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Dengang  -  i marts 1987  
-  da Danmarks første naturvejledere var på grundkursus på Holstrup-
gård lå de sidste snedriver stadig og holdt på kulden i de nordvendte 
skrænters skygge. Men solen skinnede lystigt, og flokke af Vintergæk 
og Eranthis lokkede årets første insekter frem fra deres vintersøvn.

I dag  -  i april 2005  
-  skinner solen også lystigt. Vi er i Dronningens København, i Ha-
raldsgade, hvor Skov- & Naturstyrelsen holder til. Mange af de ”gamle” 
naturvejledere er igen samlet fra hele landet for at hylde deres hold-
kammerat, Arne Bondo Andersen, som nu stopper efter mange års tro 
tjeneste som statslig embedsmand.

Den ene hyldesttale følger den anden hele gennem eftermiddagen, og 
der bliver sagt hurra på mange forskellige måder. den tidligere direk-
tør i Fredningsstyrelsen, Viggo Nielsen, siger i sin tale blandt andet: 
Han er som en terrier, der forfølger sit mål uanset, hvad der sker om-
kring ham. Det er i høj grad Bondos fortjeneste, at der kom en naturvej-
lederordning i Danmark!”

Et par uger før denne sammenkomst havde NATURvejleders 
udsendte besøg af Bondo på Kongskilde Friluftsgård, og 
dette interview blev lavet:

Hvad er det egentlig, der sker her den sidste dag i april?

Jeg har været offentlig ansat i 36 år, og jeg blev 67 år den 23. januar i år, 
så jeg synes, at det er tiden at stoppe i Statens tjeneste.

Der er utrolig meget jeg har lyst til at gøre nu  -  masser af energi  -  ven-
der tilbage til Sønderjylland  -  laver eget firma  -  vil koncentrere mig 
om at formidle historien i landskabet og lave arrangementer for gruppen 
bedsteforældre med børn  -  flere tilbud om  ud i naturen for denne 
gruppe, på shelterpladsen, fisketure, lave bål, lave mad på Trangia

Jeg har været med til at opbygge Dybbøl Mølle Centret  -  der vil jeg ven-
de tilbage til som fortæller  -  et sted som står mit hjerte utrolig nær.
Jeg har det helt godt med, at det er nu jeg slutter, hvor vi er færdige med 
handlingsplanen for naturvejledningen i det 21. århundrede og de inter-
nationale principper bæredygtig naturvejledning er udgivet som hånd-
bog på nettet på IRFs (International Ranger Federation) hjemmeside - 
de sprang ud af Verdenskonferencen i Australien, hvor vi var en stor flok 
danske naturvejledere af sted, som promoverede principperne.

Hvorfor stillede du egentlig op som kandidat til Naturvejlederforeningens be-
styrelse tidligere på året? Der var da nogle som tænkte: Hvad vil han egentlig 
med det, når han har været i bestyrelsen før og er på vej på til pension?

Jamen, jeg har stadig masser af energi og jeg har stor lyst til at lægge no-
get af den i foreningsarbejdet. De internationale principper og det inter-
nationale naturvejledersamarbejde er noget, der ligger mig meget på sin-
de og som jeg vil arbejde med nu, når jeg igen i år er trådt ind i 
Naturvejlederforeningens bestyrelse. Det er rigtigt, at jeg var med til at 
stifte foreningen og blev dens første formand i 1993-95, da jeg arbejdede 
som naturvejleder i felten i Sønderjylland.

Dengang han drog afsted
(melodi: Overskrævs på husets tag)

1.

Om en mand vi synge vil
Som er unormalt viril
Og hans afkom det har stil
Flere hundred blev det til 

For hver enste gang han knaldt
Ugleunger ned der faldt
Nogle vejed firs et halvt
Bondo-Jugend blev de kaldt

Du vil lægge avlen bi
Men det må du ej fordi
Vi vil ikke gi’ dig fri 
Før vi får dem gange ti

Derfor synger vi i kor
Du ska’ gøre fler til mor

Bli hjem, bli hjem
Oh bli dog hjem

2.

Du skal gi den nok et hak
Ikke lægge hjernen brak
Ordene skal slå flik-flak
Vilde fagter og snup-snak

Du skal blive ved som ugl
Vrøvle løs om krudt og kugl
Sandheden du ska ej skjul
Nogle vil forstå en smul

For så længe du det magter
Folket stadig ud sig agter
For at hør en munter snak der
Understregs af jysk og fagter

For når du nu tar afsted 
Er det for at blive ved

Igen, igen
Oh kom igen

3.

Arne Bondo Andersen
Er naturens muntre svend 
Altid siger han om den
”Vad dog i den” ja såmænd

Båd i tosomhed og mang
Og helt uden bangen sang
Skal frit lyde bægerklang
Om så trampes på en slang

Til postyr han gerne gir
Friluftsmidlers sidste tier
Overhører dem som sir
At natur er ej til lir

Før i tiden var der fred 
Nu blir hurlumhejet ved

Gå hjem, gå hjem
Oh gå dog hjem

4.

Rundt i verden til kongres
Bondo sås i ugledress
Følte det ej som et pres
Andre ville ha fået stress

Bliver nu ene og forladt
I den store tavse nat
Som et vrag i Kattegat
Du som før var fuldt besat?

Nej, på Bondo kaldes skam
Mari-Louise venter ham
Det er jo hans nye lam 
Hun er mere nam end tam

Kom til mig du ungersvend
Lyder det fra Jylland hen 

Kom  hjem, kom hjem
Oh kom dog hjem
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Henrik Jørgensen og H.H. Scheibel  havde forfattet 
nedenstående sangtekst til Bondo’s reception d. 21. april



Hvor begyndte din interesse for naturen og fri-
luftslivet? Var det i barndommen?

Det kan jeg egentlig ikke huske; men jeg er 
opvokset på en gård i Jylland, og jeg fangede 
min første ørred som fem-årig.

Jeg blev uddannet som agronom i 1964; 
men det interesserede mig ikke at blive an-
sat i et foderstoffirma og sælge pesticider og 
kunstgødning, så jeg valgte et job i Land-
brugsrådet. Den 1. maj 1969 blev jeg ansat 
i Kulturministeriet. Det var dengang, det 
var trekløver-regeringen med statsminister 
Hilmar Baunsgaard i spidsen havde mag-
ten, og Chresten Helweg Petersen var kul-
turminister. Det var ham, der i 1970  købte 
Kongskilde af Zoologisk Have, der på da-
værende tidspunkt manglede penge. 
I 1974 opgav Zoologisk Have at drive dyre-
have ved Kongskilde, og så opstod ideen om 
at lægge en friluftsgård på stedet.
Dengang definerede man en friluftsgård 
som et sted, hvor unge mennesker kunne 
sove billigt, og søndagsgæsten kunne få en 
forfriskning. Da dronningen indviede 
Kongskilde Friluftsgård i 1982 var forvent-
ninger steget  til, hvad en friluftsgård skulle 
indeholder. Nu skulle det også være et kraft-
center!
Bondo smiler underfundigt; men ikke iro-
nisk, mens han fortæller om Kongskilde. 
Han kan stadig overraske den lokale na-
turvejleder med nye spændende historier 
om folk og fæ på stedet. I det hele taget 
kender Bondo næsten enhver krog af 
Danmark. Dette skyldes, at han siden Mil-
jøministeriets fødsel har været den em-
bedsmand, som var specialisten i friluftsliv 
og naturformidling.

Er der et bestemt tidspunkt, hvor man kan sige, 
at din interesse for naturvejledning blev vakt?

Ja, i 1970 var jeg til en konference afholdt 
af Europarådet i Strasbourg. Her var der en 
englænder, Don Aldridge, der holdt et helt 
fantastisk foredrag om ”countryside inter-
pretation”. Det var en øjenåbner! En af Don 
Aldridge’s hovedteser var: ”Intet kan erstatte 
et levende menneske som formidler af natu-
ren,  -  oplysningstavler og vandretursfolde-
re er slet ikke nok.” Don Aldridge bragte 
ideerne om naturvejledning over Atlanten, 
og jeg var siden hen med til at bringe ideer-
ne over Nordsøen.
Don Aldrigde’s definition på naturvejled-

ning: ”Interpretation is the art of explaining 
the significance of a place to the public who 
visit it in order to point out a conservation 
message” blev fordansket. I Danmark gjaldt 
det om at skabe kendskab til, fortståelse for 
og kærlighed til naturen.
Senere kom Brundtland-rapporten, som 
skubbede formålet med naturvejledning et 
skridt videre. 
Nu gik god naturvejledning også ud på at 
præge menneskene til at tænke bæredygtigt.

Hvordan kom naturvejledningen egentlig i 
gang i Danmark?

Fredningsstyrelsens direktør, Viggo Nielsen, 
nedsatte et udvalg, der fra 1983-85 skulle 
belyse, hvordan man byggede bro mellem 
land og by. Det var ud af dette udvalgs ar-
bejde, at ideen om en egentlig naturvejle-
derordning opstod. Miljøminister Christian 
Christensen gik således med til at lave en 
naturvejlederforsøgsordning med inspirati-
on fra USA, England og Skotland. Alle skul-
le være med fra begyndelsen: Staten, amter-
ne, kommunerne, foreningslivet, museerne 
og friluftsgårdene. Forsøgsordningen gik i 
gang i efteråret 1986 og naturvejlederud-
dannelsen gik i gang i januar 1987, da alle 
naturvejlederne var blevet ansat. I 1989 
konstaterede miljøminister Lone Dybkjær  -  
at naturvejlederordningen er kommet for at 
blive  -   hvorefter hun gjorde den perma-
nent.

Vi løb hurtigt i Danmark fra de guidede 
ture og skolearrangementer til alle mulig 
slags arrangementer, der overskred græn-
serne for, hvad man tidligere havde set in-
denfor naturvejledning rundt om i Verden. 
Danmark overhalede simpelthen dem, vi 
havde lært det af i USA og Storbritannien, 
og de sagde det selv, når vi fortalte om na-
turvejledning i Danmark på internationale 
konferencer
Dette skyldes ikke mindst, at vi allerede 
med det første hold naturvejledere fik nogle 
mennesker med mange forskellige talenter 
og masser af ideer til, hvordan man kan 
lave naturvejledning.

Hvordan endte du egentlig i Miljøministeriet?

Jordlovene faldt til jorden i 1961  -  men så 
kunne man da skrive en betænkning. Jeg 
var Landbrugsrådets repræsentant i Natur-
fredningskommisionen. Kommissionen var 
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nedsat af Kulturministeriet og her lærte jeg 
mange af dem at kende, som jeg senere 
skulle komme til at arbejde sammen med.
Formanden for Landbrugsrådet, Anders 
Andersen, forstod før mange af sine med-
lemmer, at erhvervet ikke bare kunne sige 
nej til alting, for så kunne man nemt blive 
sat udenfor indflydelse. 
Så han var en vigtig brik i det spil, der end-
te med, at befolkningen fik adgang til de 
åbne arealer.
I 1969 tilbød formanden for Naturfred-
ningskommisonen, Viggo Nielsen, mig et  
job i Kulturministeriet, som jeg sagde jatak 
til.

Jeg kan huske Anders Andersen fra medierne i 
min barndom. Hvordan var han som menneske?

Han var noget så sjældent som et hundrede 
procent mandfolk af den gamle type: Et ord 
er et ord - man kunne stole ubetinget på 
ham!

Hvis du skulle nævne nogle få mennesker, som 
virkelig har betydet noget for dig, hvem falder 
dig så først ind?

Hans Ole Hansen  -  og også hans far, for-
fatteren Martin A. Hansen  -  har jeg altid 
følt mig meget på linje med. Jeg har haft 
mange gode og inspirerende snakke om-
kring lejrbålet med Hans Ole, og han er sta-
dig en af mine bedste venner.

Jeg holder også stadig kontakten med Don 
Aldridge ved lige. Han har været en stor in-
spirationskilde gennem årene, og han  har en 
arbejdsenergi helt ud over det sædvanlige.

Direktør Viggo Nielsen og den tidligere mi-
nister og formand for Friluftsrådet, Ole 
Løvig Simonsen, var nogle af de ansvarlige 
for, at vi i Danmark har noget der på ver-
densplan er helt enestående: Et nært sam-
arbejde mellem et ministerium og en NGO. 
Det fineste ved det danske demokrati viser 
sig i samspillet mellem Miljøministeriet og 
Friluftsrådet. Tænk, vi driver naturvejleder-
ordningen sammen! Man skal uden for lan-
dets grænser for at forstå, hvor værdifuldt 
og enestående dette samarbejde er.

Under interviewet har vi bevæget os ned 
til badestranden ved Tystrup Sø. 
Bondo fortæller levende og som altid med 
et meget livligt kropssprog om, hvordan 

kulturministeriets fredningskonsulent, 
Steen Bjerke, fik ”lavet” denne sandstrand 
”overnight” ved hjælp af mange vognlæs 
grus og strandsand. Der opstår en kort 
pause, hvor vi i stilhed nyder udsigten 
over søfladen, så bemærker Bondo:

Hvor er det dejligt  -  vandet er helt klart. 
Sådan så det ikke ud for 30 år siden, da var 
det grøn algesuppe. Rensningsanlæggene 
har gjort deres gavn. Det er skønt. o
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Kongskilde,  april 2005 
John Holst

Principles of sustainable development interpretation
Practicing the fundamentals of high quality interpretation, a professional interpreter 
should:
• Develop an in-depth knowledge of the natural or cultural protected area that is being inter-
preted and apply that knowledge to build a range of reevant messages/compelling stories.
• Develop an in-depth knowledge of the audience. Recognise the perceptions, experience and 
knowledge of the audience members and develop the interpretive project with respect for a diver-
sity of audiences, including those with cultural, age and gender differences.
• Apply effective communication techniques: develop clear objectives; organise each program or 
product around a central relevant idea or ideas; plan for all aspects of the project and evaluate 
the success of the interpretive work.
• Provide the audience members with multiple opportunities to find their own connections bet-
ween the interpretive messages/interpretive experiences and their daily lives and motivations, 
thus providing the stimulation to reflect on their lifestyle.
• Recognise that it is inspiration, passion and emotion that often drive action.
• Use specific local sites, apply practical hands-on and active methods and involve multiple 
senses.

Encouraging and modelling sustainable development practices, a professional interpreter 
should:
• Incorporate sustainability principles throughout interpretive programs/projects and develop, 
with audience members, ideas for actions that are practical and realistic locally while considering 
broader or global impacts.
• Plan all aspects of interpretative events in a way that demonstrates sustainable development 
principles.
• Use materials from suppliers who exhibit responsible actions that support sustainable develop-
ment.
• Strengthen the capacity of people to be involved in the decision making process about lifestyle 
and development.
• Demonstrate an honest, ethical and clear approach to sustainability.

Man kunne godt kalde nedenstående principper for ”Bondos Vers”, for 
under interviewet bliver det er helt klart, at Bondo føler, at vedtagelsen 
af principperne på IRFs verdenskonference i Australien er den ene af de 
to store sejre, som han har haft en stor andel i gennem sit lange liv som 
embedsmand. Den anden store sejr var permanentgørelsen af den 
danske naturvejlederordning.

Mister 
”Code of Conduct

Se den danske oversættelse på side 63
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ske kultur er ikke til det. 
Moralen: man skal passe på sig 
selv. Fald er en del af indlæring 
for børn og andre. Men selvfølge-
lig kan der går galt en gang i 
mellem… lær af det.

- se side 28

Læs den første leder fra den nye 
formand... 

- se side 30

Få ansigter og navne på den nye 
bestyrelse... 

- se siderne 31 og 63
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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/ Jens Frydendal, Batum Hedevej 3, 8830 Tjele 

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

Bestyrelsen:
Jens Frydendal jens.frydendal@skolekom.dk ......8663 8500
Karen Vesterager  karen.vesterager@skolekom.dk ..4580 5926 
Helle-Marie Taastrøm  naturskolen@randers.dk .............8643 2537
Thomas Gyalokay thomas.gyalokay@get2net.dk ....4359 1113
Marianne Hald mhm@nja.dk ..............................9635 1612
Søren Kiel Andersen skovska@privat.dk ......................9791 0655
Jesper Grube Kristiansen jgk@ishoj.dk ...............................4353 7279
Arne Bondo-Andersen arne1864@mail.tele.dk ..............7467 1164
Jesper Larsen jbl@ggglx.dk ..............................3957 6920

Kasse og regnskab:
Helle-Marie Taastrøm
Nauhøjvej 1, Rostved, 8410 Rønde
(Husk at skrive dit navn når du betaler kontingent, 
er 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. 

Årskonferencen 2006 afholdes 5. - 7. april på  
Riber Kjærgård (Sydjyllands Landbrugsskole) 
 Temaet for årskonferencen bliver noget om ”Vand”.
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Tem
a:  S

u
n

d
h

ed
..

Det sunde blad…
For første gang i naturvejlederordningens historie har et begreb, der 
ikke på en eller anden måde har naturen som formål, sneget sig ind i 
vores formålsbeskrivelse; SUNDHED. Det skal ikke længere først og 
fremmest handler om at beskytte den ydre natur – naturen, men deri-
mod have fokus på den indre natur - vores egen sundhed.

Behovet er der. Sundhed - eller mangel på samme - er et voksende 
samfundsproblem. Presset på sundhedssystemet stiger fordi stadig flere 
lider af afledte sygdomme som følge af usund levevis; man bevæger sig 
for lidt til hverdag, man spiser for fedt og for meget og man stresser på 
arbejdet. Så det er vel også på tide at naturvejledere i Danmark gør de-
res samfundspligt og tager bolden op?

