrerer først en lille born-
holmsk forstenet trold af ”Krølle-Bølle-
racen”, så vi ved, hvad vi f. eks kan kigge 
efter. Der er små og ser i hvert fald ret 

Af Peer Høgsberg, 
naturvejleder for dagtilbudet i  
Kolding Kommune
peer.natur@gmail.com
2364 0265

Vinter er  
historiefortælletid

ufarlige ud. Der skal ikke lommelygter 
med på turen. Pas endelig på med ikke 
at lyse på trolde, de kan risikere at blive 
til sten. Værst er det hvis de farer i flint, 
og så burde man jo egentlig have be-
skyttelsesbriller på. Heldigvis tyder de  
mange flintestykker på markerne på at 
de hidsigste trolde for længst er faret i 
flint, så det går nok at drage afsted til 
skovs uden…

Flere danske børn har formentlig be-
søgt Mallorca end oplevet den danske 
natteskov en vinternat. Det er derfor 
OK at udstyre dem lidt til den eksotiske 
mørke-oplevelse.

Nødvendigt udstyr
Alle får først udleveret en hvid usynlig-
hedspind. Den hvide pind af specialbe-
handlet rønnebærtræ har den egenskab, 
at trolde ikke kan se mennesker, når de 
har en sådan pind i munden, og så 
snakker man i øvrigt mindre. Usynlig-
hedspinden er en ”Omvendt Troldepus-
pind”. Man kan teste pindens virkning 
ved at alle samtidig tager deres pind i 

Nat- og troldetur  
i natteskoven
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munden. Kan alle stadig se hinanden er 
pindene OK. Hvis der er nogen der ikke 
kan se os, så kan de være trolde (også 
kaldet bjergfolk) - eller det kan også 
være at de bare laver sjov.  Man kan i 
stedet vælge at  starte med at udlevere 
en frisk afskåret rønnebærgren, en klip-
pesaks og knive til deltagerne, så de selv 
kan selv starte med at lære at lave deres 
egen, helt friske, usynlighedspind.

Dernæst får alle en  ”modig-sten” ud-
leveret til at holdes i hånden under hele 
turen. En til hver, også de voksne. Mo-
digsten ligner for det utrænede øje 
strandsten, runde, glatte, blanke og vel-
duftende; men de er specialbehandlede 
med hemmelige ingredienser, bl.a. bjør-
nefedt og olivenolie.

(Jeg har lært selv at lave modigsten af 
en gammel russer, som jeg mødte i som-
meren 1979  en regnvejrsaften ved et lejr-
bål i skoven lidt syd for Happaranda i 
Finland. Han fik en flaske multebærvod-
ka og jeg fik opskriften. En fed handel for 
mig.)

Modigstenen virker på den måde at 
den blot skal holdes i hånden under tu-
ren. Når stenen er blevet håndvarm er 
den ladet op (I øvrigt fuldstændig på 
samme måde som en mobiltelefon, bare 
uden oplader-ledning) og så opsuger ste-
nen simpelt hen al natteangst i ca. en 
meters radius.

Så kan troldene ikke se os, og vi er 
ikke bange for mørket. Fint. Vi er nu 
klar til at gå ud i skoven.  Vi skal dog gå 
meget stille, for  væsenerne i skoven kan 
alle sammen stadigvæk høre rigtig godt 
og – måske især – meget let lugte os.

Vi mangler altså endnu meget stærkt 
listesko til børn. Såmænd også til voks-
ne.

Noget tyder på at troldene kan høre os 
på for lang afstand.

Men listesko til børn er ikke til at op-
drive. Heller ikke på internettet.

Og måske er det vores lugt, der gør 

det aller lettest for troldene at opdage os 
og gemme sig. Rigtig mange nataktive 
væsener har en meget fin lugtesans. Er 
der er noget trolde efter sigende virkelig 
ikke kan lide, så er det stanken af sæbe, 
især fra nyvaskede børn. Ofte er man 
dog så heldig at der ikke er nogen nyva-
skede børn blandt deltagerne. Man kan 
forsøge at smøre sig med sæbefjerner; 
men man kommer altså til at lugte af 
gammel ost. Det er noget behageligere 
helt at lade være med at vaske sig et par 
dage inden ekspeditionen. Blot et godt 
råd.

Et troldekald skulle efter sigende 
være godt; men selv om vi har prøvet 
med forskellige modeller, er det desvær-
re ikke endnu lykkedes forfatteren at 
fremstille et troldekald, der fungerer – 
snarere tværtimod. Vi har prøvet med 
en type krybskyttefløjte; men det synes 
blot at skræmme såvel trolde som sko-
vens øvrige dyr langt væk. Som sagerne 
står nu må vi absolut fraråde at tiltræk-
ke trolde med troldekald. De virker 
ikke.

Ud i natteskoven
Ude i natteskoven er det ret svært at fin-
de trolde, må vi indrømme. Vi går lidt 
væk fra de moderne elektriske pærer, 
som Edison opfandt for omkring 100 år 
siden, og så er vi der. I natteskoven. Den 
ligger der hver nat, natteskoven; men vi 
oplever den sjældent. De fleste dyr fær-
des i skoven om natten, hver eneste nat, 
året rundt. Det er en stor oplevelse.

Vi går uden lys; men går så til gen-
gæld tæt samlet. Vi går op i skoven og 
rundt, og undgår så vidt muligt steder 
med brændenælder; så vi går ikke me-
get nede langs åen. Som regel opsøger vi 
steder hvor der er mange bregner. Det 
skulle ifølge færingerne være det bedste 
steder at møde trolde. Når vi er kommet 
ind i skoven skal vi lytte til skovens lyde 
og se efter  skovens væsener. Måske 

• Sandhed er det modsatte af klarhed (Niels Bohr)
• - Og i samme omfang, navnene forøgedes,  

formindskedes sandheden. (Snorres Eddasagn)
• Kender man troldens navn, f. eks  Find – eller Rumleskaft,  

så har man magt over ham…

13
NATUR vejleder  •  25. årg.  •  nr. 1  •  2016



Fotos: Colourbox

dukker der noget op. Eller vi kan høre 
noget.

I mørke er alle katte - og trolde – grå. 
Det er de virkelig. For os. Når vi har 
gået lidt begynder vores sort-hvide nat-
tessyn at fungere og vi ser meget bedre. 
Men kun i gråtoner. Lygter ødelægger 
vores nattesyn og vi ser mindre med 
lygter. Uden lygter risikerer vi heller 
ikke at trolde vi møder bliver til sten. 
Det ville være ret skrækkeligt.

Vi kan sikkert få set flagermus; men 
grævlingen kan nu nok både høre og 
lugte os først, så den møder vi forment-
lig ikke. Og heller ikke ræven. Men mus 
og ugler måske – og måske rådyr.

Men måske – hvem ved – en lygte-
mand, en lille trold eller en skovelver el-
ler… Der er ikke noget at være bange 
for, de gør ikke noget. Vistnok.

Undervejs får vi en redegørelse for, 
hvor troldene formodes at stamme fra, 
de forskellige slags trolde – og navne på 
troldene, nogle af deres skikke – og 
hvordan det er gået troldene i moderne 
tid. Der er desværre grund til at overve-
je om troldene ikke er ved at blive end-
nu et truet væsen der burde optages på 
rødlisten over udryddelsestruede arter.

Og tilbage fra skoven
Når vi har været rundt  i skoven kom-
mer vi tilbage til start igen. Der har væ-
ret tændt bål på pladsen og der er sat 
vand over til kakao, som ifølge Harry 
Potter-bøgerne er det bedste middel 
mod dementorer og andet uhyggeligt, 
idet kakao er med til at styrke sindet og 
stemme det positivt.  Men forhåbentlig 
er modet stadigvæk højt, og vi kan må-
ske endnu nå et par - ikke alt for uhyg-
gelige -  troldehistorier  og et par fælles-
sange ved bålet under stjernerne, før vi 
går hjem i natten.

Vi skal give børn lyst til at tage deres 
forældre med ud i natteskoven - absolut 
ikke skræmme børn med farlige trolde 
og hekse, hovedløse hunde og høns, 
spøgelser, kirkegrimer, spøgelsesharer, 
helheste, varulve og vampyrer og vam-
pyrflagermus. (Det kan man måske godt 
dyrke lidt hos en gruppe voksne; men hel-
ler ikke dér i for store doser).

En tur i natteskoven en vinternat hu-
skes – længe...

 o
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Fotos: Finn Lillethorup

”Naturvejledning uden grænser  
– plads til begejstring”

13.-15. april 2016, Det nye Sletten, Ry
Det østjyske naturvejledernetværk inviterer til Naturvejlederforeningens Årskonference 2016.  

Temaet er: ”Naturvejledning uden grænser – plads til begejstring”.

Centralt i programmet er en lang række faglige workshops, hvor du som naturvejleder kan hente ny inspiration  
med hjem og via faglige diskussioner med kollegaer blive endnu mere begejstret for dit fag. 

Torsdagens faglige del afrundes med konferencens keynote speaker James Carter,  
som giver et internationalt pust til dansk naturvejledning. 

Undervejs på konferencen kommer du også til tops på Himmelbjerget  
og får pulsen op gennem morgentur eller festligheder torsdag aften.

Velkommen – vi glæder os til at se Jer på det nye Sletten ved Ry til nogle forrygende dage.

Kontaktpersoner vedr. årskonferencen 2016:
Tomas K. Vilstrup, tlf. 86845799 naturvejleder@fdf.dk

Helle-Marie Taastrøm, tlf. 25441698, naturcenter@randers.dk
     

Naturvejlederforeningens Årskonference 2016
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TEMA 2 – Money Talks – Fra idé til virkelighed  
(Torsdag 9-12)
  
Fundraising, Lobbyisme, Partnerskaber 
(Workshop 3)

Ideen og projektet er klar. Men hvilke tråde skal der nu trækkes i, og hvem kan hjælpe ? 
Tre udvalgte eksperter i realisering af grønne ideer kommer hver med 35 minutters oplæg.
Herefter 1 times speed-casing - Gruppearbejde og sparring om realisering af et eller måske fle-
re konkrete projekter. Eksperterne er konsulenter. Kort fremlægning for countergruppe med 
feed back. 
Nøgleord: Kontakt og dialog med politikere, fondssøgning, partnerskaber og netværk, lobbyis-
me, offentlighed, timing, metodik, sparring, time-killere, when to stop og faldgruber.

Har du et projekt til speedcasing, så kontakt eller send gerne en kort beskrivelse til Peter Øster-
gaard, poe@ju.dk.

Oplægsholderne:
Partnerskaber: Bent Hodde Mortensen, Souschef, teknik og Miljø, Odder Kommune
Fundraising: Kristina Margrethe Rasmussen, Udviklingskonsulent med fokus på projektudvik-
ling og fundraising Randers Kommune
Strategi og navigation: Per Thornberg. Kreativ entreprenør i Aalborg Øst. Grøn Guide der "ska-
ber handlingsorienteret oplysning om bæredygtig levevis". 

TEMA 1 – Fortælling  
(Torsdag 9-12)

Fortællekarrusellen - Den stedbårne fortælling 
(Workshop 1)

Naturen rummer et væld af stedbårne fortællinger, der knytter sig til både konkrete naturom-
råder som f.eks. skov, bakker og overdrev, samt historier om træer, blomster osv. På denne 
workshop får deltagerne inspiration til at arbejde med stedbårne fortællinger i naturen. Der gi-
ves en kort introduktion til metoden ”Fortællekarrussel”, hvorefter deltagerne inddeles i 3 
mandsgrupper, der fordeles på tre fortælleture:

•  Søen - kulturhistorie og natur.
•  På tur igennem skovens træer - natur og kultur.
•  Generel fortælling om Slettens natur og kultur. 

Efter turen er det deltagernes tur til selv at skabe en fortælling. I hver af 3 mandsgrupperne går 
man herefter rundt til de tre steder – søen, skoven og Sletten og fortæller for hinanden – 10 
min. hvert sted. Til sidst mødes hele gruppen til en kortere opsummering for at afslutte fortæl-
lekarrusellen!
Workshopledere: Natur- og kulturformidler Anita Søholm m fl.

Fortælleteknikker  
(stemme, effekter, fortællingens elementer og praksisteori) 
(Workshop 2)

Fortælle- og dramalærer Hanne Kirk fra den Frie Lærerskole fortæller en god historie om livets              
mening. Herefter gives en skarp gennemgang af fortællingens elementer, tricks og praksisteori 
med små improviserede øvelser indlagt, hvor deltagerne selv prøver at fortælle med afsæt i 
konkrete ting fx fra naturen    
     

OVERSIGT OVER WORKSHOPS

TEMA 1 – Fortælling 
(Torsdag 13.15-16.15)
         
Fortællekarrusellen - Den stedbårne fortælling 
(Workshop 7)

En gentagelse af workshop 1.

Fortælleteknikker 
(Workshop 8)

En gentagelse af workshop 2.