Naturen HAR noget at byde på. Noget så simpelt som at gå en tur i 
skoven. Det er da en langt flottere kulisse end et fitness center. Har man 
svært ved at se sig selv i et fitnesscenter, f.eks. på grund af overvægt, 
kan man gå turen i skoven alene – eller sammen med andre der har det 
på samme måde. Og naturvejledere GØR noget godt for en stor del af 
den danske befolkning, bare ved at lokke dem ud i naturen. Det kan 
være med til at forebygge stress og sygdom og give børnene gode vaner 
med at færdes ude.

Naturen er andet og mere end verdens største træningsrum for fysisk 
udfoldelse. Flere af bladets artikler fokuserer på vores psykiske sund-
hed. I naturen kan vi stresse af og koble hjernen fra. I forskellige sam-
menhænge kan de aktiviteter vi traditionelt laver som naturvejledere 
desuden virke som katalysatorer for personlige processer. Processer 
som andre fagfolk kan bruge i deres arbejde med menneskers udvik-
ling. Vores rolle er stadig at lave naturformidling, med emnet indbyder 
til spændende samarbejde med fagfolk fra mange forskellige sektorer. 

At færdes i naturen fremmer både den mentale og fysiske sundhed og 
der er mange gode bud på, hvordan vi arbejder med emnet. Derfor har 
vi her i bladet samlet erfaringer fra naturvejledere, forskere og andet 
godtfolk. Vi håber at de kan inspirere til at tage fat på vores nye ind-
satsområde: sundhed.

God læselyst

Redaktriserne 
Doreen Holmquist
Dorte Salomonsen
Kari Hald

  0  Vi har brug for dig...  0
Har du noget vi kan få glæde af? - skriv til NATURvejleder

Lige nu er vi specielt interesseret i stof til de næste temanumre:
September 2005: Naturvejledning i mørke - e-post til Finn eller Allan

December 2005: Pressekontakt - e-post til Stella, Anne eller Dorrit
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Sundhed på Læsø
Målgruppeovervejelser
Siden 1992 har Nordjyllands Amt i sam-
arbejde med nordjyske kommuner haft 
”sundhedsaftaler”. Sundhedsfremme og 
forebyggelse er højt oppe på den politi-
ske dagsorden i denne del af landet – og 
der foreligger mange erfaringer herfra. 
Sundhedskoordinatorerne taler om: 
”80-20-problematikken”. Hvordan man 
får fat i de 20 % af Danmarks befolk-
ning, som er de svageste – med den kor-
teste uddannelse og laveste indkomst – 
og som oftest også er de mest usunde.
Læsøs sundhedskoordinator Trille Leer-
bech Øhlenschlæger, som jeg deler kon-
tor med, er dog af den opfattelse, at vore 
ressourcer er bedre brugt ved, at vi ikke 
målretter vore tilbud kun mod de svage-
ste. Hun mener, at vi bør støtte de stær-
ke i at støtte de svage, så de stærke bliver 
trendsættere, normbrydere og måske 
undervisere. 
Lignende overvejelser har mange af os 
naturvejledere formentlig også haft om 
naturvejledning generelt. I påskeferien 
fik jeg en oplevelse, som satte tanker i 
gang.

Leg dig sund i naturen
Trille og jeg havde indbudt lokale og tu-
rister til at lege sig sunde i naturen. I tu-
rist- og lokalavisen skrev vi: ”Vi bør be-
væge os mere og helst udendørs – men 
det må også godt være sjovt. 
Karin sætter børn og voksne i gang med 
at lege, Trille fortæller om hvorfor det er 
sundt, og vi afslutter med at spise lidt 
bålmad”. 
Trille fortalte de 15 børn og især deres 
forældre om den eneste maskine, der får 
det bedre af at blive brugt – kroppen - 
og om hvordan børnene i naturen får en 
bedre motorik, mere lys og luft mm. Jeg 
sendte familierne af sted langs en snor 
over grøfter og træer med lidt dufte-
kimsleg til den dejlige lejrplads med et 
indbydende klatretræ. Vi legede en ræk-
ke naturlege med fokus på motion, mo-
torik, sanser og naturviden – og alle 
morede sig. Jeg havde bare en følelse af, 
at disse børn jo var vant til at benytte 
naturen og kroppen – og det var ikke 
dem, vi skulle have fat i. 

Af Karin Krogstrup
Naturvejleder Læsø Kommune

Vægtholdet
Vi opstarter i april et mini-minihøjsko-
leforløb à la dét, som det meste af Dan-
mark har fulgt i TV-dokumentaren ”Li-
vet er fedt”. Vi vil dog i modsætning til 
på Upperup Højskole søge at hjælpe 
folk med at få en varig livsændring, der 
hvor de bor – så det ikke blot bliver no-
get, man gør på en ”ferie”, for at vende 
tilbage til de usunde vaner når man 
kommer hjem. ”Kure” alene giver stort 
set aldrig et varigt vægttab – efter et par 
år har de fleste taget på igen.

Sundhedscrew
Vi, eller ”crew”, er Læsøs sundhedskoor-
dinator Trille, en fitnesstræner, en ergo-
terapeut, en psykoterapeut, en sygeple-
jerske, en lægesekretær, en ”cykelguide” 
og undertegnede. Vi har desuden gæste-
optræden af personer, der har ændret 
spise- og motionsvaner, samt en ”kok”, 
der laver fedtfattig og lækker mad med 
holdet samt en kostvejleder til en mere 
personlig vejledning. 
Vejning, måling, motion, kost- og psy-
koterapeutisk vejledning - foregår på 
hverdage fra kl. 17-18.30 fra 4. april til 
og med 24. juni. Det koster deltagerne 
en sølle egenbetaling på 80 kr. pr. uge. 

Naturen som lykkepille
Naturvejledningsdelen består primært 
af  ”traditionelle” naturture, men indret-
tet i tempo, længde og kuperingsgrad ef-
ter de let til svært overvægtige. 

De, der finder motion kedeligt,  
kan måske lokkes med  

naturvejledningen 
– for her kan motionen tilsættes infor-
mation, spisning (sund bålmad), kreativ 
udfoldelse, hyggeligt selskab, uforudsete 
oplevelser, oplevelser med alle sanser, ro 
med mere. Udendørs ophold stimulerer 
desuden dannelsen af hormonet seroto-
nin (lykkepiller). 
Dette hormon modvirker depression og 
påstås også at mindske appetitten og 
øge energien, hvilket kan øge motivatio-
nen for denne udendørs motion. 

”De fede må svede” 
– foreslog Peter. 

”Livet er også fedt 
på Læsø” samt 

”Lettere liv” fore-
slog jeg. 

Det endte nu med, 
at vi kaldte det 

”Vægtholdet”…
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Men - så snakkede jeg med en deltager, 
som jeg anså som værende yderst viden-
de om sundhed. Hun havde ved arran-
gementet noteret sig sin to-årige søns 
dårlige motorik og pusten, da han hop-
pede over grøfter. De har altid gået 
mange ture i familien, men knægten 
sidder jo faktisk i klapvognen. Hun var 
nu blevet bevidst om, at hendes søn bli-
ver båret og kørt for meget – og ville 
lave om på det.

Over stok og sten med stave
Sammen med sundhedskoordinatoren 
afvikler jeg til maj et arrangement for 
stavgængere – ”Over stok og sten med 
stave”. Det blev ikke os naturvejledere, 
det lykkedes at få SÅ mange folk SÅ 
meget udendørs, men vi kan vel lægge 
os i slipvandet, og få gjort de ”nye” uden-
dørsmennesker til mere glade og oplyste 
naturbrugere.

Læsø Kur og Helse
”Læsø Kur og Helse” er et forsøgspro-
jekt, hvor psoriasispatienter bl.a. be-
handles med saltvand, saltlage samt 
kunstig UV-B-lysbehandling. Det ser ud 
til at Læsø kan konkurrere med Det 
Døde Hav og Island! Behandlingen 
kombineres med afslapning og rekreati-
on, idet forløbet af denne hudsygdom 
også i høj grad er psykisk betinget. Min 
barselsvikar skulle naturvejlede et af de 
første forsøgshold med psoriasispatien-
ter – men ingen mødte op. Jeg har siden 
talt med sygeplejersken, som mente at 
patienterne, hvoraf de fleste var stærkt 
overvægtige, bare ikke gad! Så her er der 
en stor udfordring!

Naturvejledere og sundhed
At formulere et projekt eller beskrive et 
problem er ingen løsning i sig selv. Det 
kræver handling at omsætte viden til 
ønsket effekt, og naturvejledning kan 
spille en aktiv rolle i spørgsmål om bl.a. 
sygdom, sygdomsforebyggelse og sund-
hedsfremme. Naturvejledere kan ikke 
vide alt, og med ekspertise fra sund-
hedssektoren kan der også opstå spæn-
dende nye idéer til gensidig glæde og 
anvendelse (synergieffekt). o

Også forældrene motioneres - når børnene 
skal hentes ned fra træerne…
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”Tør du kysse   skrubtudsen”

Historien om Charlotte 
Jeg møder Charlotte første gang på et so-
cialpsykiatrisk center i Egtved. Charlotte 
er 24 år gammel og kommer lige fra den 
lukkede afdeling på Kolding sygehus. Hun 
vil ikke samtale med nogen ej heller socia-
lisere sig i brugergruppen og hun er meget 
syg, hun har fået diagnosen skizofreni.

Det er i hendes rum, vi samtaler og det er 
hendes ønsker, jeg lytter til. Hun vil gerne 
ud at gå i naturen. Jeg vælger en nypløjet 
mark og udover mange flotte sten finder 
Charlotte også en flækkekniv, hvor hun si-
ger: ”Har der virkelig siddet en her for 
5500 år siden og lavet den”. Jeg lader hen-
de sidde og undre sig, hvorefter jeg siger: 
”Ja hvad tænker du om det”. Det var denne 
opdagelse sammen med mange samtaler 
om, at det ikke er nok at løfte foden, men 
at man må rejse sig og tage skridtet til en 
sejr for livsglæden og sundheden.

Efter 3 måneder hvor jeg er sammen med 
hende en gang om ugen, har været rundt i 
hele Vejle Amt og fundet masser af kultur-
historie, arbejdet med arkæologer, konser-
vatorer og kunstnere, er hun nu også inte-
greret i et godt socialt samspil på hendes 
center, hvor hun blandt andet laver en flot 
udstilling om ertebøllekulturen, til en 
”bruger- og pårørende dag”. 

Jeg trapper mine besøg til Charlotte ned 
og beder hende tænke på, at kunne sige 
farvel til mig, men inviterer hende med på 
en to dages tur til Hjarnø i juni måned, 
som hun gennemfører sammen med 72 
andre unge og undervisere af arkæologer 
og arkæologdykkere. 

Af Benny Jensen
Naturvejleder  
Psykiatriforvaltningen i 
Vejle Amt

Med udgangspunkt i mennesket 
samspil med naturen og 
situationer fra brugernes 

dagligdag anvender Vejle Amt 
naturvejledning som led i 

behandlingen af sindslidende og 
udviklingshæmmede i Vejle Amt.

Nytænkning i Vejle Amt
Januar 2002 blev starten for naturvejled-
ning til sindslidende og udviklingshæm-
mede i Vejle Amt. Fra 1994 til 2002 ar-
bejdede jeg som familierådgiver og 
naturvejleder for Hedensted Kommune. 
Jeg brugte naturen som terapeut til fa-
milier og sideløbende som udviklingsar-
bejde for svage grupper. Det var i dette 
arbejde jeg fandt nye redskaber til styr-
kelse af selvværdsfølelsen. Usædvanligt -  
men nytænkning af Vejle Amts Social 
og Sundhedsudvalg og Psykiatridirektør 
Kirsten Nielsen - at en psykiatriforvalt-
ning som den eneste i Danmark, har an-
sat en naturvejleder.

At tage et udgangspunkt hvor brugerne er
I dette arbejde skal der ikke bygges store 
flotte naturskoler. Naturskolerne er væ-
restederne, centrene og bostederne. Det 
er i brugernes omgivelser jeg tager ud-
gangspunkt. Trygheden og tilliden skal 
være i højsædet og det kan være svært 
nok bare at gå ud gennem den dør, hvor 
man bor. 
At starte i brugernes næromgivelser har 
være et godt redskab og det handler i 
første omgang om deres ønsker for, hvil-
ke oplevelser de vil have. Jeg tager altid 
udgangspunkt i vores kulturhistorie og 
det viser sig hver gang at være et sikkert 
redskab, da det danner et ufarligt 
grundfundament til bearbejdning af 
”hvem er jeg”. Fornægter man naturen, 
fornægter man sig selv! 
I dag har jeg efter mange forespørgsler 
lavet et hefte med 23 turbeskrivelser I 
Vejle Amt, som løbende bliver tilføjet 
flere turbeskrivelser.
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”Tør du kysse   skrubtudsen”

Jeg bliver indkaldt til et møde med Char-
lotte og hendes behandler på centret i 
september, hvor hun fortæller, at hun er 
flyttet i egen lejlighed i Kolding, har købt 
bil og fået arbejde på Gram Museum. 
Hun siger endvidere, at nu har hun accep-
teret, at hun er syg og skal have medicin 
resten af livet, men at hun vil ses som 
Charlotte og ikke sygdommen Charlotte.

I maj 2004 skulle jeg holde et foredrag om 
mit arbejde på CVU. Jelling, hvor jeg skul-
le fortælle om Charlottes historie. Jeg 
kontaktede Charlotte, spurgte om hun 
selv ville fortælle og hun blev klappet ned 
af scenen af 70 studerende. Hun har for-
nyelig kontaktet mig, hvor hun fortæller, 
at hun er begyndt at holde foredrag for 
sindslidende og pårørende og om jeg 
kunne tænke mig at blive en del af hendes 
oplæg. Rollerne er byttet rundt, Charlotte 
har ikke blot løftet foden, hun tog også 
skridtet. 

Læs mere om Vejle Amts Naturvejleder-
projekt i Psykiatriforvaltningen

Vejle Amts kost og motionspolitik kan 
hentes på hjemmesiden www.vejleamt.dk  
gruppen psykiatri, diætist og naturvejle-
der. 

Sundhedsudvalgsformand Leif Mørk på-
peger: ”Mange sindslidelser er kendeteg-
net ved, at man mere eller mindre taber 
energien og drivkraften. Man bliver tung 
og indesluttet. Hver gang dette arbejde 
bryder sådan en cirkel, vil det være en lille 
sejr for livsglæden og sundheden. o

O P L E V
NATUREN

med tips-
og lottotilskud til

friluftslivet
Har du en ide, som kan give nye oplevelser 
i naturen? 
Eller et projekt, der kan forbedre mulighed-
erne for friluftsliv i Danmark?
Så kan der måske opnås tilskud fra tips- og
lottomidlerne. 

Der gives bl.a. støtte til:

KYSTFRILUFTSLIV. I de næste 2 år sætter vi særligt
fokus på initiativer, der omhandler friluftsliv langs
kysten.
GRØNNE OMRÅDER OG LOKALT NATURARBEJDE.
Materialer, der giver bedre muligheder for natur-
oplevelser og friluftsliv. Fortrinsvis til projekter, der
er baseret på frivilligt arbejde.
NATURFORMIDLING. Initiativer, der øger
befolkningens forståelse for naturen.
FRILUFTSPROJEKTER. Materialer og grej, der giver
grupper eller foreninger bedre muligheder for at
udøve friluftsliv. 
FORSKNING OG UDVIKLING. Projekter
vedrørende friluftslivets muligheder i Danmark. 
KULTURMILJØ. Initiativer, der formidler samspillet
mellem naturen og den kulturhistoriske udvikling.

Derudover gives tilskud til naturvejledere, driftstil-
skud til landsdækkende natur- og friluftsforeninger,
samt tilskud til overnatningshytter. Her gælder
særlige regler. Kontakt Friluftsrådet for nærmere
information.
Rejser, mountainbikes, kanoer, klatrevægge, idrætsanlæg, 
vandrestave og legeredskaber støttes ikke.

DER GIVES IKKE LÆNGERE TILSKUD TIL
NATURLEGEPLADSER.
Ansøgningsskema (obligatorisk), oplysninger 
om sidste års tildelinger, inspiration og vejledning
kan findes på Friluftsrådets hjemmeside
www.friluftsraadet.dk eller kan tilsendes 
ved direkte henvendelse til sekretariatet.
Næste ansøgningsfrist er 1. juli 2005 (bemærk ny
dato).
Der kan også søges pr. 1. november og 1. marts.
Yderligere information om tipsmidler kan findes
på www.tipsmidler.dk

Friluftsraadet
Scandiagade 13,
2450 København SV, TLF. 33 79 00 79
Telefontid: man.-tors. 10-15, fre. 10-14
E-post: tips@friluftsraadet.dk
www.friluftsraadet.dk
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Af Karsten B. Hansen 
Projektforsker ved  
Skov og Landskab

Skov og natur - et læge-
middel uden bivirkninger

  Det vil ellers være en god ide; Naturli-
ge omgivelser reducerer stress-reaktio-
ner som f.eks. søvnproblemer, muskel-
spændinger, appetitløshed og 
depression, ligesom det grønne stimule-
rer til bevægelse. Derfor må vi blive 
bedre til at tænke på de bynære skov- og 
naturområder udfra et sundhedsper-
spektiv. Så kan bynær natur blive en væ-
sentlig faktor i det presserende behov, 
som er opstået for at forebygge og be-
handle de menneskeligt omkostnings-
fulde velfærdssygdomme. Og dér kan 
naturskoler og -vejledere komme til at 
spille en væsentlig rolle. 