TEMA 2 – Money Talks – Fra idé til virkelighed 
(Torsdag 13.15-16.15)
               
Fundraising, Lobbyisme, Partnerskaber 
(Workshop 9)

En gentagelse af workshop 3.
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TEMA 2 – Money Talks – Fra idé til virkelighed  
(Torsdag 9-12)
  
Fundraising, Lobbyisme, Partnerskaber 
(Workshop 3)

Ideen og projektet er klar. Men hvilke tråde skal der nu trækkes i, og hvem kan hjælpe ? 
Tre udvalgte eksperter i realisering af grønne ideer kommer hver med 35 minutters oplæg.
Herefter 1 times speed-casing - Gruppearbejde og sparring om realisering af et eller måske fle-
re konkrete projekter. Eksperterne er konsulenter. Kort fremlægning for countergruppe med 
feed back. 
Nøgleord: Kontakt og dialog med politikere, fondssøgning, partnerskaber og netværk, lobbyis-
me, offentlighed, timing, metodik, sparring, time-killere, when to stop og faldgruber.

Har du et projekt til speedcasing, så kontakt eller send gerne en kort beskrivelse til Peter Øster-
gaard, poe@ju.dk.

Oplægsholderne:
Partnerskaber: Bent Hodde Mortensen, Souschef, teknik og Miljø, Odder Kommune
Fundraising: Kristina Margrethe Rasmussen, Udviklingskonsulent med fokus på projektudvik-
ling og fundraising Randers Kommune
Strategi og navigation: Per Thornberg. Kreativ entreprenør i Aalborg Øst. Grøn Guide der "ska-
ber handlingsorienteret oplysning om bæredygtig levevis". 

TEMA 3 – Ny naturvejledning på recept 
(Torsdag 9-12)

Naturvejledning for kræftramte (mænd)
(Workshop 4)

Simon Høegmark, Naturvejleder og pædagogiske leder af Naturama i Svendborg, deler ud af 
sin praksis med naturvejledning for kræftramte mænd.
Først ca. 2 timers – ”prøv det selv” og få gode ideer du kan tage med hjem, hvorefter vi går ind 
og Simon fortæller om teorien bag, erfaringer med og potentialet i naturvejledning for denne 
målgruppe.
Der inddrages fortælling, meditation, naturens æstetik, evolutionsteori og det grønne ”rums” 
betydning for vores trivsel/for om vi får det bedre også kaldet vores recovery.

Naturvejledning for stressramte
(Workshop 5)

Søren Thoby er uddannet mindfulness - lærer og har undervist og lavet kurser på Mariendal 
(Aarhus Kommune) i de sidste 12 år. Gennem konkrete øvelser og tilhørende teori vil Søren give 
os nogle bud på hvorledes man kan arbejde med stressramte, og ligeledes fortælle om resulta-
terne fra et 2-årige forskningsforløb som Sørens stresskursus har været medvirkende i.

Naturvejledning for flygtninge
(Workshop 6)

Red Barnet har næsten 10 års erfaring med natursocialt arbejde for udsatte børn og deres fa-
milier. På denne workshop deler vi vores erfaringer. Et særligt fokus vil være på vores mange-
årige samarbejde med Afdelingen for Traume- og Torturoverlevere omkring naturaktiviteter for 
krigstraumatiserede flygtningefamilier samt vores nystartede projekt VIND (Videnforum for 
Natursociale Aktiviteter).
Workshopholdere:

• Eva Skytte, programkoordinator for Natur & Fælleskab, Red Barnet
• Rasmus Dylov, Natur- og friluftsvejleder i Natur & Fælleskab, Red Barnet
• Knud Eschen, familiebehandler i Afdelingen for Traume- og Torturoverlevere, Psykiatrien,   
• Region Syddanmark

TEMA 3 – Ny naturvejledning på recept 
(Torsdag 13.15-16.15)

Naturvejledning for kræftramte (mænd)
(Workshop 10)

En gentagelse af workshop 4

Naturvejledning for psykisk syge
(Workshop 11)

Benny Jensen, PsykInfo konsulent og naturvejleder i psykiatrien Region 
Syddanmark har over 20 års erfaring i arbejdet med psykiske syge. 
Med udgangspunkt i oplægget ”Natur på hjernen” – naturvejledning for brugere af psykiatrien 
i Region Syddanmark vil Benny Jensen og medarbejder med brugerbaggrund i psykiatrien, 
Claus Jessen Abildgren, dels give en teoretisk baggrund og dels vise praktiske øvelser og ideer 
til naturvejledning for psykisk syge.              

TEMA 2 – Money Talks – Fra idé til virkelighed 
(Torsdag 13.15-16.15)
               
Fundraising, Lobbyisme, Partnerskaber 
(Workshop 9)

En gentagelse af workshop 3.



Program:
Onsdag 13/4:

10.00 - 11.00:  Musikalsk ankomst og indkvartering.
11.00 - 12.00:  Velkomst og ”kick start” af konferencen.
12.00 - 13.00:  Frokost.
13.00 - 14.00:  ”Danskerne – hvem er det?” - Oplæg ved  

 antropolog Dennis Nørmark, bl.a. kendt fra   
”Smagsdommerne”. Dennis Nørmark tager   
 temperaturen på danskerne og giver os indblik i 
hvem vi som naturvejledere formidler til.

14.00 - 14.30:  Kaffe/The break.
14.30 - 17.30:  Naturvejlederforeningens Generalforsamling.
17.30 - 18.30:  Møder på kryds og tværs, Velkomst til nye  

Ugler, udstillingsstande fra foreninger mv.
18.30 - 19.30:  Aftensmad.
19.45 - 22.15:  Fortællinger ved Himmelbjerget – vandretur og 

hygge. 
Vandretur - walk and talk - til Himmelbjerget 
med formidling af mindesten med app’en ”Tra-
veltales”, tale fra Himmelbjergets talerstol af for-
eningens formand til naturvejlederne og kaffe/ 
kage på toppen.

22.00 -            :   Aftenhygge og kollegial sparring.

Torsdag 14/4:

06.00 - 07.30:  Morgenture for de friske.  
 (vandretur, fugletur, MTB tur)
07.00 - 08.30:  Morgenmad.
09.00 - 12.00:  TEMA workshops: 

TEMA 1: Fortælling. 
•  Fortællekarrusellen. (workshop 1)
•  Fortælleteknikker. (workshop 2)

TEMA 2: Money Talks.
•  Fundraising, Lobbyisme og partnerskaber. 

(workshop 3)
TEMA 3: Ny naturvejledning på recept.
•  Kræft. (workshop 4)
•  Stress. (workshop 5)
•  Flygtninge. (workshop 6)

12.00 - 13.00:  Frokost.
13.15 - 16.15:  TEMA workshops:

TEMA 1: Fortælling. 
• Fortællekarrusellen. (workshop 7)
•  Fortælleteknikker. (workshop 8)

TEMA 2: Money Talks.
•  Fundraising, Lobbyisme og partnerskaber.  