Udenlandske erfaringer
En række forskere har siden 1980’erne 
påvist, at grønne områder har en gavnlig 
indflydelse på den enkeltes helbred og 
velbefindende. Senest har svenske og 
hollandske undersøgelser vist, at jo ofte-
re en person besøger et grønt område, 
desto færre klager har vedkommende 
fra stress-relaterede sygdomme. 

Helt frem til 1950’erne indgik grønne om-
råder i behandling og forebyggelse af for-
skellige sygdomme. Nu er der igen bud ef-
ter helsebringende og rekreative 
naturområder. International forskning 
har dokumenteret, at der er mange forde-
le ved at opholde sig udendørs i det grøn-
ne.

En lang række alvorlige velfærdssyg-
domme, f.eks. hjerte- og karsygdomme 
og diabetes type-2 er ved at blive almin-
deligt udbredte. Fra Sundhedsstyrelsen 
ved vi, at daglig fysisk aktivitet kan fore-
bygge og behandle de omkostningstun-
ge velfærdssygdomme. Interessen for at 
indtænke et sundhedsperspektiv i natur 
og skov skyldes, at folk generelt bevæger 
sig alt for lidt - og det gælder både voks-
ne og børn. I dag kan praktiserende læ-
ger ordinere ’superviseret motion’ til in-
aktive og stressede mennesker, som er 
ved at udvikle en alvorlig livsstilssyg-
dom, men endnu kan det ikke foregå i 
udendørs rammer. 

Lydparken ved naturskolen ved Nykøbing Sj.
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Undersøgelserne indikerer, at natur 
forebygger og lindrer stress. Resultater-
ne viser, at jo tættere på et grønt område 
en person bor, des oftere færdes ved-
kommende i det grønne, og jo mindre 
stresset er vedkommende: Mennesker, 
som bor meget tæt (< 100 m.) på et 
grønt område, bruger det i gennemsnit 
3 – 4 gang pr. uge, mens personer, som 
bor mere end ca. 800 m. fra et grønt om-
råde, kun bruger det ca. 1 gang om ugen, 
og som det væsentligste; der er sam-
menhæng mellem nærhed til grønne 
arealer og selvoplevet stressniveau. 

Grønne områder giver ny livsenergi
Hvad er det så for en ’grøn effekt’, vi ta-
ler om? Det diskuteres fortsat, men et 
amerikansk forskerteam har formuleret 
et godt bud på årsagen til, at naturlige 
omgivelser har en positiv indflydelse på 
menneskets helse: På arbejdspladsen og 
i sociale relationer kræves en styret eller 
koncentreret opmærksomhed, som op-
retholdt over længere tid vil være psy-
kisk udtrættende. Denne type opmærk-
somhed er forbundet til de højere 
kognitive centre i hjernen, som er nogle 
af de senest udviklede dele af den men-
neskelige hjerne. Den psykiske udtræt-
ning kan desuden accelerere, hvis den 
enkelte samtidig oplever en kløft mel-
lem forventninger og egen formåen ved 
f.eks. at arbejde under tidspres eller med 
for mange opgaver. 
  Ophold i naturlige omgivelser fordrer 
ikke en styret eller reflekteret forholden 
sig til kolleger, opgaver, e-mails, sig selv 
etc. Det er en mere spontan opmærk-
somhed eller ubevidst sansning, hvor 
man i iagttagelsen af et lysskær, en 
blomst eller en guldsmed – for en stund 
– kan se bort fra egne og sociale omgi-
velsers forventninger og krav. Man er 
bare tilstede i et miljø, som har omgivet 
Homo Sapiens i årtusinder. Den sponta-
ne væren eller opmærksomhed, man 
anvender i natur, er forbundet til ældre 
og ’lavere’ dele af hjernen, hvilket bety-
der at de højere kognitive centre i hjer-
nen aflastes.

Behandling i det grønne
I de sidste 20 år er natur og grønne  
områder i voksende omfang inddraget i 
sygdomsforebyggelse og –behandling  
– i udlandet. 

I Norge opsamles i øjeblikket erfaringer 
med ’formgivning af terapeutiske haver’ 
til ældre bl.a. for demens-ramte. I Sveri-
ge er der udgivet flere bøger om ”Natur, 
haver, børn og ældreomsorg”. Publikati-
onerne indeholder konkrete løsnings-
forslag med hensyn til underlag, stifø-
ring, plantevalg osv., ligesom de 
formidler hidtidige erfaringer med 
kombinationen ”natur og sundhed”. I 
Sverige findes over 30 terapihaver ved 
hospitaler, behandlingscentre og pleje-
hjem målrettet forskellige patienter. I 
Holland er i 2004 udgivet et kompendi-
um, som opsamler al eksisterende kon-
trolleret viden om naturs indflydelse på 
helbred og helse.
  I Alnarp, lidt uden for Malmö, findes 
en rehabiliterings- eller terapihave. Her 
arbejder fysio- og  ergoterapeuter, gart-
nere, landskabsarkitekter og psykologer 
sammen om langtidssygemeldte stress-
patienter. Kursisterne lider typisk af de-
pression og udbrændthed. 75% af kursi-
sterne opnår et positivt resultat af 
opholdet. Alnarp terapihave er opdelt i 
oplevelses- og aktivitetsdele, og i en stor 
del af tiden bestemmer kursisterne selv, 
om de bare vil være til stede i haven, el-
ler om de vil deltage i udplantning og 
beskæring af planter eller fodring af 
høns og kaniner. 
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Stort potentiale i Danmark
Forskning i emnet ”Natur og sundhed” er ind-
til videre begrænset i Danmark. Det selv om 
man ved, at 4 ud af 10 voksne i Danmark er 
overvægtige, og at mange oplever stress i de-
res hverdag. I Idékataloget ”Fra cykelbarome-
ter til Tarzanjungle” (Hansen, K., 2005. Sund-
hedsstyrelsen) fremgår det, at netop de fysiske 
rammer er en overset parameter, når det gæl-
der at befordre en mere aktiv livsstil. Idékata-
loget omfatter de bedste tiltag og projekter om 
’rammer som fremmer bevægelse’ fra Norden.

 Skov & Landskab er i øjeblikket ved at analy-
sere svar fra en landsdækkende undersøgelse, 
som skal belyse befolkningens brug af grønne 
områder i et sundhedsperspektiv. De foreløbi-
ge resultater peger på, at der er en klar sam-
menhæng mellem 1) afstand til nærmeste 
grønne område og 2) antal besøg i det grønne 
i forhold til selvoplevet stressniveau: Jo tættere 
på et grønt område man bor, og jo mere man 
bruger det grønne, desto lavere stress-niveau 
oplever man. Altså samme resultat som sven-
skerne og hollænderne. 

Af andre danske projekter kan nævnes Kirse-
bærbakken plejecenter i Hillerød, hvor hjem-
meboende demensramte én gang om ugen, 
med et godt resultat, sendes til den nærliggen-
de naturskole Eghjorten. Ved Skt. Hans tilby-
des indlagte psykiatriske patienter at deltage i 
havearbejde. Ved Rigshospitalet anlægges i 
2005 ”Rigets Have”, en stor have til både pa-
tienter og ansatte.
  I forlængelse af ovennævnte resultater for-
venter Skov & Landskab at begynde et 2-årigt 
projekt om ”Motion på recept - i skoven”. 

Ideen med projektet er, at behandlere, 
typisk fysioterapeuter, skal efteruddan-
nes af ude-idrætsinstruktører og natur-
vejledere. Motionen skal have karakter 
af sjove og overraskende naturoplevel-
ser, som samtidig skal introducere sko-
vens liv for deltagerne. Ideen er at give 
den enkelte deltager et mere fortroligt 
forhold til skoven. Kendskabet til det lo-
kale naturområde og nysgerrighed efter 
at følge plante- og dyrelivet hele året 
skal virke som en drivkraft og motivati-
on til fortsat af fastholde en fysisk aktiv 
livsstil, også når fysioterapien stopper 
efter 4 måneder. Hér kan naturskole og 
–vejleder spille en vigtig rolle for at fast-
holde de vanskelige livsstilsforandringer.

De kvalificerede får opgaverne
  I Storstrøms Amt, hvor man skal til at 
indføre Motion på Recept (MpR), kan 
forskellige faggrupper byde ind på at 
lede træningen. Forudsætningen er, at 
man har den nødvendige kompetence 
omkring fysisk aktivitet. Det har natur-
vejledere, når det gælder naturoplevel-
ser, men ikke nødvendigvis når det gæl-
der motions-supervision. Det er en 
viden, man som naturvejleder kan over-
veje at tilegne sig. 
  Hvis MpR – i natur bliver en succes og 
får landsdækkende udbredelse, kan 
mange faggrupper med tilstrækkelig vi-
den om udendørs motion byde ind. 
Derfor bør naturvejledere tilegne sig 
kompetencer omkring fysisk aktivitet, 
en viden som nogle måske har i forvejen 
som læreruddannet eller lignende - hvis 
ikke er der et par år endnu til at efterud-
danne sig.  

  I Danmark er temaet Natur og sund-
hed’ endnu i sin vorden, men som over-
alt i Europa, hvor tilsvarende problemer 
med velfærdssygdomme er dukket op, 
må man forvente en stor efterspørgsel 
på billig og effektiv ’naturmedicin’. De 
faggrupper, som ruster sig bedst til at 
løfte opgaven - måske mest oplagt sam-
men med andre faggrupper -  vil stå 
godt, når opgaven skal uddeles. o

NB: Forkortet af Red. Hele artiklen med 
litteraturhenvisninger om sundhed og na-
tur kan findes på www.natur-vejleder.dk

Naturlegeplads ved Svanninge Bakker
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NATURvejleder
Læserne

I Sønderjyllands Amt har vi mærket, hvordan utraditionel markedsføring kan være afgørende for 

tilslutningen til vores naturvandringer.
I amtet har vi taget nogle initiativer for at aktivere grupper, der ikke kommer meget i naturen. 

I ét af initiativerne henvendte vi os til handicappede bredt, og annoncerede det offentligt på helt 

traditionel vis. Resultat: Der kom ingen!
Hvad gør man så? Vi valgte at henvende os til målgrupperne gennem de andre forvaltninger på amtsgården. 

Via Psykiatriforvaltningen mødtes vi med folk, der i det daglige havde omgang med psykiatriske 

patienter. Sammen udviklede vi nogle tilbud, og lavede et lille indbydende turkatalog. Kataloget 

blev præsenteret for brugerne af kontaktpersonerne.
Til den 1. tur var der stor interesse. Men ingen tilmeldinger til 2. tur!? En e-mail til kontaktpersoner-

ne, med opfordring til at minde brugerne om tilbuddet, gav rigtig god respons.

Vores vurdering er, at denne gruppe meget gerne vil ud i naturen, og også har stor glæde af det. 

Imidlertid kan det, at deltage i sådan et arrangement, være temmelig grænseoverskridende for 

denne gruppe, og det kan være svært at huske at man skal af sted, fordi der er mange andre ting, 

der fylder i hovedet. Derfor kan en e-mail til kontaktpersonerne kort tid inden et arrangement være løsningen, der ven-

der billedet fra truende fiasko til succes.
Venlig hilsen Steen Rabjerg, Sønderjyllands Amt

NATURvejleder
Læserne

Pilgrimsvandringer i naturen
Som præst opfatter jeg begrebet ”sundhed” meget bredt – ikke kun fysisk, et godt hel-

bred m.m., men også sjæleligt/mentalt, at se sundt på tilværelsen m.m. Når man define-

rer sundhed så bredt som dette, så mener jeg at det må være min pligt som præst at op-

fordre til et ”sundt” liv. Det mere snævre sundhedsbegreb skal jeg nok overlade til 

lægerne m.fl.Jeg syntes det naturligt må være jeres opgave som naturvejledere også at vejlede folk til 

et sundere liv, mere i pagt med naturen, og til at leve på en måde der er ”sund” for hele 

den økologiske balance. Jeg tror ikke det ser for godt ud med sundheden i fremtiden, alt for mange lever meget 

usundt, både fysisk og sjæleligt, så der er en stor opgave for alle os, der kan være med til 

at vejlede og påvirke mennesker til et sundere liv. 
Kirken har desværre ikke samarbejdet med naturvejledere, men på vore pilgrimsvandrin-

ger havde vi sidste gang en biologilærer med, og det var en kæmpegevinst for hele grup-

pen, for vi fik så utrolig meget at vide om alt det, vi gik forbi, og lærte at sanse naturen 

på en meget stærk måde!
Med venlig hilsenPeter Møller Jensen, præst ved Bellahøj kirke

NATURvejleder
Læserne

En dag faldt jeg i snak med min læge over køledisken i Brugsen. Det kom selvfølgelig til at 

handle om sundhed - og han fortalte, at han seriøst havde tænkt på om ikke jeg som Naturvej-

leder kunne hjælpe ham med at give nogle af hans patienter ”noget sundt at gå op i” ? Han 

tænkte specielt på en yngre kvindelig patient, der i sin depression ikke kunne tage sig sammen 

til noget, men som han vidste havde haft glæde af at komme i naturen før hun blev syg. Vi af-

talte, at hvis hun gik med til det ville han anvise 2-4 ture i naturen med mig, hvor min opgave 

skulle være, at give lyst til at opleve - og lyst til at komme ud. Damen synes det lød spændende 

og vi aftalte en tid hun skulle komme ud på naturcentret. Over en kop kaffe fik talt os ind på 

hvad jeg kunne hjælpe hende med - og så gik vi en 2 timer lang tur forsynet med kikkert. Vi tal-

te meget sammen og fik da også set lidt fugle. Næste gang mødtes vi et andet sted og denne 

gang havde vi lup og flora med. Det blev ret interessant, for her var der en ny angrebsvinkel på 

naturen - og turen blev på godt 3 timer. Hun var ret interesseret i systematik. 3. gang skulle vi 

finde fossiler og sten, men damen dukkede ikke op og lægen ringede og sagde, at hun var ble-

vet indlagt.
Der havde ikke været nogen mærkbar effekt, men hun havde da været glad for turene.

Det var mange timer at bruge på en enkelt person, men hvis det kunne gavne, er jeg da med på 

at prøve igen, hvis altså jeg også kan nå at passe alt det andet, der også skal passes.

Venlig hilsenNaturvejleder Peer Nørgaard Stevns Natur Center og Netansvarlig for NaturvejIederNet

Se endnu et postkort 
på side 63 ....
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Det hele menneske
Forsøg har endvidere vist, at blomster- 
og frugtdufte gør mennesker mindre 
nedtrykte, styrker hukommelsen og på-
virker menneskelige relationer positivt. 
Fysiologisk set kobler nerve- og im-
munsystem krop, sanser og psyke uløse-
ligt sammen. Når vi lader os stimulere 
sanseligt af naturen understøtter vi 
kroppens forskellige iboende evner til 
selvhelbredelse. 

Flugten fra hverdagen
Et sanseligt møde med naturen kan be-
rige enhver med glæde, nydelse og vel-
være. Men naturoplevelser kan også 
fungere som en kortvarig kompensation 
for en indholdsfattig eller urimeligt 
stressende hverdag. Naturen kan få ka-
rakter af et tilflugtssted, hvortil man for-
trækker med sine uopfyldte behov. Her 
kan man så for en tid forsluge sig sanse-
ligt eller projicere længsler og romanti-
ske drømme vilkårligt ud. Således kan 
man grundigt snyde sig selv for både 
personlig udvikling og samfundsmæs-
sigt engagement.

Refleksion og selvudvikling 
Hvis man vælger at forholde sig mere 
refleksivt til sine sansninger, oplevelser 
og sindsstemninger, kan disse få en gan-
ske anden betydning. En stimulerende 
natur kan hjælpe én i kontakt med upå-
agtede kropslige signaler, undertrykte 
følelser og symbolsk ladede indtryk. 
Heri ligger en vifte af indgange til øget 
selverkendelse i form af aha-oplevelser, 
kropslige forløsninger og følelsesmæssi-
ge landvindinger. Resultatet kan være, at 
man oplever sig gennemstrømmet af 
fornyet fysisk og psykisk energi, der kan 
investeres i fortsat selvudvikling og livs-
forandrende initiativer. For mennesker 
med høj ”intrapersonel intelligens” kan 
sådanne processer virke selvfølgelige. 
Det er dog min erfaring, at enhver un-
der behørig terapeutisk vejledning vil 
kunne få tilsvarende udbytte. 

Sundhed kan være andet end at 
forebygge daglige belastninger og 
bekæmpe ubehagelige sympto-
mer. Sundhed kan handle om glæ-
de, overskud og livsfylde. 
Om muligheder for at udvikle sig 
både fysisk, psykisk og åndeligt. 
Om at leve et liv, hvor slumrende 
potentialer bringes i spil med kraft, 
fylde og perspektiv.

Natur på recept
Sund kost og rent drikkevand er basale 
forudsætninger for sundhed. Regelmæs-
sig motion forebygger lidelser i led, 
knogler, hjerte og blodkar. Bevægelse 
stimulerer kroppens evne til forbræn-
ding, overvægt reduceres, blodgennem-
strømning øges, organer forsynes med 
næringsstoffer og affaldsstoffer bortskaf-
fes. Også hjernens kemiske miljø for-
bedres under motion til gavn for hu-
kommelse og indlæringsevne. Et aktivt 
udeliv kan således indirekte bidrage til 
folkesundheden. 

Skønt man som naturvejleder kan 
føle stærkt for dette formål, må et 
natursyn, der i sin yderste konse-

kvens reducerer naturen til et træ-
ningsanlæg, mane til eftertanke. 

Som simpel arena for individuel fitness 
og personlig selviscenesættelse bliver 
kroppen let tingsliggjort, sundhedsbe-
grebet privatiseret og naturen gjort til et 
forbrugsgode. 

Krop og psyke
Patienter kommer sig hurtigere efter en 
operation, hvis de fra sygehuset har ud-
sigt over grønne områder. Et blik ud på 
naturen kan fremme hjernens alfaryt-
mer, hvilket betyder færre stresshormo-
ner, sænket blodtryk og mindre muskel-
spænding. Naturlyde og harmoniske 
rytmer kan have tilsvarende effekt, lige-
som det er velkendt, at lys kan forebygge 
og afhjælpe visse former for depression. 

Af Lasse Edlev
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Menneske og religion
Amerikanske undersøgelser viser, at 
mennesker, der udøver en eller anden 
form for religiøs praksis, får et bedre 
helbred. Indre fordybelse, og det at have 
redskaber til imødegå livets udfordrin-
ger, synes at fremme sundhed. Dette 
skyldes måske, at ”store fortællinger” og 
regelmæssig selviagttagelse giver livet 
øget mening og retning.

I Danmark stiger antallet af 
mennesker, der tror på en form 

for gud eller kraft i naturen. 

Såvel kristendommen som de øvrige 
verdensreligioner repræsenterer bekla-
geligvis traditioner, hvor krop, natur og 
for den sags skyld kvinden er blevet 
groft nedgjort med påstande om primi-
tive drifter og dæmoniske fristelser. Da 
sådanne fordomme endnu florerer i 
mange natur- eller menneskesyn, er der 
god grund til opgør og fornyelse

Natursyn og åndelig praksis
Jeg har mødt ikke så få mennesker, der 
føler sig tættere på livets kilde i naturen 
end i kirken. Den tyske filosof Friedrich 
Schelling har udtalt, at ”naturen er syn-
lig ånd og ånd er usynlig natur”. I prak-
sis har jeg oplevet, at naturen kan befor-
dre to typer åndelige oplevelser, som i 
visse traditioner benævnes ”vertikale” og 
”horisontale”. 
Ved en vertikal oplevelse kan naturens 
ro, rytme og sanseindtryk løfte én på en 
sådan måde, at man transcenderer sin 
dagsbevidsthed under oplevelse af høje-
re tilstande af væren. Øget selvindsigt 
og nye perspektiver på livet kan med ét 
tegne sig lysende klart. 
Ved en horisontal oplevelse kan man 
identificere sig med naturen i en sådan 
grad, at man føler sig dybt og nært for-
bundet med alt levende hinsides fysiske 
begrænsninger. Det er skelsættende at 
opleve alt i naturen - og i én selv - for-
bundet uden for tid og rum. 
Mens vertikale oplevelser synes at kun-
ne blotlægge ”egne eksistentielle værdi-
er”, henviser de horisontale til ”naturens 
dybe integritet”. Førstnævnte kan få be-
tydning for selvopfattelse og personligt 
engagement. 

Sidstnævnte giver ærbødighed over for 
alle former for liv og vished for al tings 
enhed. 
Åndeligt inspirerede naturoplevelser 
findes i litteraturen beskrevet under 
overskifter såsom ”æstetisk erfaring”, 
”spirituel praksis” og ”transpersonlig 
økologi”.

Global sundhed
Med et åndeligt perspektiv på naturen 
bliver det meningsløst at anskue sund-
hed som et individuelt projekt. Individet 
indgår i helheden, helheden betinger in-
dividet. Vi forbindes gennem det vand, 
vi drikker, det stof, vi er gjort af, og den 
kraft, der gennemstrømmer alt. Eget vel-
befindende og global bæredygtighed 
bliver to sider af samme sag. 

Naturvejledning med flere dimensioner
Eksistentielle perspektiver på naturen 
kan formidles inspireret af poesi, myto-
logi og naturfilosofi. Vanskeligere er det 
direkte at formidle åndelige oplevelser.
Engang under en øvelse på et efterud-
dannelseskursus blev en smuk, åndeløs 
stemning umærkeligt bygget op. På et 
tidspunkt tav den naturvejleder, der var 
i fokus. Ved en nærværende attitude in-
tensiveredes stemningen yderligere 
samtidig med, at der blev plads til efter-
tænksomhed. 

”Der gik en engel gennem stuen”, 
sagde en af de øvrige naturvejle-
dere lidt senere – vist mest hen-

vendt til sig selv.

Det kan højne naturvejledningens kvali-
tet at give følelser, stemninger og intuiti-
on plads. Man kan blive bedre hertil ved 
at indleve sig med krop og sjæl i naturen 
og give både ydre indtryk og indre ople-
velser plads.  o

Referencer:
Edlev, Lasse Thomas. Natur og miljø i pædagogisk arbejde. 
Munksgaard 2004.
Ehdin, Susanna. Det selvhelbredende menneske. Aschehoug 
2003.
Fox, Warwick. Transpersonlig økologi. I: Walsh, Roger mf. 
Menneskets transpersonlige dimensioner, Sankt Ansgars 
Forlag 2002.
La Cour, Peter. Religion og helbred. I: Kan tro flytte bjerge. 
Johansen, Christoffer (red.), Gyldendal 2004.
Zachariae, Bobby. Den tænkende krop. Rosinante 2000.
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Udesidning – søg din vision

Det har også den praktiske funktion, at 
man ikke skal ”gøre noget stort” derude i 
naturen under selve udesidningen.
Og så skal du finde en god ven, der vil 
påtage sig at bringe dig ud til stedet og 
hente dig igen når du skal hjem. Det gi-
ver en dejlig, rar sikkerhed at vide, at der 
er en, der ved hvor du er - en der kom-
mer og tager hånd om dig, når du skal 
hjem igen. Måske har du brug for at for-
tælle en hel masse, måske har du bare 
brug for at gå i stilhed ved siden af en 
ven. Mange har fortalt, at det hjalp dem 
til at blive derude.

Tidspunktet
Du kan vælge at ”sidde ude” på dage eller 
nætter, der i forvejen er anderledes eller 
betyder noget specielt for dig, for eksem-
pel ved fuldmåne, sommersolhverv eller 
din fødselsdag. 
Hvis du kun har mod på en time under 
et træ første gang - så prøv det! Se hvor 
svært det er, ikke at blive forstyrret af 
ens almindelige tanker - bare det at være 
her og nu i ”nuet”. Du kan også sidde ude 
om dagen i længere tid, f.eks. i op til 3 – 
4 timer. Hvis du sidder længe nok, æn-
drer du automatisk bevidsthedstilstand. 
Vi gør det alle flere gange om dagen 
uden, at vi tænker over det, for eksempel 
når vi lige sidder og ”dagdrømmer”. 
Men det bedste tidspunkt på døgnet er 
natten. Grunden er, at det - for de fleste - 
er grænseoverskridende i sig selv. Du får 
en opgave i at overvinde din søvn og det 
i sig selv kan bringe dig i en anderledes 
tilstand. Og måske er det i mørket, at du 
ser de ting, der er svaret på dit spørgs-
målet.

Selve udesidningen
Bliv på dit kraftsted, når først du er der. 
Stil naturen dit spørgsmål, og mærk efter 
hvad der sker. 
Du har ikke mobiltelefonen åben og ikke 
ur på. Det vil tage dit fokus. Ryg begræn-
set, hvis du er ryger. Og så gælder det el-
lers om at være åben for hvad som helst 
og være i nuet. o

Sundhed er ikke kun 
fysisk, det kan også 
være mentalt. Det 
ved vi jo, hvis vi ser 

holistisk på livet.
De fleste har hørt 
om indianere, der 

drog ud alene i na-
turen og lavede en 
”vision quest”, og 

vendte tilbage som 
et nyt menneske, 

beriget med en stor 
uforglemmelig op-
levelse. Dette har 

foregået og foregår 
stadigt her i Norden. 

Af  Doreen Holmquist Møller 
naturvejleder , Kongskilde Friluftsgård

Før i tiden kaldte man det en ”vågenat” 
eller ”at man sad ved en korsvej”. I gamle 
dage blev korsveje anset for at være hel-
lige steder. Det handler om det samme 
som indianernes ”vision quest”: Man ta-
ger ud  i naturen for at få et svar eller 
hjælp til et spørgsmål eller problem og 
bruger naturen som hjælper til at få et 
større velvære. Man bruger det udenfor, 
til at afspejle det der foregår indvendig. 
Der er noget smukt ved, at det er noget, 
der eksisterer rent fysisk, altså udenfor 
en selv, der kan hjælpe en, med at finde 
ud af noget, der foregår inden i en selv. 
Enhver kan gøre det uden at skulle være 
indianer eller viking.

Formålet
Formålet med Udesidning er først og 
fremmest at få en vision om hvad ret-
ning ens liv skal tage. Men der kan også 
være andre formål. Måske vil du styrke 
din kontakt til naturen. Måske ønsker 
du at overvinde en angst for ensomhed 
og mørke. Eller måske vil du hente kraft 
og styrke til et forestående projekt.

Forberedelserne
Nogle dage før du har planlagt at sidde 
ude, går du en tur ud i naturen og finder 
stedet, hvor du vil ”sidde”. Tag ud i en 
skov hvor du kan lide at være. Gå rundt 
uden at tænke på noget. Føl efter med 
alle sanser, hvor der er rart at være. 
Nogle mennesker kan mærke energier 
og svingninger. Kan du det, så gå efter et 
sted, der svinger godt med din energi. 
Søg et sted hvor du føler at dine ”batte-
rier” bliver ladet op bare ved at være der. 
Hvis du ikke kan mærke energier og 
svingninger, så er det vigtigt, at du fin-
der et sted, som du har det rart med at 
være. Dette sted kan du kalde dit kraft-
sted og bruge andre gange, hvor du bare 
har brug for at tage ud og finde ro i sjæ-
len et par timer eller blive ladet op.

Det bedste er at faste eller kun at have 
spist morgenmad. Det er en måde at ren-
ser sig på før en ceremoni - en slags ritual. 
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Skolen i skoven med 10. klasse

Det spændende var selvfølgelig også, at 
ikke én så det samme eller på samme 
måde. Alle opdagede nye sider hos sig 
selv og hinanden, og vi fik noget meget 
fin kunst med hjem til skolens samling.

Fra jord til bord
Mad skal der til, og sidste dag i ugen 
bød på en middag lavet fra grunden. 
Sammen med lederen af naturskolen 
,Dorrit Hansen, fik eleverne et meget 
grundigt indblik i, hvad der skal til, før 
vi kan spise. Alle vandrede ud i Dyreha-
ven, hvor et nyskudt stykke dåvildt skul-
le gøres klar til gryderne.  Under Dorrits 
kyndige hænder og vejledning blev dy-
ret parteret til senere brug. Det var ikke 
alle, der kiggede den rigtige vej hele ti-
den. 

Nogle hævdede endda, at de  
fra nu af ikke spiste kød mere.  

Det holdt dog kun ind til  
middagen om aftenen. 

Vi indsamlede svampe og hentede kryd-
derurter i skolens urtehave, og så var in-
gredienserne klar til en formidabel mid-
dag om aftenen. Vi brugte hele 
eftermiddagen på at lave pandekager på 
bål og lave mad. Ryg og kølle blev lang-
tidsstegt, og skyen og svampene blev til 
den lækreste sovs. Ved 18-tiden satte vi 
os til et meget delikat bord. Det var en 
forrygende afslutning på en aktiv og 
spændende uge. Med Dorrits tilladelse 
fortsatte eleverne deres aften rundt om 
bålet i naturskolens have længe efter at 
lærerne var gået hjem.

På den igen
Alt dette foregik i september og oktober. 
Nu skriver vi marts, og vi skal snart på 
naturskolen igen. Foråret venter derude, 
og vi glæder os til at opleve endnu et 
forløb med naturfolket. o

Af Kirsten Landerslev, lærer 
Helle  Rathsach, lærer
10. klasserne i Søllerød

Nogle gange kan det være svært at sidde 
stille og lytte. Især når man har gået i 
skole i 10 år og måske ikke altid været 
lige heldig med at finde det, man godt 
kunne lide. Som lærere på Søllerøds 10. 
klasser har vi gennem de senere år kun-
net konstatere et voksende behov hos 
vores elever for at være konkrete. Derfor 
besluttede vi at indgå et samarbejde 
med Naturskolen i Rådvad og periode-
vis flytte vores undervisning ud i skoven 
i skoleåret 2004-2005. Ud over en intro-
dag, hvor vi var rundt i området, var der 
planlagt to uger med en uge imellem. 
Temaer:  ’Miljø og Samfund’ og ’Krop og 
sundhed’.

Jord under neglene
Selv om man er informeret på forhånd, 
kan det være vanskeligt at indstille sig 
på, at man skal skifte bussen og stiletter-
ne ud med cykel og gummistøvler. Det 
tog et par dage i august at få gjort bare 
en lille smule ’naturmennesker’ ud af vo-
res elever.  Vi fik jord under neglene i te-
maugen ”Krop og sundhed”, hvor natur-
skolen havde planlagt et spændende 
program for os. Her blev eleverne udsat 
for en ’Ironman à la Naturskole’, hvor 
alle ydede mere, end de troede de kun-
ne. Det blev en rigtig hård dag med løb, 
kanoer og cykler og nogle elever, der var 
meget tilfredse med sig selv bagefter. 

” Men krop og sundhed er ikke 
bare motion og mad, lærte vi”

Fordybelse
Men krop og sundhed er ikke bare mo-
tion og mad, lærte vi. En af dagene bød 
på akvarelmaleri. Skønt de fleste gik ind 
til denne aktivitet med stor skepsis, op-
levede vi, at alle efter en kort instruktion 
var i stand til at udtrykke sig på denne 
nye måde, og at en hel elevflok kunne 
sidde dybt koncentrerede i en skov i 
mange timer og forsøge at gengive, hvad 
de så omkring sig. 
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Natur til unge med  
spiseforstyrrelser

Det er inden da at naturen og lette til 
moderate aktiviteter i naturen helst skal 
på banen. Naturen kan bruges til mange 
ting i forhold til fysisk og psykisk syg-
dom, men vigtigst af alt er nok, lidt ab-
strakt sagt, at ”naturen i sig selv” - med 
alt lige fra dens grumhed til skønhed, 
stilhed til larm - kan bruges i professio-
nel og terapeutisk sammenhæng som et 
billede på ”naturen i os selv”. Dette, i 
kombination med forskellige aktiviteter, 
kan styrke pigerne fysisk, psykisk, so-
cialt og kulturelt. Alt dette kan bruges 
som afsæt til forskellige personlig, so-
ciale og kulturelle processer, som be-
handlerne i AIDA samler op og bearbej-
der. Brug af naturen på terapeutisk vis 
kræver professionel faglig assistance. 
Det er vigtigt at slå fast”

Hvordan er rollefordelingen mellem parter-
ne i projektet?
Jeg er forsker på projektet sammen med 
forskere fra Center for Ungdomsforsk-
ning, og vi skal følge alle processer lø-
bende og samle resultaterne. Det sociale 
dagbehandlingscenter AIDA står for 
selv behandlingen og kontakten til pi-
gerne med spiseforstyrrelser. Og så har 
vi hyret en mand fra Skovskolen i Nød-
debo til at stå for nogle af de praktiske 
aktiviteter ude i naturen. Han har erfa-
ringer med at tage forskellige udsatte 
grupper med ud i naturen til lejrliv, fi-
skeri, sejlads og teambuilding m.m. Han 
kommer på intet tidspunkt til at stå ale-
ne med pigerne. AIDA´s professionelle 
og fagligt dygtige behandlere er altid 
med. 

Det er væsentligt at bemærke at disse 
natur og friluftsaktiviteter ikke kan er-
statte behandling i traditionel forstand, 
og at det ikke er tilstrækkeligt bare at 
komme ud i naturen f.eks. med en na-
turvejleder. Det kan kun være et supple-
ment og der skal altid være enten en 
psykolog, terapeut eller afspændingspæ-
dagog, eller alle dele, involveret. 

Af Kari Hald
Interview med Hans Jørgen Fisker
Phd. studerende og forsker på KVL

I de næste tre år udvikles, afprøves og evalueres et 
supplement til behandling af piger med tre forskellige 

spiseforstyrrelser: anoreksi, bulimi og overspisning. 
De skal ud i naturen! 

Vi har talt med Hans Jørgen Fisker, 
PHD studerende og forsker på 
Den Kongelige Veterinær- og 
Landbohøjskole om projektet. 