(workshop 9)

TEMA 3: Ny naturvejledning på recept.
•  Kræft. (workshop 10)
•  Psykisk Syge. (workshop 11)

16.30 - 18.00:  Konferencens keynotespeaker – James Carter: 
This session will explore the role of nature inter-
pretation in the 21st century. It will build on in-
ternational perspectives as well as James’s per-
sonal experience, and consider current 
challenges and opportunities for the field. 
James Carter has worked in heritage interpreta-
tion for thirty years, following a career that in-
cluded working as a farm labourer, radio presen-
ter and countryside ranger. He has helped to 
shape the profession of interpretation in the 
United Kingdom through popular training 
events, articles and books. In 2015 he was awar-
ded the first Lifetime Achievement Award by the 
UK’s Association for Heritage Interpretation. 
www.jamescarter.cc.

19.00 -    ?      :  Festmiddag med tema, underholdning og  
ugleoverrækkelse til næste års arrangører.

Fredag 15/4:

07.00 - 08.30:  Morgenmad.
09.00 - 09.45:  Nordea-fonden orienterer om fondens indsats 

inden for naturvejledning og formidling.
10.00 - 11.00:  Event Break. 
11.00 - 11.45:  Friluftsraadets time.
11.45 - 12.00:  Farvel og på gensyn.
12.00 - 13.00:  Frokost ”Grab and go”.

Pris: 

Medlemspriser:
Konference og overnatning i 4-mands værelse   2.800,- kr.
Konference og overnatning i eget telt   2.500,- kr.
Konference og anden indkvartering   2.500,- kr.
Årskonferencegruppen anviser gerne mulighed for booking af  
eneværelser på hoteller i nærområdet – dette står man som  
deltager selv for, og man sørger også selv for transport frem og  
tilbage til konferencestedet.

Som ikke-medlem af Naturvejlederforeningen tillægges  
alle priser 500,- kr.
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Af Annette Weiss
Herning Naturklub
Natur & Ungdom

Foto: Colourbox

D. 24. januar 2014 var tempe-
raturen minus 3 grader og  
solen gik ned klokken 16.40. 
Der var Disneysjov, X-Faktor 
og endda EM-håndbold i 
fjernsynet. Alligevel trodsede 
125 børn og voksne sofaens 
faste greb, kulden og mørket 
og tog med os på natteskov-
tur.
I samarbejde havde Herning Kommune, 
Herning Naturklub og Herning Astro-
nomiforeningen inviteret til en tur ud i 
mørket og kulden i håbet om at lære 
mere om vinternattens hemmeligheder. 
Aftenen bød på stjernekiggeri, natløb, 
hygge og vildtragout ved bålet og en 
ægte levende ugle.

Stor opbakning til oplevelsen
Opbakningen var meget større end for-
ventet, måske fordi folk fik et tilbud om 
en oplevelse, de ellers ikke får. De fleste 
har været en tur i skoven, mange mens 
det var vinter og en del mens det var 
nat. Men det er de færreste, der har væ-
ret i skoven en kold vinter nat. Flere af 
deltagerne fortalte også, at det havde 
været en speciel oplevelse at sidde rundt 
om bålet om vinteren med en mur af 
mørke lige bag ryggen.

Tur med forskellige udfordringer
Løbet foregik på en asfalteret sti i Løv-
bakke dyrehave, som var lyst op af fak-
ler, så alle kunne være med og uden at 
være bange for at blive væk i den mørke 
skov. For de modige var der flere afstik-
kere ind mellem træerne uden lomme-
lygten tændt. Posterne havde fokus på 
de nataktive dyr. Bl.a. hvordan de finder 
vej og søger føde i mørket. 

En ugle i natten
Som et ekstra tilløbsstykke havde Ka-
ren-Louise Smidth fra Herning Kom-
mune taget sin tamme ugle med, som 
man kunne se i naturskolens lokaler 
mens man fik varmen efter turen i sko-
ven. Både børn og voksne synes, at det 
var sjovt og spændende at se uglen så 
tæt på, at se den spise og høre Karen-
Louise fortælle om den. 

Astronomi og masser af udstyr
Drengene fra Astronomiforeningen  
viste rundt på himlen – indtil skyerne 
lukkede til. Herefter havde de heldigvis 
masser af udstyr og computerprogram-
mer, som især tiltale de mange med-
bragte fædre.

 o

Skovtur i  
vinternatten
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En kæmpe gik i 2012 over 
Tunø og i land ved Horsens. 
Han har siden efterladt sine 
enorme fodspor gennem  
Horsens, Silkeborg, Viborg  
og Randers kommuner. 

Fodsporene er vartegn for ”Levende 
Kulturspor”, der er et samarbejde mel-
lem de fire kommuner om at få de ofte 
skjulte kulturspor i landskabet gjort 
synlige for andre end fagfolk. Et af ben-
spændene i projektet er, at synliggørel-
sen helst skal ske i samarbejde mellem 

Levende  
Kulturspor
Et spændende møde mellem 
naturvejledere og kulturformidlere

museer og naturskoler. Det er der kom-
met en hel masse nye samarbejdsrelatio-
ner ud af, som har resulteret i et væld af 
meget forskelligartede aktiviteter: Øko-
logi på gadeplan i Horsens, hvor arkæo-
logen viste folk, hvordan vikingerne slog 
sig med ved åmundingen, mens natur-
vejlederen gjorde folk opmærksom på 
alt fra mursejlere til bjørnedyrene i tage-
nes mosbelægning.

• En tur til Tollundmandens fundsted 
ved den genetablerede Bøllingsø i 
Silkeborg Kommune fik 200 deltage-
re til at snørre skoene, hvor man 
både kunne studere levende og død 
tørvemos og få forklaringen på, 

Af Jens Frydendal,
Helle-Marie Taastrøm,
Lars Nygaard og
Thorke Østergaard 
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hvorfor mosen gemmer så godt på 
sine ofre.

• Udforskning af flere hundrede år 
gamle plovfurer på Ulbjerg Klint.

• Rundvisning i en gammel zoologisk 
have midt i Randers, hvor man lufte-
de tigere i gågaden. Her havde kæm-
pens fodspor pludselig ændret facon! 

Dette blot for at nævne spændvidden i 
de i størrelsesordenen 300 aktiviteter, 
affødt af projektet.

Som en vigtig del af projektet er et 
stort udvalg af de lokaliteter, der indgår 
i projektet lagt ud på Historisk Atlas 
(www.historiskatlas.dk). For underteg-
nede var det en hel åbenbaring af stifte 
bekendtskab med den ret fantastiske 
hjemmeside, hvor man kan finde alle 
landsens seværdigheder på det histori-
ske plan – gå selv ind og udforsk din 
egn, eller endnu bedre læg de kulturhi-
storisk interessante lokaliteter, du ken-
der, ind på siden. Det kræver lidt med-
lemskab m.v. men snak med dit 
museum. Det er sikkert med – eller bør 
være det!

En anden vigtig del af projektet er ud-
arbejdelse af undervisningsmateriale i 
en form som giver skolerne mulighed 
for og lyst til at opsøge og bruge de le-
vende kulturspor i nabolaget.