Hvad er det naturen kan for disse piger?
”For at forstå hvorfor naturen kan have 
en gavnlig virkning på disse piger, må 
man også forstå årsagen til spiseforstyr-
relser. Man mener at årsagen til spise-
forstyrrelser er multifaktorielt betinge-
de, dvs. at både genetiske-, 
biologiske-/fysiologiske-, psykologiske-, 
sociale- og kulturelle forhold kan spille 
ind på såvel årsagen til sygdommen som 
helbredelsen af sygdommen. Hvor om 
alt er, den tid vi andre bruger på f.eks. at 
være sammen med venner, finde en kæ-
reste, stifte familie, skabe karriere, den 
tid bruger spiseforstyrrede på at isolere 
sig socialt, bebrejde sig selv, sætte store 
krav til sig selv i alt hvad de føler og gør. 
Det er her misbrug af mad og spisning 
og overdreven motion kommer på ba-
nen, og især beherskelsen af en umen-
neskelig kontrol over alle disse ting lø-
ber løbsk. En særlig sårbarhed og 
dermed stort behov for bevaring af kon-
trol overfor mange af de psykologiske, 
sociale og kulturelle hverdagsproblema-
tikker, vi andre overhovedet ikke tænker 
over men bare løser, kræver mange 
kræfter for pigerne at løse. Det er her 
overdreven fokus på mad, krop, spis-
ning, motion, vægt osv. bliver en fald-
grube. Pigerne ”forskyder” behovet for 
kontrol i hverdagen og snart er de endt i 
en spiseforstyrrelse. Et univers de beher-
sker til perfektion - så meget at nogle 
dør af det.
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Hvordan ser du udvik-
lingspotentialet for 
denne form for aktivite-
ter?

Dette område kommer 
til at udvikle sig stærkt i 
de kommende 10 år. Vi 
henter mange erfaringer 
især fra USA hvor man 
har brugt naturen på 
denne måde i lang tid. 
Siden er Australien og 
England kommet godt 
med, så vi er som sæd-
vanlig bagud i Danmark.

En projekttype som dette 
afspejler vel en ny måde 
at se på fysisk, psykisk, 
social og kulturel sund-
hed i samfundet. Center 
for Skov, Landskab og 
Planlægning har siden 
70’erne befundet sig i lø-
bebanen for denne ud-
vikling i samfundet. Man 
startede med at under-
søgte hvor ofte folk gik i 
naturen og hvilken form 
for natur man foretrak. 
Senere begyndte man at 
koble disse fakta til livs-
stile og livsformer ved at 
knytte holdninger, præ-
ferencer, natursyn osv. 
sammen med 70´er 
spørgsmålene: ”hvor 
ofte”, ”hvor længe” og 
”hvor”. 

Nu lægges der endnu et lag oven på vo-
res viden. Nu begynder vi at se på natu-
ren ud fra en identitetsvinkel, og især 
hvordan den kan bruges til at skabe 
identitet. 
En niche i den udvikling bliver supple-
rende behandling i form af hvordan na-
turen kan indgå i behandlingsforløb hos 
mennesker med forskellige sygdomme. 
Man har jo altid fokuseret på at kurere 
sygdomme, men folk bliver ved med at 
blive syge. 

Men der er nok en tendens til at vi i sti-
gende grad begynder at indse, at årsa-
gerne til at folk bliver syge også bunder i 
måden vi lever vort liv på i den moder-
ne verden. 
Og det er også grunden til at tage fat på 
spiseforstyrrelser. De offentlige systemer 
er slet ikke gearet til at tage imod de 
mange der udvikler spiseforstyrrelser. 
Det er derfor Socialministeriet støtter et 
projekt som dette. De her natur- og fri-
luftsaktiviteter kan udvikles til at være 
et supplement så flere kan komme i be-
handling - også med nye metoder. o
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Alle kan bruge en 
Lotte ! 

Stavgang og herre-fisketur
Projektet er tænkt som et tilbud til alle 
ældre borgere i kommunen. Vi vil tilby-
de grupper af ældre de samme naturop-
levelser som vi giver byens børn ! 
De ældre vil også gerne se på fugle, lave 
pandekager over bål eller tage på herre-
fisketur ! De vil også meget gerne høre 
hvad vi laver med børnene på natursko-
len? Alene stavgængerne er der kæmpe-
muligheder i – ethvert plejehjem med 
respekt for sig selv har et ”stavgangs-
hold” – disse grupper kan engang imel-
lem få en naturguide med i spidsen.

En stjernestund for demente
For de demente vil et besøg på Natur-
skolen give sanseoplevelser og måske 
minder fra en svunden tid. En ældre 
landmand kan i rullestol godt køres di-
rekte ind i stalden og lugte lidt til den  - 
det kan måske få smilet frem !!. for den 
virkelig demente vil fuglesang eller en 
portion visne blade i skødet være livs-
kvalitet der vil noget !! Indenfor ældre-
området har jeg nu lært, at det hedder 
”en stjernestund” – altså en tid, hvor li-
vet hviler i sig selv og naturen bare ny-
des !!!

Positive pensionister
Vi har taget turen rundt til alle kommu-
nens lokalcentre med foldere og en snak 
med aktivitetsledere og evt. andet perso-
nale. Alle steder har vi mødt stor begej-
string for idéen. Der har været en sær-
deles positiv avis dækning af tilbudet og 
projektet har også været omtalt i et sær-
ligt pensionist tillæg, der udkommer 
med den lokale avis.

Ældrekyndig i praktik
I marts 2004 fik jeg en henvendelse fra 
en af Randers Kommunes jobkonsulen-
ter: ”Kunne jeg bruge en sygemeldt so-
cial- og sundhedsassistent i virksom-
hedspraktik på Randers Naturskole ?”. 
Hun skulle ud og prøve af på egen krop, 
hvad hun kunne klare rent fysisk af 
praktisk arbejde. Naturskolen var et op-
lagt sted, da hun er glad for dyr, et na-
turmenneske og trængte til at komme 
væk fra ældresektorens stressede hver-
dag. Naturskolen er i forvejen et beskæf-
tigelsesprojekt for kontanthjælpsmodta-
gere der skal i aktivering, så vi er vant til 
at have en del ansatte på stedet. 

Lotte trives
Lotte startede op i marts 2004 – frisk og 
frejdig – i 15 timer om ugen, det var 
hvad hendes helbred kunne holde til. 
Fra starten har det været en succes: hun 
er glad for at være på stedet, har fået det 
meget bedre fysisk, kemien er bare i or-
den og Lotte har fra starten gået lige ind 
i dagligdagen på stedet. Det er en skøn 
fornemmelse som naturskoleleder, at se 
den ansatte trives og vokse med opga-
ven.

For de unge – der er blevet ældre
Efterhånden er Lotte blevet uundværlig 
for mig og snart meldte tanken sig: 
”Hvordan får jeg den kvinde fastansat ?” 
Vi har derfor igangsat et nyt projekt på 
Randers Naturskole: ”Ud i naturen – 
også for de unge, der er blevet ældre…”.  
Vi vil bruge en kombination af Natur-
skolen og Lottes faglighed fra ældreom-
rådet til at gøre en indsats overfor alle 
ældre borgere i kommunen. Erfaringer-
ne fra arbejde på plejehjem har vist, at 
der skal endda noget initiativ til, før en 
personalegruppe kontakter f.eks. en na-
turskole for et besøg. 

Af Helle-Marie Taastrøm 
naturvejleder 
Randers Naturskole

På Randers 
Naturskole har vi  
kastet os over 
sundhed på  
ældreområdet – 
godt hjulpet af fag-
ligt uddannet per-
sonale  
fra denne verden.
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Ældre i det grønne
Lige nu er det forår 2005 og vi afventer 
spændt reservationer af ”ældre – boo-
kingerne”. Vi håber på rigtig mange be-
søgende, således at der vises et kæmpe-
behov for at også denne målgruppe skal 
ud i det grønne! På længere sigt er pla-
nen, at projektet skal være permanent 
og at Lotte skal ansættes i et flexjob  - 
det er målet. 

Faggrupper i samspil
Det er rigtig rart at mærke, hvordan for-
skellige faggrupper har kunnet spille 
sammen i dette projekt Jeg har som na-
turvejleder lært en masse om de ældres 
verden og den synergi og kreativ tænk-
ning, der er opstået omkring dette pro-
jekt har været rigtig god og opløftende – 
det er ikke sidste gang vi kaster os ud i 
”nye” former for naturvejledning  med 
nye former for samarbejdspartnere. o
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Naturvejledning på recept?
Kontakt til målgruppen
Via praktiserende læger, fysioterapeut-
klinikker og forebyggelseskonsulenter i 
kommuner og amter, kan naturvejlede-
ren nå målgruppen. Mange steder har 
amter og kommuner gjort et stort forar-
bejde for at gøre vejen fra lægen til de 
sundhedsfremmende initiativer så kort 
som muligt. Tag en snak med amtets an-
svarlige, der er stor interesse for at gøre 
viften af tilbud så bred som muligt.  

Samarbejde
Udbydere af motion på recept søger 
samarbejdspartnere, der kan tilbyde 
sundhedsfremmende aktiviteter. Mange 
amter og forebyggelsescentre giver end-
da økonomisk tilskud til disse initiativer. 
Nogle steder laves der motionslister 
med diverse tilbud i amtet. Idrætsfor-
eninger, fysioterapeuter, kræftens be-
kæmpelse, ældresagen og andre søger 
samarbejdspartnere, så det gælder bare 
om at hoppe på vognen. Naturvejleder-
ne har noget unikt at tilføre.

Nye anlæg og stier
Findes der nok nære muligheder i dit 
område? Kan stier, skovområder og par-
ker ændres og gøres mere attraktive? 
Naturvejlederen har et medansvar, når 
det gælder adgang til naturen for alle 
grupper. For de motionssvage grupper 
er det særligt vigtigt, at afstanden er kort 
og terrænet tilgængeligt. Kan der bygges 
eller skabes anlæg, der udfordrer folks 
fysik samtidig med, at naturen får plads? 
Sundhed er et godt argument i debatten 
om de grønne områder.

Der er brug for kreativitet. Aktørerne i 
sundhedssystemet har ikke formået at 
bruge naturen i deres motion på recept 
– projekter. Spændende nye tiltag rettet 
mod de motionssvage vil blive vel mod-
taget og chancen for støtte er stor. o

Kan naturvejlederne tage 
et større ansvar og arbejde 
målrettet med et altover-
skyggende samfundspro-
blem: De fysisk inaktive 
danskere?

 Det seneste år har Ida 
Kruger arbejdet med 
Friluftsrådets sund-
hedskampagne ” Fri-
luftsliv gir’ Sundhed”. 
Via kampagnen håber 
man i Friluftsrådet at 
få sat fokus på natu-
rens og friluftslivets 
mange sundhedsmæs-
sige aspekter.

Af Ida Kryger
kampagnemedarbejder i  
Friluftsrådet

Op mod 25 % voksne danskere rører sig 
slet ikke. Deres passive livsførelse er til 
fare for deres helbred, og mange ender 
med at påføre sig livsstilssygdomme 
som type 2 diabetes og forhøjet blod-
tryk. Løsningen er et mere aktivt liv, og 
derfor har man overalt i landet indført 
”motion på recept” med gode resultater 
for mere end 20 forskellige sygdomme. 
Men når recepten udløber, falder de fle-
ste af patienterne tilbage i de gamle va-
ner, og indsatsen er spildt.

Motion i naturen
Naturen appellerer til en gruppe, der 
ikke føler sig hjemme i fitnesscentre og 
idrætsklubber. Undersøgelser viser, at 
gode motionsvaner lettere fastholdes i 
naturen, hvor sanserne og følelserne 
også stimuleres. Naturvejlederne får 
hermed en ganske enestående chance 
for at tage et medansvar. Men hvad kan 
man som naturvejleder gøre for at støtte 
en målgruppe, som bestemt ikke af sig 
selv dukker op til arrangementerne? Ne-
denfor fremhæves nogle af de overvejel-
ser, den enkelte naturvejleder kan gøre 
sig:

Skab nye tilbud
Måske skal der udvikles nye tilbud: Ture 
for stavgængere, ture i let terræn, ture i 
udfordrende terræn, korte ture, længere 
ture og i det hele taget ture hvor motio-
nen sidestilles med naturoplevelsen. 
Hvordan kan formidlingen i øvrigt til-
passes en tur hvor tempoet skal op?

Markedsføring af ture
De færreste tænker på, at en naturvan-
dring samtidig styrker fysikken. Det er 
op til annoncøren at fremføre det glade 
budskab, især når turen rent faktisk gi-
ver sved på panden. 
Receptmotionisterne ved hvad de har 
brug for og er ikke som mange tror ban-
ge for udfordringer.
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Økologi for børnehavebørn

Kan de virkelig det??

Det er en sjov og til tider ud-
fordrende opgave at formidle 
økologibegrebet til børn mel-
lem 3 og 6 år.  Det kan godt 
være svært at fastholde dem, 
for de har selv rigtig meget de 
gerne vil fortælle. Derudover 
er der meget stor forskel på 
forståelsen alt efter om man 
er 3 år eller 6 år.

Som Grøn Guide i Gentofte, 
har jeg i samarbejde med 
Gentofte Børnevenner, en pa-
raplyorganisation for 26 bør-
nehaver lavet et projekt, der 
handler om økologi i børne-
haven. 
Vi sætter fokus på den sunde 
madpakke og på hvad økolo-
gi betyder. 
I Pædagogisk center har vi 
indrettet et sanserum. Her 
kan børnene se Ø-mærket og 
vi snakker om hvad det bety-

Af Lene Midtgaard 
Grøn Guide i Gentofte

der. Der er hængt plakater og Ø-mærker 
op på alle vægge, der er udstoppede dyr 
(småfugle, tårnfalk, egern og ræv), små-
kryb og en kompostbeholder.

Ø-mærket
Jeg fortæller om Ø-mærket og lader et 
par store pap-eksemplarer cirkulere 
rundt blandt børnene. Hurtigt lærer de 
at genkende det røde mærke. De er lyn-
hurtige og opdager med stor begejstring 
mærket på de forskellige fødevareem-
ballager, som også er i sanserummet. 
Det er tydeligt at se, at børnene føler 
stor glæde ved at udpege det Ø-mærke, 
jeg lige har stået og fortalt om. Denne 
genkendelsesglæde kan med stor fordel 
benyttes i formidlingen til mindre børn. 
Man skal dog forenkle budskabet en hel 
del og undgå ord som ”kunstgødning” 
og ”pesticider”.….og så skal der være 
den gode historie og overraskelserne. Så 
i kompostbeholderen bor der et par so-
vende regnorme, der først vågner op, 
når de bliver fodret med økologiske æb-
ler. Derefter for børnene lov til selv at 
agere orme og gnaske æbler.

Hørt i sanserummet:
Hvad betyder det røde Ø-mærke?
”Det er sådan et skilt man skal gå efter. . 
.” Mathias 3 år.  
 ”Det betyder Arla!!”.  Jeppe 5 år.

Madpakkekonkurrence
I forbindelse med projektet har vi ud-
skrevet en konkurrence, hvor den bør-
nehave, der laver den sundeste madpak-
ke vinder en tur til en økologisk 
bondegård for hele børnehaven. 
Alle børnehaverne har modtaget en 
madkasse med konkurrencebeskrivelse, 
foldere om økologi, arbejdspapirer og 
inspiration til madpakken. Børnehaver-
ne skal selv arbejde med materialet, men 
har fået tilbud om at besøge sanserum-
met eller få besøg af den grønne guide. 
Nu er det blot spændende hvilken bør-
nehave, der bliver den heldige vinder og 
kan drage af sted til Barresøegård til 
foråret. o
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Kronborg plantage og den sjove moti-
onssti er blevet et tilløbsstykke. Skoven 
er ramme for børnefødselsdage, gade-
udflugter m.m.  Siden anlæg af stien i 
2002 og nu stadig april 2005 er der dag-
ligt mange brugere i alle alder, dog mest 
børn.

Der er anlagt vandposter rundt om i 
skoven for de tørstige. Så er man fri for 
at slæbe sodavand ud i skoven: det er 
tilmed sundt at drikke vand.

Sideløbende med de gode oplevelser 
som mange fra nær og fjern har haft i 
kommunens plantager har en retssag 
om erstatningsansvar kørt mellem Thi-
sted kommune og en ca. 60 årig kvinde 
fra Thisted, som den 16. juni 2002 mi-
stede balance på et vippende element på 
stien, faldt og pådrog sig brud på over-
armsknogle. (Retssagen er egentlig mel-
lem de respektive forsikringsselskaber – 
Det handler om penge.)

Påstand for sagen er en anklage om at 
den etablerede ”sjov motionssti”, på nog-
le punkter var uforsvarligt anlagt.
Retssagen kørte sin gang først i byretten, 
hvor kommunen blev dømt erstatnings-
ansvarlig. Senere i Vestre Landsret som 
4. januar fremkom med dommen ” Thi-
sted kommunen frifindes”. 

Dommen har nu været forelagt Proces-
bevillingsnævnet, der har besluttet at 
dommen ikke kan føres ved Højesteret.

I foråret  2002 fik Thisted kommunes gartnerafdelingen anlagt 
en motionsbane efter princippet ”jorden er giftig”.
Ca. 240 forskellige elementer, i naturmaterialer bestående af 2” 
elmeplanker, runde træstammer m.m..  I alt ca. 1,3 km. forløb 
gennem bevoksning i Kronborg plantagen med balance, moto-
risk øvelse, rytmeskifte… op og ned i ca. 30-50 cm.´s højde. 
Nogle få elementer var med bevægelse til at styrke balancen. 
En enkelt element var ca. 1 m. høj. og derfor omgivet af træflis.
”Sjov motion stien” blev den døbt efter en kampagne fra Vi-
borg Amt forebyggelsessekretariat med opfordring til nye til-
tag som skulle gør det sjov for alle at motionere.