Undallslund Skov i vestkanten af Vi-
borg gemmer på dystre kulturminder 
bl.a. var det her 17 landssvigere blev 
henrettet efter 2. verdenskrig. En ar-
bejdsgruppe af historielærere, muse-
umsfolk og naturvejledere er i gang med 

Fakta:

• Hver af de fire kommuner har opsat 25  
QR koder og tilhørende beskrivelser på  
Historisk Atlas.

• Hver kommune har hvert år afviklet 
mindst 25 SPOR arrangementer. 

• Der er udlagt tre fysiske fodspor i her  
kommune som reklame for projektet.

• De offentlige ture hvor publikum har  
kunnet møde både naturvejledere og  
kulturformidlere har været meget popu-
lære med op til 200 deltagere.

• Deltagerne i SPOR projektet har besluttet 
at fortsætte det gode samarbejde også  
efter projektet officielt slutter med ud-
gangen af 2015.

at lave et undervisningsmateriale, som 
kan få egnens lærere til at bruge dette 
eller andre temaer omkring Undallslund 
i deres undervisning. 

I Randers har man valgt at lave et 
partnerskab med foreningen "Danmarks 
Fortidsminde Forening" og udnytte sy-
nergien mellem Historisk Atlas og for-
eningens informative side www.fortids-
mindeguide.dk. Der laves et digitalt kort 
over de ca 70 fortidsminder eller kultur-
spor der findes i Randers kommune, så-
dan at en lærer uden lokalkendskab om-
kring hver skole nemt kan finde frem til 
spændende lokale historier. I tilknyt-
ning til kortet laves lærervejledninger 
med undervisningsforslag.

I Silkeborg sker udvikling af undervis-
ningsmaterialet i samarbekde med loka-
le lærere som også laver kursus i brugen 
af materialet.

Sidst i august slutter det tre-årige pro-
jekt af med en sejlads hvor kaagene fra 
Randers og Silkeborg i et par uger sejler 
ned ad Gudenåen og hver dag lægger til 
nye steder, hvor museumsfolk, naturvej-
lederer og andet godtfolk vil stå parat til 
at tilbyde tage børn, uge og voksne for-
skellige aktiviteter.

Foruden at skabe rum for en masse 
gode kultur- og naturoplevelser til be-
folkningen i de fire kommuner, har pro-
jektet også skabt rammer for et tæt sam-
arbejde mellem naturskoler og museer 
og mellem disse institutioner på tværs 
af kommuneskellene. 

 o

Opsætning af QR-koder  
på Ulbjerg Klint.

Kaagen kommer hjem.
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Foto: Thomas Mikkel Jensen

Et samarbejde mellem dagin-
stitutionerne i Ishøj Kommune 
og naturvejlederen får pæda-
gogernes natur- og bevægel-
seskompetencer løftet til glæ-
de for bevægelses- og 
naturglade børn.

”Hvilken leg skal vi lege her?”, spørger 
Dorte ved næste sted” ”Kogler”, ”Den 
med koglerne”, råber børnene. ”Ja!” sva-
rer pædagogmedhjælperen Dorte og 
finder i sin bevægelsesrygsæk en snor, 
som er bundet sammen, så den danner 
en cirkel. ”Nu skal I løbe ud og finde to 
grankogler hver. Kan I det?” Børnene er 
allerede i løb på vej over mod hegnet, 

Af Sussie Bonde, Adjunkt  
ved Professionshøjskolen UCC,  
Videreuddannelsen, Program-
met Læring og Didaktik
Titangade 11
2200 København N
www.ucc.dk 
Direkte 41898880
sukb@ucc.dk

Bevægelsesruter 
i børnehøjde

hvor grantræerne står. De kommer til-
bage med forskellige mængder af kogler 
og smider dem ind i den cirkel, som 
medhjælperen har formet. Sammen 
med børnene repeterer hun reglerne og 
hurtigt er en leg i gang med kogler, der 
skal kastes ind og ud af en cirkel. Børne-
ne griner højlydt og lægger stor energi i 
at kaste.

Ti børn i alderen 3 til 5 år og de pæ-
dagogiske personaler Dorte og Marie-
Louise fra institutionen Troldebo har 
inviteret naturvejleder ved Ishøj Natur-
center Mads Ellegaard og jeg, som eks-
tern konsulent med på deres bevægel-
sesrute. Vi stopper nu ved et af deres 
steder, hvor vi skal lege Den flittige bi, 
som er fra Friluftrådets materiale Spring 
ud i naturen. 
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Her er et bud på noget af det 
udstyr du skal bruge for at 
sammensætte din egen  
”bevægelsesrygsæk”.

Et ”Spring ud i naturen” kort.

Foto: Mads Ellegaard

Foto: Mads Ellegaard

Bevægelsesrute
Mads fik, som en videreudvikling af na-
turcenterets og daginstitutionernes suc-
cesfulde deltagelse i Friluftsrådets pro-
jekt Spring ud i naturen, ideen om at 
daginstitutionerne laver bevægelses-
ruter. Det vagte hos det pædagogiske 
personale begejstring. Mads inviterede 
derfor pædagogerne til en Bevægelses-
rutedag, hvor planlægningen af bevæ-
gelsesruterne blev skudt i gang med 
praktisk og teoretisk oplæg. Bevægelses-
rute har Mads defineret som en planlagt 
rute fra institutionsdøren og 1-3 km 
rundt i lokalområdet, krydret med 5-10 
forskellige steder, hvor legene fra 
”Spring udi naturen” bruges. Stederne 
kan være et hegn, en bakke, et vandhul 
o.lign. Mads har erfaret, at pædagoger 
ikke altid har lokalkendskab, idet de ofte 
selv bor i en anden kommune. Pædago-
gerne kan altså mangle viden om, hvor 
de kan gå hen, og hvor gode steder er. 

Sådan laver du en  
bevægelsesrute i et børneperspektiv

Find kort over institutionens lokalområde eller tegn selv et. Planlæg en rute på 1-3 
km i lokalområdet. Skal der laves en ”sløjfe” på ruten? Skal ruten gå fra by til land? 

Find 5-10 steder/spots hvor du kan sætte en aktivitet/leg i gang. Find inspiration 
til forskellige bevægelses- og naturlege i kortene fra posen med 75 bevægelseslege 
fra Friluftsrådets Spring ud i naturen projekt.

Lav en ”Bevægelsesrygsæk”, hvori du kan medbringe de rekvisitter, som du kan 
anvende til enten dine valgte lege eller andre spontant opståede ideer. Pak fx i din 
rygsæk snor, reb, poser, lup, pincet, førstehjælpskasse m.m.

Afprøv og skab erfaringer med din bevægelsesrute sammen med børnene. Iagttag 
og reflekter så du og dine kolleger kan evaluer og justere på jeres bevægelsesrute.