Om sikkerhed og 
ansvar i naturen… 
med  Landsrettens 
dom.

Anlægget er efter ideskitse fra stadsgart-
ner Jacques Gustin og blev derefter ud-
ført og videreudviklet af gartnerafdelin-
gen med Naturvejlederen Søren Kiel 
Andersen som drivkraft.
Den blev indviet 16.maj 2002 af kommu-
nens Børne- og kulturudvalg og med del-
tagelse af mange børn fra nogle af byens 
skoler og børneinstitutioner.  

Målet var at give deltagerne gode naturo-
plevelser samtidig med at de får rørt sig 
fysisk og tilmed har det sjovt.
Budskabet om at motion er sundt er gået 
rent ind. Det som egentlig var tænkt for 
børn, dog konstrueret for at kunne holde 
til voksne, blev snart en ”succes” for man-
ge.
Børnene som får en god oplevelse har det 
med at fortælle det hjemme og vil gerne 
videregive deres gode oplevelser til foræl-
drene, bedsteforældrene, naboer m.fl.

Af Jacques Gustin 
Thisted kommunes stadsgartner
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Som egentlig ansvarlig for projektet har 
vi i kommunen fulgt sagen, med stor in-
teresse. Ved anlægget 2002 var der ved 
start på stien en ”Velkomsthilsen samt 
en opfordring om at passe på sig selv. 

Senere efter kendskabet til den uheldige 
kvinde,  fik vi sat simple afmærkninger 
på de elementer som var bevægelig og 
”overraskende”.

Selvfølgelig skal vi alle lære af sagen og 
være meget påpasselige og bevidste om 
det vi opstiller til leg, motion eller for-
nøjelse rundt om. Men som udfaldet på 
retssagen viste, så har vi ikke ”amerikan-
ske tilstande” endnu – vores danske kul-
tur er ikke til det. 

Der er et spørgsmål om normer: man 
skal passe på sig selv. Fald er en del af 
indlæring for børn og andre. Men selv-
følgelig kan der går galt en gang i mel-
lem… lær af det. o 
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Mindre Tornerose – mere Klods Hans

Har det hidtil i de mindre kommuner 
være vanskeligt at skabe en ordentlig 
platform for naturvejledning, burde der 
med de rette argumenter og gennem-
tænkte planer være bedre muligheder i 
en større kommune med et bredere vin-
gefang.
Ændringer af det kommunale landkort 
bør med naturvejlederøjne ses som en 
historisk mulighed for et stort spring 
fremad.
Enkelte kolleger kan komme i klemme i 
strukturændringen. Foreningen og Fæl-
lessekretariatet er i fuld gang med pla-
ner for, hvordan vi kan bakke op om 
både dem, der risikere at komme i klem-
me og dem, der skal forsøge at udnytte 
strukturændringen til en endnu beder 
fundament for deres naturvejledning. 
Bolden blev givet op på årskonferencen 
i Ishøj. Den blev spillet videre på natur-
skoledagene og Fællessekretariatets 
møde med repræsentative naturvejlede-
re i Randbøl først i april. Naturvejleder-
foreningen står klar ved sidelinien med 
råd og fællesudspark i form af argumen-
ter og overordnede tiltag, men bolden 
ligger hos den enkelte naturvejleder, 
som selv må sparke den i mål på hjem-
mebane.
Halehoi! Se hvad du kan finde på lande-
vejen! Det er mageløst!

Jens Frydendal

Der steges for tiden hanekyllinger rundt 
om i den kommunale verden. Naturvej-
ledningen er næppe den funktion for-
valtninger og politikere først tænker på, 
når kastanjerne skal reddes ud af den 
kommunale heksekedel op til struktur-
ændringerne 1. januar 2007. Pessimister 
forestiller sig, at naturvejledningen kun-
ne blive helt glemt, hvis vi naturvejlede-
re henfalder til tornerosesøvn og håber 
at overleve på renomméet. 
En sådan eventuel glemsel skyldes ikke 
at renomméet er dårligt - slet ikke. Jeg 
vil påstå, at vi har et godt brand – for nu 
at holde os til det danske. Så godt faktisk 
at det ville være synd, hvis vi blev glemt. 
Derfor er det på tide at få sadlet gede-
bukken og komme af sted til hove, og 
tilbyde  kongedatteren at få stegt en død 
krage og en levende ugle med, når hun 
alligevel har gang i hanekyllingerne. Det 
er vigtigt, at oldemanden og hans skri-
vere får notere alt om kvaliteten og for-
delene ved naturvejledning i de nye 
kommuner. Det skal i oldermandens 
avis gerne kunne læses meget direkte, 
hvordan de nye kommuner bør indrette 
sig med koordinerende naturvejledning, 
naturskoletilbud til alle skoler, tilbud til 
sundhedssektoren i samarbejde med fri-
luftslivet i øvrigt, borgerinddragelse og 
mange andre naturvejlederrelevante sa-
ger.
De der bedst kan beskrive disse tilbud 
er naturvejlederne selv. Snak med jeres 
kollegaer – nye som gamle - i de nye 
store kommuner og læg en fælles plan 
på forvaltningschefernes bord. 

”Hvem er den kønneste afgåede formand i den her forening?
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Bestyrelsens arbejdsplan for 2005
givet en række ideer til, hvad der kan 
gøres for at lande naturvejlederne solidt 
i den nye kommunale struktur.

Der skal arbejdes på to fronter: 
1. Naturvejlederne skal klædes på til selv 
at manøvrere deres institution og funk-
tion på plads i den nye struktur.
2. Foreningen kan overfor relevante 
overordnede instanser sikre at naturvej-
ledning ikke bliver glemt i den nye 
struktur.
Tidsplan: Vi er i fuld gang.
Tovholder: Jens Frydendal.

Den nyvalgte bestyrelse
Hvis du ikke ud fra listen nedenstående kan gætte/ved, hvem der er hvem, så kig på 
side 63. 

Bestyrelsen har lagt en plan for arbejdet 
frem mod næste års generalforsamling. 
Ved at offentliggøre planen håber vi på 
mange gode råd om, hvordan vi bedst 
når de mål vi har sat os.
Vi hører også gerne ideer til andre ting, 
der bør med på listen. Planen er et sty-
ringsværktøj, som skal hjælpe os til at 
strukturere arbejdet.

1. Naturvejlederne i den nye kommunale 
struktur.
Cafédebatten, indlæg på årskonferen-
cen, naturskoledagene og Fællessekreta-
riatets møde i Randbøl 5. april har alle 

Navn Adresse Arbejdstlf E-mail
Jens Frydendal Batum Hedevej 3, 8830  Tjele 86 63 85 00 jens.frydendal@skolekom.dk
Karen Vesterager Platanvej 7, lejl. 47, 1810  Frederiksberg 45 80 59 26 karen.vesterager@skolekom.dk
Helle-Marie Taastrøm Nauhøjvej 1, 8410 Rønde 86 43 25 37 naturskolen@randers.dk
Thomas Gyalokay Nyvej 22, 4000  Roskilde 43 59 11 13 thomas.gyalokay@get2net.dk
Marianne Hald Sdr. Kirkevej 8, 9520 Skørping 96 35 16 12 mhm@nja.dk
Søren Kiel Andersen Tigervej 6, 7700  Thisted 97 91 06 55 skovska@privat.dk
Jesper Grube Kristiansen Holmevej 43, 1, 2860  Søborg 43 53 72 79 jgk@ishoj.dk
Arne Bondo-Andersen Søndermosevej 38, 6330  Padborg 74 67 11 64 arne1864@mail.tele.dk
Jesper Larsen Gladsaxe Rådhusplads, 2860 Søborg 39 57 69 20 jbl@ggglx.dk
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2. Uddannelse og efteruddannelse
Fællessekretariatets uddannelsesgrup-
pes arbejde skal følges og understøttes.
Søren holder bestyrelsen orienteret og 
vi fodrer Søren med ideer og argumen-
ter. Foreningens kursusgruppes rolle 
skal defineres i forhold til uddannelses-
gruppen. 
Tidsplan: Arbejdsgruppen er allerede i 
gang. 
Tovholdere:  Søren Kiel Andersen er vo-
res repræsentant i uddannelsesgruppen.
Karen Vesterager er formand for kursus-
gruppen.

3. Afklaring af bogholderifunktion og med-
lemsregistrering. 
Vi skal have en annonce i bladet og fun-
det nogen der vil overtage denne funkti-
on.
Tidsplan: Annonce i NATURvejleder 
juni. Aftale på plads senest til nytår.
Tovholder : Helle-Marie Taastrøm

4. Hvervekampagne
Vi skal have afklaret forskellige forhold 
som ikke-medlemmers deltagelse i net-
værkene, særlige medlemsfordele, virk-
somhedsabonnementsaftalen med 
Skov- og Naturstyrelsen m.v.
Der skal sendes brev til potentielle nye 
medlemmer. 
Nye hold tilbydes gæstemedlemsskab 
det første år.
Seniormedlemsskab til pensionerede 
ugler overvejes.
Tidsplan: Breve til alle ugler, der ikke er 
medlemmerne sendes til efteråret.
Tovholder: Jens Frydendal.

5. Overordnet økonomisk plan for foreningen
Vi bør fastlægge principper for, hvor 
stor egenkapital har vi brug for, hvordan 
bør kontingentet reguleres og lignende.
Tidsplan: Afklaret inden næste års bud-
getlægning i december.
Tovholdere: Helle-Marie og Jens

6. Kommunikation mellem naturvejledere
Principiel drøftelse af hvordan kommu-
nikationen i foreningen kan optimeres 
med NATURvejleder, naturvejlederNET, 
foreningens hjemmeside og andre kom-
munikationskanaler.
Tidsplan: Inden et evt. mødes med re-
daktionen til efteråret.
Tovholder: Jesper G. Kristiansen. 

7. Internationalt arbejde 
Interreg III: Opfølgning på projektet 
med særlig vægt på de ting vi har ansvar 
for. Kontakten med Per Mikkelsen.
Tovholder: Karen Vesterager
Norden i øvrigt: Kontakten med Norge 
følges op.
Tovholder: Marianne Hald
IRF: Kontakt med IRF og forberedelse 
af verdenskonferencen i Skotland 2006.
Tovholder: Arne Bondo.

8. Synliggørelse
Cafédebattens ideer skal omsættes i en 
handleplan.
Tidsplan: Hænger i nogen grad sammen 
med strukturtiltagene under pkt. 1.
Tovholder: Thomas Gaylokay

9. Projektpuljen
Vi skal have drøftet formålet med pro-
jektpuljen, således at vi har rimeligt faste 
retningslinier for, hvad vi vil give penge 
til, og hvor mange penge vi bør have i 
puljen.  
wMuligheder: 
wVi lader den stå helt åben som nu og   
 tager diskussionen fra gang til gang.
wVi fastlægger at vi f.eks. kun vil give   
 penge til initiativer, der kommer alle   
 foreninges medlemmer til gode eller   
 lignende formuleringer.
wVi kan tildel hvert netværk et fast 
 beløb, som de selv kan forvalte.
wVi kan helt nedlægge puljen.
wDer er sikkert flere modeller.
Tidsplan: Vi skal have et udspil klart al-
lersenest til næste generalforsamling.
Tovholder: Jens

10.Revision af vedtægter
I forlængelse af den vedtægtsændring 
der blev gennemført på generalforsam-
lingen bør vi gennemgå de øvrige ved-
tægter med henblik på en generel juste-
ring.
Tidsplan: I god tid inden næste general-
forsamling.
Tovholder: Jens

11.Naturskolerne.
Den løbende kontakt med Poul Hjul-
mann.
Tidsplan: Løbende.
Tovholder: Helle-Marie o
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Naturvejlederne i den nye kommunale struktur

somme på det vigtige i at tænke 
naturvejledningen ind i den nye struk-
tur.

Regionale møder
Vi har planer om at afholde en række 
møder i de regionale netværk, for at 
lægge op til samarbejde om at fange alle 
op i de rørte vande op til strukturom-
lægningen. Der er planer om at lade én 
nøgleperson rejse rundt til alle netvær-
kene.

Alt i alt er der god blus under gryden i 
denne sag. Vi kan kun opfordre til at 
spille aktivt med. Uanset om man føler 
sig godt hyttet eller man sidder på en 
yderlig gren i hierarkiet, kan struk-
turomlægningen være en mulighed for 
at sikre sig gode rammer fremover. o

Naturvejlederforeningen samarbejder 
med Fællessekretariatet om forskellige 
tiltag for at sikre den bedst mulige lan-
ding for naturvejlederne i den nye kom-
munale struktur. 

Informationsfolder
Fællessekretariatet arbejder på en folder, 
der beskriver naturvejlederordningen 
overfor arbejdsgivere og politikere. 
Ideen er at man som naturvejleder kan 
bruge folderen til at forklare, at man 
med en naturvejleder ikke blot har en 
veluddannet og motiveret medarbejder, 
men samtidig har en hel ordning i ryg-
gen med opbakning fra Skov- og Natur-
styrelsen og Friluftsrådet. 

Idékatalog
Vi arbejder i fællesskab på et idékatalog, 
med beskrivelser af mange forskellige 
modeller for ophæng og struktur på en 
naturvejlederfunktion. 
Det kan være forskellige naturskolemo-
deller, en koordinerende naturvejleder, 
et samarbejde mellem naturvejledere og 
grønne guider. Ikke mange modeller 
landet over er helt ens, men vi vil forsø-
ge at plukke en buket af de mest inspire-
rende.
Her har vi brug for input fra alle, der 
mener at have en god model. Send en 
kort skitse til jens.frydendal@skolekom.dk 

Kortlægning af naturskoleaktiviteter
For at motivere politikerne - kommende 
som gamle - til at sætte naturvejledning 
på deres kommunale dagsorden, vil vi 
forsøge at lave et Danmarkskort, der vi-
ser, hvem der har gang i noget og vigti-
gere endnu, hvem der ikke har gang i 
noget. Er man en hvid plet på landkor-
tet, kunne man forestille sig at en ny-
valgt politiker på jagt efter en mærkesag 
vil slå i bordet og sige: ”Nej, knageme 
om vi vil stå tilbage for de andre. So ein 
Ding muss wir auch haben!”

Brev til KL
Fællessekretariatet og Naturvejlederfor-
eningen arbejder på et fælles brev til 
Kommunernes Landsforening og til for-
eningen af forvaltningschefer på skole-
området, hvor vi vil gøre dem opmærk-

Nye ugler er gratis – 
det første år!

Det er vigtigt at det nye kuld 
ugleunger med det samme 
kommer med i det gode sel-
skab. 
Derfor besluttede bestyrelsen 
at forære det nye hold 18 et 
gratis medlemskab af forenin-
gen i 2005. 
Karen Vesterager besøgte hol-
det på deres første kursus og 
uddelte med rund hånd både 
medlemskab, stakkevis af blade 
og opfordringer til at slutte op 
om netværk, kurser, årskonfe-
rence, naturvejlederNET og 
alle andre steder, hvor kollegaer 
mødes. 

Vi byder vores nye kollegaer 
velkommen i flokken og håber 
I vil falde godt til.
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Stillingsannonce

Bogholderi og medlemsregistrering for 
Naturvejlederforeningen i Danmark

Naturvejlederforeningen søger en person eller en institution, der vil varetage 
foreningens bogholderi og medlemsregistrering.

Arbejdsopgaver vedrørende bogholderiet:

wFøre kassebog over ind- og udbetalinger
wAfstemning med kontooversigter fra bank
wAfregne fakturaer, udlæg, kørselsgodtgørelse m.v. (ca. 300 posteringer årligt)
wUdsende girokort og registrere indbetalinger af kontingent for medlemmer  
 og abonnenter (ca. 600 posteringer)
wRegistrere indbetalinger af deltagergebyr til årskonference (ca. 140 posteringer  
 årligt)
wØvrige indbetalinger (Salg af diverse)
wUdsendelse af elektroniske fakturaer via scan-ind bureau 
wUdsende rykkere til eventuelle restanter
wIndsendelse af materiale til Revisionsfirma juli og januar, herunder  aftale  
 indberetninger af honorarer til Told og Skat og momsafregning.  
 Helårsregn skab skal ligge klar 2 uger før generalforsamling.
wSende kontooversigt med saldo til Foreningens  kasserer 6 gange årligt.

Honorar: 20.000 kr. årligt

Arbejdsopgaver vedrørende medlemsregistrering:
wFøre medlemskartotek, herunder registrere flytninger og ind- og udmeldinger
wUdsendelse af materiale i startpakke til nye medlemmer
wLave kvartalsvis oversigt over medlemmer og abonnenter for udsendelse af  
 ”NATURvejleder”

Honorar: 10.000 kr årligt

Du kan søge begge funktionerne samtidig eller de kan deles på to 
personer/institutioner.

Du kan få yderligere oplysninger om de to funktioner hos 
Helle-Marie Taastrøm, Randers Naturskole, 86 37 17 25.

Ansøgning sendes til Naturvejlederforeningen
Jens Frydendal, Batum Hedevej 3, 8830 Tjele
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N
yt fra N

aturvejlederforeningen 

Igen en efterlysning af bladet NATURvejleder!
Foreningen vil stadig gerne skabe en komplet samling af bladet NATURvejleder. 
Lige fra nr. 1 i 1992 til i dag. Der er følgende ”huller” i samlingen:

1992: Vi mangler hele årgangen.          1993: Vi mangler hele årgangen
1994: Vi mangler nr. 1.           1996: Vi mangler nr. 4.          2001: Vi mangler nr. 1 og nr. 2

Har du pæne og fejlfrie eksemplarer af bladet, så send en e-post til undertegnede. 
Vi betaler 50 kr. pr. stk. + porto.
Johannes Lund Rasmussen E-post: jobi@c.dk

o Medlemskab 2005 (medlemmer modtager 1 ex. af bladet) 500,- kr.
o Personligt abonnement (1 ex. af bladet) 250,- kr.
o Virksomheds-abonnement (op til 5 ex. af bladet) 700,- kr. 
o 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: __________________________________________________

Tlf 59 91 81 13      www.Design-Produktion.dk

BÅLPLADSUDSTYR
Stort udvalg - høj kvalitet

Vi har mere end 10 
års erfaring, eget 
værksted og stort  
lager.
Leverer udstyr til 
mere end 1000 
institutioner, natur-
skoler og andre 
bålentusiaster i 
hele Skandinavien.

Skal du bruge spe-
cialfremstillet grej, 
kan vi sikkert også 
hjælpe dig.

Leverandør af grill-
riste og bageplader, 
gryder og grydesta-
tiver, store og små 
stegepander, den 
populære popcorns-
gryde, rygeovne, 
bageovne og en 
masse mere.
På billedet  t.h. ser 
du et fyrfad med 
grillrist, bageplade 
og et stort brød 
bagt i den nye og 
nemme Gottliebovn. 
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”Edderkoppenettet”
tet”. På denne måde ligger oplysninger 
om gode naturlokaliteter og forslag til 
aktiviteter samme sted.
Vi har valgt at lægge oplysningerne på 
nettet frem for i trykt form, af hensyn til 
fleksibiliteten. Hidtil har vi haft et kata-
log med tilbud liggende på skolerne, 
men det er både meget tidskrævende og 
ret ufleksibelt at holde ajour. Endvidere 
giver nettet muligheder for at anvise 
links til andre relevante sider på Inter-
nettet. F.eks. er det brugervenligt at lave 
en link til præcis den busrute, der går 
forbi den relevante lokalitet, så brugeren 
med det samme har den aktuelle køre-
plan ved hånden. I stedet for selv at teg-
ne hvert eneste detailkort har vi lagt link 
til amtets eller Skov- og Naturstyrelsens 
foldere og kort. Kun hvor dette ikke har 
været brugbart, tegner vi selv.
Rent teknisk har vi valgt programmet 
FrontPage 2003 til selve hjemmesiden 
og PaintShopPro 8 til billedbehandling 
og korttegning.
Viborg Amt var så flinke at sende mig 
kort over de 7 kommuner, som grundlag 
for korttegningsdelen. Det skulle vise 
sig, at være tegning af kort, der kom til 
at tage længst tid. Jeg valgte – for at gøre 
kortene tydligere på skærmen – at skifte 
farverne ud.
Men nu ligger hjemmesiden der altså 
klar til at blive brugt. Sådan en side bli-
ver jo aldrig færdig, hvilket netop heller 
ikke er meningen. Der vil hele tiden 
komme nye gode ideer, som skal med, 
og andre lokaliteter fjernes fra hjemme-
siden, fordi de af den ene eller anden 
grund ikke længere er gode. Brugeren 
bliver opfordret til at melde ind om de-
res oplevelser og sende billeder m.v., så 
hjemmesiden på den måde til en vis 
grad kan blive interaktiv. På sigt har vi 
en vision om, at skabe en åben platform 
for brugerne på hjemmesiden. Det skal 
være på en del af hjemmesiden, hvor 
brugerne selv får direkte mulighed for at 
skrive om deres oplevelser på naturste-
derne, således at oplevelserne kan deles 
med andre.
Selve forarbejdet har været med til at 
etablere et godt forhold og et vist ejer-
skab til projektet på skolerne. 

Af Johannes Lund Rasmussen 
Naturskolen ved hald

Et net af natursteder i Viborg-området
”Beskriv alle de steder i naturen om-
kring Viborg, hvor vi kan tage en skole-
klasse med ud, og kortlæg egnede ruter 
imellem stederne!”
Sådan omtrent lød første del af projektet 
”Naturskolen over det hele” med kæle-
navnet ”Edderkoppenettet”, som Natur-
skolen ved Hald med støtte fra Frilufts-
rådet gik i gang med i 2002.
I slutningen af 2004, kunne vi præsente-
re en hjemmeside – www.naturskolen-
vedhald.dk – for lærerne i de 7 kommu-
ner, der samarbejder om driften af 
Naturskolen ved Hald. På hjemmesiden 
kan man finde en lang række naturste-
der, der kan besøges af skoleklasser, og 
som hver især har deres interessante na-
tur at byde på. Man kan finde steder 
med spændende fugleliv, nyetablerede 
søer med små vanddyr og flotte jætte-
stuer, man kan komme ind i. Hvis skole-
klassen skal på kanotur, kan de se, hvor 
kanoerne kan sættes i åen, hvor og hvor-
når man må sejle, og de kan finde over-
natningsmuligheder i hytter, shelters el-
ler huse på ruten. Der er også mulighed 
for at se, hvor der må fiskes. Desuden er 
der anvist cykelture, vandreture og mu-
lighed for virksomhedsbesøg.

Processen
I begyndelsen af 2003 besøgte jeg de ca. 
40 skoler, der er med i samarbejdet om 
Naturskolen ved Hald. Mit ærinde var at 
interviewe de lærere, der gjorde mest 
brug af naturen i området omkring den 
enkelte skole og i en større radius. Jeg 
fik samlet en masse oplysninger til vide-
re forarbejdning. ”Edderkoppenettet” af 
naturbesøgssteder begyndte at vokse, og 
blev udbygget, når en lærer på en tur 
kom med nye forslag.
Præsentationen af Edderkoppenettet 
overfor brugerne realiserede vi i form af 
en hjemmeside. Vi valgte at koble ”Ed-
derkoppenettet” op på naturskolens 
hjemmeside ud fra en betragtning om, 
at brugen af ”Edderkoppenettet” og af 
naturskolen forventes at komme til at 
hænge tæt sammen, således at natursko-
lens naturvejledere ofte vil blive draget 
ind i skolernes brug af ”Edderkoppenet-
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Visioner
Næste fase i projektet er, at vi foreslår 
skolerne at etablere udeklasser, som kan 
bruge naturlokaliteterne fra ”Edderkop-
penettet”. Vi står dem bi med råd, dåd og 
grej, så langt vores kapacitet rækker. 
Den kommende Viborg storkommune, 
kommer i grove træk til at dække de 
områder, der indgår i ”Edderkoppenet-
tet”. Projektet er således i nogen grad 
fremtidssikret og vil blive et rigtigt godt 
værktøj for Naturskolen ved Hald, når 
den i nær fremtid går fra at være en 
slags perifer samarbejdspartner for 7 
kommuners skoler til at være en inte-
greret del af Viborg kommunes skolesy-
stem. o

”Et gammelt planteskolehus i Sjørup Skov er base for én af 
Edderkoppenettetrs mange besøgssteder”

Naturvejlederforeningen har fået lavet nogle grønne mugs med ugle-logo.  
De kan købes ved henvendelse til foreningens kasserer Helle-Marie. 
Prisen er 15,- kr. /stk. - 8 stk. for 100,- kr. - dertil kommer forsendelse.

Mug med  
naturvejleder-logo
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”Borris, bæver og Bordeaux”

Vi fik et indblik i det fantastiske dyreliv, 
der havde været i området engang ved 
at kigge ind i ”Bjerg Thomsens Hytte”; et 
lille fangsthus, som var bevaret fra første 
halvdel af 1900-tallet. Sommerlivet så 
ud til at være levet lystigt i den lille hyt-
te.

Efter en tur over Vind Hede og fortæl-
lingen om de sidste urfugle gik turen til 
Præstbjerg Naturcenter, hvor en herlig 
frokost var serveret.
Stedet er meget imponerende og rum-
mer både naturværksted, udstilling, 
vandresti, overnatningsmuligheder, bål-
plads og legeplads.

På Klosterheden blev der i 1999 sat 18 
bævere ud. De er nu blevet til ca. 50. Vi 
gik en tur langs Flynder Å, som er bebo-
et af bævere. Karsten Lund viste os deres 
imponerende bygningsværker, ædespor 
og fandt en klump mudder med bæver-
gejl. Det siges at kunne få gravide kvin-
der til at danse. Det skulle måske være 
af ubehag, for det er en lidt kvalm lugt –
og der er jo også noget med kvalme…
Aftensmaden blev indtaget i en lavuu 
med skovhuggerfakler både inde og 
udenfor. 
I tusmørket blev vi ført ud til et sted, 
hvor bæverne er meget aktive lige om-
kring dette tidspunkt. Efter ½ time var 
det desværre blevet for mørkt, og vi 
måtte opgive at få bæverne at se. Vi li-
stede stille tilbage til bussen og en flok 
trætte naturvejledere blev kørt tilbage til 
natmaden i Borris.

Fredag oplevede vi det store naturgen-
opretningsprojekt Skjern Å. Desværre 
var vejret ret diset, så vi fik ikke set så 
meget som planlagt. Derfor blev der lige 
tid til en indkøbstur hos Korsholm i 
Skjern. 

Tak til arrangørerne for et meget veltil-
rettelagt program.
Her er virkelig noget at leve op til, når 
hold 17 arrangerer studietræf i Sønder-
jylland i september! o

Af Jan Ryttergaard 
Naturskolen Kratskellet

Sådan lød opskriften på et 
fantastisk studietræf, da 
Naturvejlederuddannelsens hold 
17 var i Vestjylland. 
Borris Landbrugs- og Naturskole 
tog imod og var en perfekt ramme 
omkring fremlæggelse af opgaver, 
aftenhygge og spisning.

Første ekskursion gik til Borris skyde-
terræn. Forsvaret forvalter her Dan-
marks største sammenhængende hede-
areal. Der er skydning op mod 300 dage 
om året. ”Plus det løse”, lød kommenta-
ren fra de bageste sæder i bussen.
Den stående ordre fra officeren var, at vi 
ikke måtte samle noget op. De forvredne 
metaldele indbød heller ikke til kæleri.
Vi så også eksempler på det rige fugleliv 
i området: Stor tornskade, 4-5 blå kær-
høge samt masser af råvildt.
Om aftenen var der indvielse af natur-
værkstedet på Borris Landbrugs- og Na-
turskole. Alle deltagere havde gaver med 
og der var ikke sparet på opfindsomhe-
den. Her var lige fra brosten fra Nørre-
bro til udstoppede fugle. Hver gave blev 
overrakt med en tale og det blev sent in-
den vi nåede til aftenkaffen.
Torsdag var afsat til den store vestjyske 
rundtur. Værnengene og Tipperne var 
første stop. På disse store åbne græs-
ningsarealer stikker kun få bygninger 
op. Vi besøgte Nordladen, som er en in-
formationsbygning med en ny udstilling 
om fuglelivet i området. Udstillingen, 
der er betalt af Ringkøbing Amt, rum-
mer både flotte akvareltegninger, silhu-
etter i loftet af store og små fugle samt 
fortællinger af områdets historie.

I Hvide Sande måtte vi bare besøge den 
berømte fiskebutik med specialiteter fra 
havets spisekammer. 
Videre op langs kysten til Vest Stadil 
Fjord, hvor vi besøgte Skov- og Natur-
styrelsens informationsstander. Vi var 
meget imponerede af hvordan styrelsens 
logo kan indpasses. Her er stedet bog-
staveligt talt brolagt med ”fluesmække-
ren”. 
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Ny bog – en egnet anledning 
til eftertanke
Af Kari Hald, Naturvejleder på Avnø Naturcenter

Der er noget grundlæggende godt ved Lasse Thomas 
Edlevs nye bog; ”Natur og miljø i pædagogisk arbejde”. 
Især hvis man er pædagog i en institution hvor man 
gerne vil arbejde seriøst med børn og natur. Men også 
hvis man er naturvejleder der laver formidling for 
børn fra daginstitutioner – eller kurser for pædagoger. 
Og enkelte kapitler har relevans for alle naturformid-
lere der gerne vil genopfriske de bagvedliggende 
grunde til vi gør som vi gør.

Lasse anbefaler selv hele bogen for nye naturvejledere 
og især det sidste kapitel om natursyn som stof for 
mere erfarne naturvejledere. For mig var det ikke så-
dan – selvom jeg nok kan kaldes erfaren naturvejle-
der. Jo tanker om natursyn kan være spændende ho-
vedgymnastik, men i hverdagen er det ikke det, jeg 
bruger mest. Og dog – undtagelsen er de - af ens na-
tursyn afledte – overvejelser, man kan gøre sig om 
den store og den lille etik: hvorfor er det lige at jeg så 
ofte dissekere fisk i min naturformidling?

Jeg havde især stor glæde af at læse (genlæse?) de 
første kapitler om emner så som naturoplevelse, sans-
ning, læring, socialisering, indlevelse og sundhed (læs 
også Lasses artiklen i bladet). Her finder jeg ord der 
beskriver sammenhængen mellem det jeg laver med 
børnene ude i naturen og det jeg gerne vil opnå, at der 
sker inde i dem. Vores basisydelse er stadig ”at give 
deltagerne direkte oplevelser i naturen” og derfor er 
det interessant at læse om sammenhængen mellem 
sanser og læring, mellem naturoplevelser og opmærk-
somhed.

Enkelte kapitler henvender sig så meget til personalet i 
daginstitutioner at jeg nøjes med at skimme dem. 
Men de kan blive anvendelige næste gang en instituti-
on beder om hjælp fordi de gerne vil kvalificere deres 
arbejde med natur og miljø.

Alt i alt er bogen en kærkommen og lettilgængelige 
anledning til at genopfriske de grundlæggende teorier 
og ideer om betydningen af den direkte oplevelse i na-
turen. Og så er bogen fyldt med skønne anekdoter og 
tegninger fra især Lasses egen børns naturoplevelser 
og refleksioner.  o

”Natur og miljø i pædagogisk 
arbejde” af Lasse Thomas Edlev. 
Munksgaard Danmark 2004. 
ISBN 87-628-0525-8. 
Købt for kr. 328,-

GUIDE TIL DANMARKS BJERGE

Af Roger Pihl
Oversat af Orla Vigsø
Stort format, 500 4-farvebilleder
Indbundet med smudsomslag.
352 sider,  348 kr, 2005  ISBN 87-90820-17-7 

Gennem det rigt illustrerede storværk kravler den norske fjellfører og forfatter, Roger Pihl, som den første nordmand, og sikkert eneste i
verden, fornøjet og i fuld alvor op på de 183 danske højdedrag, der rager mere end 100 meter op over havets overflade. På farefulde
ekspeditioner forcerer han Danmarks Tag og registrerer stort og småt. 

Fra Sorring Loddenhøj, der er en meter højere end Himmelbjerget til Tinnet Krat, hvor Gudenåen har sit udspring. Han balancerer på kanten
af Svanninge Bakker, som præsten Jens Sophus Brandt i 1750 i et hyldestdigt til byen Ollerup, gav navnet de Fynske Alper. Skuer ud over
Sukkertoppen i det Midtjyske Søhøjland og sammenligner det med navnebroderen i Rio de Janerio i Brasilien. Kryber op på Danmarks svar
på Schweitz, Rebild Bakker og placerer Mols Bjerge i samme kategori som Hardangervidderne i Norge. Og bemærker under opstigningen til
det danske Grand Canyon, det 129 meter høje Vissenbjerg, et skilt med den skræmmende påskrift ”Afgrunden”, der advarer mod den 16
meter dybe og 400 meter lange kløft, der dramatisk bugter sig i vildnisset for foden af det stejle terræn. 
 
Værket er fyldt med kulturhistoriske detaljer og den specielle vinkling gør bogen til naturformidling på en forfriskende ny og anderledes måde.
Forfatteren skildrer venligt og mild lunefuldt det danske landskab og danskernes forhold til det. Han giver danskerne et nyt syn på den
natur, der ligger lige uden for døren og fremhæver mange ukendte og overraskende lokaliteter. Bogen er skrevet af kærlighed til Danmark
giver alle danskere mulighed for at komme ud og lære mere om den nære natur. At forstå og opleve den, på en helt ny og overraskende
måde
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Skole, Natur og Fantasi 

Af Niels Hansen, Pressechef ved Dan-
marks Meteorologiske Institut og Theresa 
S. S. Schilhab, Forskningslektor ved Lear-
ning Lab Denmark.

Mange undervisere i naturfag læste Kirsten Paludans 
’Videnskaben, Verden og Vi’ (VVV) fra 2000 med be-
gejstring. Det første spørgsmål, vi skal besvare om 
Skole, Natur og Fantasi’ (SNF) fra 2004, er naturligt 
nok, hvorvidt den er lige så relevant for naturvejlede-
re.

Svaret er ikke helt ligetil, for Kirsten Paludan vil noget 
andet med SNF, end hun ville med VVV. Hun har helt 
klart tænkt videre siden 2000 og forsøgt at få sat alle 
de interessante observationer og spredte teoribygnin-
ger fra VVV ind i en overordnet ramme. Bogens an-
grebsvinkel på emnet børn og natur er altså langt 
mere teoretisk og som sådan et skridt længere væk fra 
naturvejlederens hverdag.