Tjek om din bevægelsesrute og legene:
•  Er tilpasset børnenes behov og færdigheder.
•  Indeholder genkendelsens glæde.
•  Tilgodeser alle 18 grundbevægelser.
•  Tilgodeser muligheden for at inddrage natur og naturfænomener/giver børnene 

mulighed for at gøre sig erfaringer i naturens tre rum (jf. artiklen ovenfor).
•  Tilgodeser børnenes behov for at eksperimentere og være aktivt undersøgende, 

deltagende.
•  Benytter lokalområdets/naturens muligheder bedst muligt for at give børnene 

den bedste udvikling/læring. 
•  Giver alle børnene bevægelses- og naturglæde.

Inddrag gerne lærerplanerne i bevægelsesruten og del den med andre institutioner!

Guide
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Foto: Thomas Mikkel Jensen

Foto: Mads Ellegaard

De 18 grundbevægelser 
som danner basis for barnets  

motorik er:

gå
kravle
trille

springe
klatre
løbe

krybe
balancere

snurre
skubbe

gribe
gynge

trække
svinge
hinke
hoppe
vippe
kaste

Kendskab til lokalområdet og børnene
Viden om hvor at gå hen og hvor de lo-
kale gode steder er fås kun ved sammen 
med børnene at udforske sit lokalområ-
de. En pointe her er netop at gøre det 
sammen med børnene. Ved at lade bør-
nene bevæge sig frit kan pædagogen 
iagttage, hvordan børnene på egen hånd 
leger og lærer i og af det lokale sted. 
Hermed åbnes for at deltagelsen bliver 
på børnenes præmisser og for viden om, 
hvor og hvordan pædagogen kan møde 
børnene med understøttende aktiviteter. 

Bevægelsesruten bliver dermed ikke 
planlagt for børnene, men i et samarbej-
de med børnene. Der skabes altså både 
viden om lokalområdets pædagogiske 
rum og om børnenes kompetencer og 
udviklingspotentialer.   

Mangel på lokalkendskab og et krav 
om at arbejde med alle læreplanerne er 
nogle af de faktorer, der gør, at pædago-
gerne ikke altid får prioriteret at udvide 
institutionens pædagogiske rum ved at 
inddrage lokalmiljøet. Definitionen af 
bevægelsesruterne gør, at der KAN ar-
bejdes med alle lærerplanstemaerne. Jeg 
vil her fremhæve og kort argumentere 
for to: krop og bevægelse samt natur og 
naturfænomener. 

Læreplanstemaet krop og bevægelse
indebærer, at børnene skal tilbydes vari-
erede bevægelsesmiljøer. Her er bevæ-
gelsesruten fremragende til at komme 
ud i nye, forskellige og anderledes mil-
jøer end institutionens. Nye bevægelses-
miljøer inviterer på ny børnene til at 
sanse, anvende og eksperimentere med 
deres kropslige funktioner, hvilket er 
betydningsfuldt for udvikling af en 
stærk og alsidig sanse-motorik. Bevæ-
gelsesruten kan understøtte børnene i 
en godt sanse-motorik ved at stimulere 
til de 18 grundbevægelser samt særligt 
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Foto: Thomas Mikkel Jensen

I sansemotorikken tages udgangspunkt i 3 primære sanser,  
og en række grundbevægelser:

Labyrintsansen 
(Vestibulærsansen) 

Placeret i de to labyrintorganer, 
som ligger i det indre øre i  

begge sider af hovedet. 
Herfra går der besked til hjer-

nen om roterende bevægelser 
af hovedet, bevægelsens  

retning og hastighed.
 

Følesansen 
(Taktilsansen)

Hjælper med at fortælle barnet 
om sig selv og omverdenen. 
Sanseorganerne er placeret 
overalt på huden og i slim-

hinderne.

Muskel-/ledsansen 
(Kinæstesisansen)

Modtageorganerne for denne 
sans er placeret i alle muskler, 

led og sener. Disse organer  
registrerer retning og spæn-

ding i fx muskler og sener
Derud over har vi  

4 sekundære sanser:  
Høre, lugte, smage og se.

de 3 primærsanser: labyrintsansen, føle-
sansen og muskel-/ledsansen. Forskning 
viser, at børn tænker og lærer med 
kroppen. En solid sanse-motorik giver 
ikke bare børnene selvværd, mod og 
god trivsel, men også et stærkt afsæt for 
deres fremtidige tænkning og læring. 

Læreplanstemaet natur og naturfænomener
har børns glæde ved at være i naturen 
og at få førstehåndsoplevelser med bl.a. 
naturens dyr, planter og vejrfænomener 
højt prioriteret. Megen forskningen do-
kumenterer at ophold i naturen og at gå 
tur bl.a. reducerer stress, styrker sund-
heden, reducerer støj og ikke mindst sti-
mulerer fantasi, leg og kreativitet. Bevæ-
gelsesruten kan netop indfri disse 
dokumenterede effekter. Bevægelsesru-
ten giver børnene muligheden for at gå i 
og gennem forskellige naturtyper på alle 
tider af året. Dermed erfarer børnene 
via sanserne bl.a. årstider. Desuden får 
de mulighed for at udforske steder og 
naturfænomener, hvilket med pædago-
gens støtte hjælper dem med at få kate-
goriseret og systematiseret verden. Børn 
i daginstitutionerne skal ikke have 
kendskab til og ansvarliggøres i store 
miljøsammenhænge. Børnene skal have 
lyst til at komme ud i naturen for at 
nyde, stille spørgsmål og undersøge den 
gennem leg, fordi det giver dem glæde. 
Det er et godt fundament for deres vide-
re udvikling og læring. 

Troldbos børn 
har været på bevægelsesruten flere gan-
ge. De nyder både genkendelsen og det 
nye, der opstår spontant. Vi fandt på tu-
ren bl.a. fugleæg, snebær og mødte en 
hundelufter med hunden i en rygsæk. 
Jo, der var mange ting at blive kloge af 
på turen. Og vel hjemme mente børne-
ne, at ”det hele var sjovt”. ”Vi skal lave 
det 1000 gange mere”!

Tak for turen!
 o
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Skal du være  
med i 2016?
Naturvejlederforeningen har brug for naturvejledernes støtte til Krible Krable – derfor håber vi  
igen i 2016, på stor opbakning fra naturvejledere i alle ender og kanter af landet.
Det er Krible Krable måned i hele maj. DR Ramasjang viser Krible Krable tv i uge 21 og pt. er der 
mere end 170 tilmeldte daginstitutioner landet over, der selvstændigt arbejder med Krible Krable 
som projekt-tema. Projektets målgruppe er børn i alderen 0-8 år, pædagoger og pædagog-
studerende, samt børnefamilier. 
Du kan f.eks. bidrage ved at udbyde Krible Krable arrangementer, kurser eller indgå i samarbejde 
med det lokale pædagogseminarium. 
Det er vigtigt for Naturvejlederforeningen at vide hvem, hvad og hvor, der arbejdes med Krible Krab-
le, derfor opfordres alle til at tilmelde sig, uanset om dit bidrag er stort eller lille.
Du kan tilmelde dig til Krible Krable 2016 på:  
www.natur-vejleder.dk/krible-krable1krible-krable1downloadtilmelding 

Tilmeldingsfristen er d. 15. februar 2016.
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Hjælp os med at sprede budskabet!
Er dine lokale daginstitutioner, dagpleje og skoler med i Krible Krable? Hvis ikke, har vi brug for din 
lokale hjælp til at sprede budskabet, i alle ender og kanter af landet. Målet er at få flest mulige børn 
og voksne ud på Krible Krable jagt i den nære natur, for at undersøge og opdage, lære og lege. Hjælp 
os med at sprede budskabet lokalt.
Du finder relevante oplysninger, materiale og brevskabeloner m.m. på:
         www.natur-vejleder.dk/krible-krable1 
Gør gerne raklame for vores inspirationsmateriale på hjemmesiden og på vores 21 Krible Krable  
aktiviteter for børn på www.kriblekrable.nu 

Krible Krable universet er udviklet i samarbejde mellem  
Naturvejlederforeningen og DR Ramasjang.

Nordea-fonden støtter Naturvejlederforeningens arbejde med Krible Krable.
Friluftsrådet støtter udvalgte delmål af Naturvejlederforeningens arbejde med Krible Krable.

Foto: Allan Trolle for Nordea-fonden
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Lasse vandrer med syvmileskridt
I landskabet for ”Natur og miljø i pæ-
dagogisk arbejde” vandrer Lasse Tho-
mas Edlev stedskendt. Han kender til 
alt fra de store linjer i horisonten til de 
små kryb under den mindste sten. I 
hans 3. version af bogen bevæger han 
sig hjemmevandt fra filosofiske ideer, 
over teoretiske modeller til den konkre-
te praksis. Absolut en bog værd at læse 
– eller genlæse.

Siden første udgave af bogen udkom i 
2004, er der sket meget og denne 3. ud-
gave er da også blevet noget mere om-
fangsrig. Bogen indeholder 14 afsnit i 3 
dele: 1: Sansning, naturoplevelser, dan-
nelse og læring. 2: Udeliv, socialisering, 
sundhed og naturterapi. 3: Kunst, vi-
denskab, miljø og natursyn. Ja – man 
kommer vidt omkring!

Især første del af bogen har jeg ofte 
vendt tilbage til, når jeg skulle afholde 
kurser for pædagoger, lærere eller stu-
derende. Jeg har genlæst afsnittet for at 
huske mig selv på teorien bag vores 
praksis. I mine øjne er Lasses største 
gave til læsere af denne bog hans evne 
til at kombinere teorier, faglig litteratur 
med den praksis, man står i som natur-
formidler. Det er tydeligt, at han selv 
har rod i begge områder: teori og prak-
sis. Jeg tager mig selv i at tænke ” ja det 

skal jeg prøve!”. Nå ja – sådan kunne 
man også gøre”. Dejlig inspirerende! 
Og i forhold til den teori som præsen-
teres, får jeg lyst til at vide mere – læse 
mere.

Det har taget mig lang tid at læse 
bogen fra ende til anden og jeg kan 
bifalde Lasse’s egen anbefaling om at 
afbryde læsningen hyppigt for at få 
teksten i spil i forhold til ens egen 
praksis. 

Ideerne og tankerne er noget jeg 
kan bruge og jeg kan let forestille mig 
at nybegyndere kan bruge bogen som 
direkte inspiration. Dog med en und-
tagelse - afsnittet ”Naturterapi”. Jeg 
finder emnet relevant, interessant og 
jeg læste afsnittet med stor nysgerrig-
hed. Men jeg savner en opfordring til 
forsigtighed, før man begiver sig ud 
for at agere naturterapeut. Og samti-
digt nyder jeg især i dette afsnit at 
læse om det særlige som Lasse kan. 

Jeg tror ikke, jeg kan anbefale en 
version 4. Den vil blive for omfatten-
de. Men måske flere forskellige bøger 
der går mere i dybden med de enkelte 
emner. Og gerne bøger hvor Lasse’s 
egne tanker og ideer står endnu klarer 
frem.

Kari Hald

Boganmeldelse

”Natur og miljø  
i pædagogisk arbejde” 
Lasse Thomas Edlev,  forlaget Munksgaard
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NatureMoves
Projektet NatureMoves er forankret i forskningsenheden Active Living på Syddansk Universitet og har som ho-
vedmål at fremme og udvikle børn og unges friluftsliv. Projektet består af en forskningsdel, der har til hensigt 
at tilvejebringe nødvendig viden på området, samt en interventionsdel, hvor resultater og ideer bliver virke-
liggjort, afprøvet og evalueret. Projektet er støttet af Nordea-Fonden og Friluftsrådet. (Læs mere om Natu-
reMoves på www.sdu.dk/naturemoves).

Baggrund
Baggrunden for projektet er bl.a. en række studier, som dokumenterer værdien af friluftsliv og naturoplevelser 
i forhold til sundhed, samt i forhold til udvikling af motorik, sociale kompetencer og identitet for gruppen af 
børn og unge. Meget tyder endvidere på at naturen og uderummet har mistet betydning som social møde-
plads og aktivitetssted for børn og unge i fritiden

Resultater
De første resultater fra en stor spørgeskemaundersøgelse om børn og unges friluftsvaner og relation til natu-
ren er nu offentliggjort i en rapport i IOB/SDUs Movements-serie (http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_
centre/c_isc/publikationer/movements)  
Undersøgelsen peger på nye væsentlige sammenhænge og mønstre i børn og unges hverdagsfriluftsliv, samt 
knytter an til tidligere forskning på området.
Her et kort uddrag af resultaterne:
• Når børn er aktive udenfor er det ikke primært i naturlige omgivelser - men derimod i sports- og idrætsan-

læg og i haver.
• Når børn i alderen 10-15 år keder sig er det naturlige valg ikke at gå ud og finde på noget at lave - men der-

imod snarere at fordrive tiden med elektroniske medier eller  kontakte vennerne via tlf. og sociale medier.
• Manglende tid pga. lektier, elektroniske medier og andre fritidsinteresser er det der afholder børnene fra at 

komme mere ud.
• Børnene har lyst til at komme mere ud i naturen (særligt pigerne).
• Når børn er i naturen er det primært på stranden, i parken, i skoven.
• At gå en tur er den aktivitet som er mest udbredt blandt børnene.
• Det sociale – at være sammen med vennerne – er den vigtigste motivation for at komme i naturen blandt 

børn og unge.
• Mange børn bruger naturen – særligt skoven – som et rekreativt rum hvor de kan være alene og opleve 

fred og ro.
• Der er forskelle på aktivitetsmønstrene og motiverne for friluftsliv ift. Køn og alder.
• Børnene har ønsker og ideer til hvad der kan få dem til at være mere aktive udenfor.
• Flere ideer til aktiviteter og bedre faciliteter er en oplagt mulighed som børnene selv peger på.

Videre perspektiver
Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen vil blive yderligere kvalificeret med kvalitative studier. I anden 
del af projektet vil resultaterne blive anvendt som baggrund for at udvikle og implementere en række visions-
projekter, som skal skabe optimale og videnskabeligt begrundede rammer for børn og unges hverdagsfrilufts-
liv. Målet er at naturen og uderummet – igen – bliver en vigtig social mødeplads og et centralt aktivitetssted 
for børn og unge i fritiden. På sigt vil dette have væsentlig betydning for børn og unges sundhed, motorik, so-
ciale kompetencer og udvikling af identitet.

Børn og unge vil gerne 
mere ud i naturen, men… !

Har I spørgsmål om projektet 
eller resultaterne er I velkom-
ne til at rette henvendelse til 
projektleder Søren Andkjær; 
sandkjaer@health.sdu.dk 
tlf. 60113438

www.sdu.dk/naturemoves
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NYHED FRA SCANDIDACT

Klik ind på siden og kom gerne 
med forslag til forbedringer eller 
ønsker om nye produkter.

Kig ind på vores nye hjemmeside og få inspiration 
til din undervisning:

  • Mulighed for produktsøgning
  
  • Nemt at handle via online bestilling
  
  • Tilmeld dig nyhedsbrev og deltag i 
     lodtrækning om fl otte præmier  

www.scandidact.dk

TLF.: 49 13 93 33 • FAX: 49 13 83 85
OLDENVEJ 45 • DK-3490 KVISTGÅRD

Foreningens leder - fortsat fra s. 5...

Der er flere gode kolleger der har efter-
spurgt at foreningen får mere ”politisk 
kant” – at vi markerer os tydeligere i na-
tur- og friluftsdebatten og præsenterer 
naturvejledningens mange kompetencer 
og facetter bedre og bredere. Bestyrelsen 
vil naturligvis gerne medvirke til dette, 
men må også erkende at vi er begrænse-
de af at vi alle er frivillige i foreningsar-
bejdet, og at der derfor er grænser for 
hvor mange bolde vi kan spille med ad 
gangen. Der er ingen tvivl om at natur-
vejledningen kan have kronede dage, 
hvis vi kender og prioriterer vores ind-
satser, og Friluftsrådet har som bekendt 
netop lanceret nogle justeringer og til-
pasninger omkring studieordningen på 
naturvejlederuddannelsen. Natur og fri-

luftsliv fylder meget i medierne og i ud-
dannelsesmarkedet er der et stigende 
antal aktører der ønsker at spinde guld 
på vækstområdet. Vores engagement 
som naturvejledere, og vores evne til at 
udvikle tilbud og indsatser imod det 
omgivende samfund vil være afgørende 
for den fremtid vi går i møde.

Husk at Naturvejlederforeningen også 
er DIN forening. Byd ind og vær med til 
at præge og sikre udviklingen ved at 
tage del i redaktionsarbejde, arbejds-
grupper samt regionale- og faglige net-
værk.

                            Peter Baloo Laurents
                                                                 Formand

Peter Baloo Laurents
Naturvejlederforeningen
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Frederiksen Scientific A/S . Viaduktvej 35 . DK-6870 Ølgod . Tel. +45 7524 4966 . Fax +45 7524 6282 . info@frederiksen.eu . www.frederiksen.eu

Få blæst makroverdenen op på en projektor 

eller på computeren. Tilsluttes via usb og med 

software til både Windows og Mac. 

 

5 MP opløsning og lav pris er blot nogle af  

de positive ting ved denne makrolup.

Er udstyret med regulerbart LED-lys og leveres 

med et solidt stativ.

NY SMART DIGITAL MAKROLUP

Varenr: 078106

675,- NYHED

Super priser på vores 
populære bestemmelsesduge 

og foldetavler - holdbare og 
perfekte at have med i felten...

Kendt fra
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NATURvejleder for fremtiden
I december holdt redaktionen bag NATURvejleder et konstituerende møde, 
hvor den nye redaktion blev  sammensat . 

På mødet  blev bladets fremtidige form diskuteret . Generelt er der positive 
tilbagemeldinger om den form vi bruger nu, hvor bladet er et tema-blad el-
ler et magasin .

Redaktør blev Rikke Vesterlund . Hun har den koordinerende funktion for 
alt i redaktionen og har kontakt med temaredaktørerne .
Redaktionens medlemmer er foruden Rikke Vesterlund, Majken Fosgerau 
Salomonsen, Mia Lindegaard Pedersen, Sabine Jensen og Peter Baloo 
Laurents . Redaktionen er stadig åben for evt . interesserede, der kunne 
tænke sig at være med i produktionen af vores foreningsblad .

Redaktionen vil i samarbejde med bestyrelsen styre bladets profil, sam-
mensætte årets temaer og udpege temaredaktører, der får ansvaret for de 
enkelte udgivelser .

Maskinmester blev Finn Lillethorup . Han layouter, kontakter trykkeriet og 
sørger for distribution .

Temaer for 2016:
En vinter lang og mørk –  Februar 2016 . 
Temaredaktør: Rikke Vesterlund .

25 års jubilæum for NATURvejleder-bladet - April 2016 . 
Temaredaktør: Rikke Vesterlund .

Tema endnu ikke fastlagt - September 2016 . 
Temaredaktør: Sabine Jensen .

Jagt - November 2016 . 
Temaredaktør: Franz Holmberg .

Vi har brug for din hjælp
Næste blad, som udkommer i april 2016, er et jubilæumsnummer .
NATURvejleder har nemlig 25 år på bagen som foreningsblad .
Hvilken artikel har gjort størst indtryk på dig? Hvilken har virkelig lært dig 
noget? Hvilken artikel var den mest mærkelige? Og hvilken fik dig op i det 
røde felt?
Vi samler op på de sidste 25 år, og udgiver de mest mindeværdige artikler .
Skriv til redaktionen og giv dit bud . vesterlundnatur@gmail .com

Går du med en forfatter/redaktør i maven?
Har du lyst til at skrive en artikel til et af temanumrene, så skal du endelig 
bare kontakte temaredaktøren .
Har du en god idé til et tema i 2017? Så kontakt redaktør Rikke Vesterlund  
på vesterlundnatur@gmail.com
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