SNF indeholder dog ét element, der nærmest gør den 
til obligatorisk læsning for undervisere i naturfag på 
alle niveauer: En komplet liste over, hvordan de basale 
spørgsmål mennesket stiller til verden, ser ud i hove-
det på børn af det 21. århundrede. Bevæger det sig? 
Kan det spises? Er det farligt? Kan det bruges til noget? 
…er ok på savannen, men det ser lidt anderledes ud i 
vores kultur- og teknikinficerede dagligdag.
Kirsten Paludans pædagogiske og velskrevne udvikling 
af de basale menneskelige spørgsmål til noget, der 

fungerer i dag, er bogens bankende hjerte og efter vo-
res mening en øjenåbner for alle undervisere i natur-
fag.
Kan man derudover selv taget skridtet tilbage fra den 
teoretiske overbygning og ud i den virkelige verden 
igen, så er der også masser af anden nyttig viden at 
hente i SNF.

Summa Summarum: Vil du ha’ mer’, af lige præcis det 
du fik, da du læste VVV, så er der risiko for, at du bliver 
skuffet. 

Bogen kan imidlertid klart anbefales, hvis du har lyst 
til at få sat de mange observationer, en naturvejleder 
gør sig, ind i en teoretisk ramme. Og med naturvejle-
derbrillerne på, så er bogens helt stærke side indsigten 
i de basale kategorier mennesker i det 21. århundrede 
stiller (natur)spørgsmål inden for.

Kirsten Paludan (1943) er forskningslektor 
ved Center for Naturfagenes Didaktik ved 
Aarhus Universitet.

Kirsten Paludan 2004. Skole, Natur og 
Fantasi, Aarhus Universitetsforlag, 334 
sider, ISBN: 87 7934 144 9. Pris ved ud-
givelsen: kr. 298,00.

Kirsten Paludan 2000. Videnskaben, 
Verden og Vi - Om naturvidenskab og 
hverdagstænkning, Aarhus Universitets-
forlag, 293 sider, ISBN: 87 7288 890 3. 
Pris ved udgivelsen: kr. 278,00.

Snorkling for alle - Oplev Danmark under overfladen

Snorkling er for alle: Børn, unge, voksne - drenge, piger - mænd og kvinder.
Her er hæftet som fortæller om hvilke ting man skal huske når man vil snorkle. Det om både udstyr, 
teknik, øvelser og sikkerhed. Med andre ord en ABC i snorkling - og har du aldrig fået lært at trykudlig-
ne, svært ved at købe udstyrs der passer dig etc., så er hjælpen nær. 
Dennis Lisbjerg har tidligere udgivet hæftet: ”Dyr og planter ved vores kyster - en snorkelguide til livet 
på lavt vand”

Forfatter: Dennis Lisbjerg og Kristian Ørsted Pedersen.
Forlag: Forlaget BIOS. 
Sider: 98 kr. 
Pris: 50 sider. (www.forlagetBIOS.dk)
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Første oplag af ”Gyldendals guide til 
Danske fossiler” revet væk
Sidste år – nærmere bestemt 18. november udkom  ”Gyldendals guide til Danske 
fossiler”.  Bogen henvender sig til alle, der vil vide noget grundlæg-
gende om fossiler og geologi i Danmark, men som begynder 
på området – som forfatteren, Jørn Waneck skriver i sin indledning. Det er 
der åbenbart mange, der gerne vil, for første oplag på 3000 stk. er udsolgt på 
bare 3 måneder. Nyt oplag trykkes sidst på foråret.

Lille bog – mange funktioner
Hvis du blot beskæftiger dig en lille smule med fossiler og geologi, kan det anbe-
fales at købe bogen. Den er skrevet i et klart og let læst sprog, lille handy format, 
men især med et godt billedmateriale, der er taget specielt til bogen. Overra-
skende er endvidere bogens opbygning. Idet den både er: en håndbog, en op-
slagsbog, en bestemmelsesbog og en guide. 
Dette er opnået ved dels at gennemgå bestemte danske lokaliteter, dels at samle 
fossilerne i tidsperioder. På den måde får man et glimrende indtryk af miljøet – 
dyre- og plantelivet på den pågældende til samt en rigtig god guide.

Hvis jordens alder var et år
De fleste kender nok Jørns levende og pædagogiske måde at formidle geologi på. 
En af hans mere provokerende påstande er: ”…om 10.000 år ligger storebælts-
broen i en randmoræne i vesttyskland”
Den bemærkning serverer han ikke i sin bog, men en anden Waneck´sk måde at 
se på jordens tilblivelse i geologisk perspektiv er, at betragte jordens alder som et 
år! Den rykker – og den er selvfølgelig med i bogen. 
Så hvis du vil vide, hvad der skete 31/12, kl. 23:58:46 – så må du ringe til Jørn – 
eller endnu bedre: Køb bogen: Gyldendals guide til danske fossiler. Pris. 149 kr. 

Anmeldelse af Jørn Waneck’s bog 
er skrevet af Torben Juhl

Gyldendal udsender 3 håndbøger om SMÅ DYR

SMÅ DYR I SØ OG Å, SMÅ DYR I HUS OG HAVE og SMÅ DYR I SKOVEN 
er alle tre tilgængelige og overskuelige guider til det lavere dyreliv. Bøgerne omtaler hver især omkring 
800 dyrearter fra insekter, snegle og orme til mider og edderkopper. Både nyttedyr, skadedyr og dyr, vi 
nyder at se på er beskrevet med deres kendetegn, levevis, levesteder, udbredelse og eventuelle forveks-
lingsmuligheder.

De detaljerede farvetegninger er udarbejdet af to af Danmarks dygtigste naturtegnere, Jakob Sunesen 
og Bente Vita Pedersen, der begge er uddannet på Skolen for Brugskunst.

Lars-Henrik Olsen er zoolog, forfatter og naturformidler. 
Han har skrevet en lang række dyrebøger og lavet naturudsendelser på TV. 
Han der desuden kendt for sine mange, populære børnebøger.

SMÅ DYR I HUS OG HAVE 2. udgave. 279 sider
SMÅ DYR I SKOVEN 3. udgave. 246 sider
SMÅ DYR I SØ OG Å  3. udgave. 242 sider
 
Indb. pr. stk. kr. 169.00 (vejl.)
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TRÆER OG BUSKE er tænkt som et 
nyt standardværk om Danmarks ved-
planter (træer, buske, dværgbuske og li-
aner) til brug ved undervisning på såvel 
skoler som højere uddannelser, i natur-
vejledning, landskabsforvaltning og på 
skovturen.

Bogen omfatter samtlige naturligt ind-
vandrede vedplanter, alle indførte arter i 
skovbruget og alle øvrige indførte arter, 
der blot nogenlunde almindeligt træffes 
i læ- og hegnsplantninger mm., eller 
som kan findes forvildede i naturen. En-
delig er der medtaget et udvalg af de al-
mindeligste bytræer. 

I alt omfatter bogen 200 arter, hvilket 
gør den til det mest komplette, gennem-
illustrerede værk af sin art herhjemme. 
Der er desuden i teksten givet kort, ka-
rakteriserende omtale af yderligere en 
lang række sjældnere arter, krydsninger 
mm.

TRÆER OG BUSKE har en overskuelig 
opbygning med beskrivelser og illustra-
tioner af normalt kun en eller to arter 
samlet på hvert opslag. På for- og bag-
satsen vises tilsammen 96 silhouetteg-
ninger af skud og blade, hvilket giver en 
hurtig og enkel indgang - enten direkte 
til arten eller til nogle få, nært beslægte-
de arter. Slægter af træer og buske, som 
rummer flere end 3 arter, har fået eget 
indledningsafsnit, som ofte rummer en 
visuel nøgle med bladsilhouetter, f.eks. 
til de vanskelige slægter pil og poppel.

Bogens farveplancher vil herefter sam-
men med tekstens beskrivelse af kende-
tegn og forvekslingsmuligheder kunne 
give en hurtig og sikker bestemmelse. 
På farveplancherne er desuden indsat 
korte tekster, der udpeger de mest ka-
rakteristiske træk ved den enkelte art.

Bogen er dog langtfra ment som blot et 
bestemmelsværk, idet der ud over arter-
nes udseende også omtales deres udbre-
delse og økologi samt ikke mindst deres 
betydning for mennesket før og nu. 

TRÆER OG BUSKEs særlige styrke er 
de fremragende illustrationer, som alle 
er originale og udført efter frisk ind-
samlet materiale; et arbejde der har ta-
get 4 år. Danmark har en fornem og in-
ternationalt anerkendt tradition for 
naturillustrationer, og bogens to kunst-
nere, Susanne Weitemeyer og Thomas 
Hjejle Bredsdorff, hører blandt vore al-
lerdygtigste. Arterne vises som kviste 
med blade eller nåle og med detaljer af 
blomster og frugter mm. Et flertal vises 
desuden som vignetter, der giver eksem-
pler på træernes form både sommer og 
vinter, som den kan tegne sig mod him-
len, når træerne vokser i fri stilling.

Bogens indledning giver et overblik 
over de vigtigste danske naturtyper med 
hver deres særlige flora af træer og bu-
ske. Der er desuden afsnit om vedplan-
ternes bygning, om navngivning og en 
illustreret ordliste. 

 
Fakta om øvrige bøger om emnet

De håndbøger på dansk om træer og 
buske, som ligger tættest på Gyldendals 
nye bog, er: 

Helge Vedel og Jette Dahl Møller: Træer 
og buske i landskabet, 10. udg., 2002, 
239 sider. Politikens Forlag.
og
Peter Friis Møller og Henrik Staun: 
Danmarks træer og buske, 2001, 336 
sider. Politikens Forlag.

Førstnævnte har håndkolorerede illu-
strationer af meget høj kvalitet, dog af 
væsentlig færre arter (130). 

Sidstnævnte bog har næsten samme ud-
valg af arter som Gyldendals nye bog og 
for manges vedkommende en mere om-
fangsrig tekst. Bogen er til gengæld blot 
illustreret med fotografier, som er spredt 
ud i teksten i meget vekslende omfang 
fra art til art. Det gør det vanskeligt at 
”bladre sig frem” til den art, man ønsker 
at bestemme. o

Bogens forfattere er 
begge biologer, som 
har skoven som dag-
ligt arbejdsområde. 
Henrik Jørgensen er 
ansat i Skov- og Na-
turstyrelsen, hvor han 
arbejder med natur-
pleje i statsskovene, og 
Flemming Rune for-
sker i skovenes biodi-
versitet på Center for 
Skov, Landskab og 
Planlægning ved 
Landbohøjskolen. De 
har bestræbt sig på at 
skrive den gode for-
tælling om hver art, 
som med så få fagud-
tryk som muligt kan 
formidle en alsidig vi-
den. Det har været de-
res ønske at åbne læ-
serens øjne for de 
store natur- og kultur-
historiske værdier, 
som vor flora af træer 
og buske rummer. 
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Alvorlig flåtbåret virus har bredt sig i Danmark

Danske skovflåter spreder nu også virus, der kan føre til den for mennesker farlige hjernehindebetændelse TBE. Det viser en 
ny undersøgelse af rådyr i landets 25 statsskovdistrikter. Undersøgelsen er foretaget af forskere fra Center for Sundhed og 
Biodiversitet, et samarbejde mellem Landbohøjskolen, Odense Universitetshospital, Danmarks Fødevare- og Veterinærforsk-
ning og Dansk Bilharziose Laboratorium.

Blodprøver fra rådyr i de 25 statsskovdistrikter er blevet analyseret for antistoffer imod flåtbårne sygdomme, bl.a. den flåt-
bårne hjernehindebetændelse, TBE, og Borrelia-bakterier, der forårsager borreliose. Borreliose er udbredt over det meste af 
Europa, mens TBE er pletvist udbredt bl.a. på Bornholm, i Sverige, Baltikum og Mellemeuropa.

Resultaterne viser, at TBE nu har bredt sig til såvel øerne som Jylland, og at borreliose fortsat findes i hele landet. Yderligere 
undersøgelser er igangsat for at give en nærmere beskrivelse af typen af TBE-virus samt en nærmere beskrivelse af udbredel-
sen i skovflåter i de enkelte landsdele.

For TBE er der tale om en markant ændring i forhold til tidligere undersøgelser, idet der for 40 år siden var TBE ikke udbredt 
vest for Bornholm. Endvidere synes andelen af rådyr med tegn på Borrelia-infektion lavere end ved sidste undersøgelse for 10 
år siden. Årsagen til ændringerne kan ikke fastslås, men kan formodes at være knyttet til bl.a. klimaændringer.

Center for Sundhed og Biodiversitet har udført undersøgelsen i samarbejde med Embedslægen på Bornholm og Skov- og Na-
turstyrelsen.
Center for Sundhed og Biodiversitet er et netværk mellem Landbohøjskolen, Odense Universitets Hospital, Danmarks Fødeva-
re- og Veterinærforskning og Dansk Bilharzioselaboratorium. I centret arbejdes der med at gøre relationen mellem biodiver-
sitet og sundhed til et emne for forskning, undervisning og debat samt bidrage til en tværvidenskabelig forskningsindsats in-
den for området. Den overordnede målsætning er at fremme forståelsen for betydningen af biodiversitet i relation til human 
og veterinær sundhed. Centeret blev grundlagt i december 2003 med en bevilling fra Statens Jordbrugsvidenskabelige Forsk-
ningsråd.
Yderligere uddybning af resultaterne fra undersøgelsen vil blive præsenteret på Center for Sundhed og Biodiversitets seminar 
om flåtbårne sygdomme i Danmark den 3. juni på Syddansk Universitet. 
For yderligere information om seminaret se www.sundhed-biodiversitet.dk  

PRESSEMEDDELELSE

Fodnoter
Træk af vandringens historie

I Fodnoter kortlægger en række fremtrædende skribenter vigtige sider af vandringens verden og 
historie: bjergvandringen, storbyvandringen, gåturen, at gå på valsen eller at være på farten med 
sin Fjällräv, vandringen som inspiration for tanken og kunsten, som livsstil, som motion. Kan man 
spise naturen? og Hvad er i dag et holdbart natursyn? er spørgsmål, der også tages under behand-
ling og sparkes ind i debatten om folkevaner og sundhed.
Bogen tegner et mangfoldigt billede af en lyslevende kultur og dens historie og giver et indblik i 
den rolle, vandring spiller og har spillet i folks hverdag og i litteraturen og malerkunsten.

Med bidrag af digter og kosmopolit Thomas Boberg, Dr.med. overlæge ved Center for Muskelforsk-
ning v. Rigshospitalet Bente Klarlund Pedersen, pensioneret program- medarbejder v. DR Jens 
Meulengracht-Madsen, kogekone og madskribent Nanna Simonsen, Professor v. DPU Karsten Sch-
nack, den afdøde amerikanske filosof og anarkist Henry B. Thoreau, psykolog Per Lindsø Larsen, 
cand. mag. og forlagsredaktør Martin Gylling, den afdøde danske forfatter Dan TurèIl, kunsthisto-
riker og ansvarlig for Københavns kommunes monumenter Jens Peter Munk, Professor i Litteratur 
og Moderne Kultur Martin Zerlang og journalist Michala Mentze.
Udgives i forbindelse med Dansk vandrelaugs 75 års jubilæum i år.

208 sider, rigt illustreret i farver 
Informations Forlag

kr. 248,-
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Kursus i havkajaksejlads, formidling

 og friluftsliv for naturvejledere 

Tidspunkt: 1.- 2. august 2005. Sted: Limfjordscentret, Doverodde. Pris: 1350 kr
Deltagerantal: min10 og maks12.  Deltager forudsætninger: ingen
Indhold:
Kurset vil give en indføring i brugen af havkajakker i naturformidlingen. Der arbejdes med tekniske 
ro- og sikkerhedsmæssige færdigheder, egenfærdigheder, sikkerhed og gruppesejlads.  Vind og vejr, 
navigation m.m. vil blive inddraget. Udstyret og kajakkerne vi bruger vil også blive gennemgået.
Undervejs vil vi diskutere og se eksempler på hvordan sejlads kan spille sammen med/ bruges i 
naturvejledning. 
Tilmelding: Senest 20. juni til Lars Borch, tlf. 8689 8888 eller mail: larsborch@tdcadsl.dk 
Framelding: Ved framelding senere en 14 dage før kursusstart skal der betales fuldt kursusgebyr.
Undervisere og kursusledere:  Naturvejleder Jens Hagelskjær ogNaturvejleder Lars Borch.
Program:
Lørdag: De meste af dagen vil gå med en  introduktion til havkajakken samt sikkerhedsøvelser og der 
blive arbejdet lidt med egenfærdigheder m.v. Sidst på dagen tager vi af sted på en mindre tur i området. 
Kajakkerne pakkes med det nødvendige til en kort tur. På turen vil der blive arbejdet med roteknik m.m.
Aften: lejrliv og snak/ debat.  Måske en rotur i mørke.  Vi overnatter indendørs.
Søndag: Her er vi på tur!  Undervejs vil vi inddrage de naturtyper, der med kajakkerne er blevet mere 
tilgængelige. Undervejs vil vi også arbejde med sikkerhed og organisering omkring gruppesejlads.

Det gode lærerkursus 
Dato: 6. - 7. oktober
Sted : Trente Mølle, tlf 62681979  

Baggrund:
Naturvejlederne i Danmark afholder årligt mange kurser bl.a. for lærere. Naturvejlederne ønsker selv 
at blive bedre til afholdelse af disse kurser, så lærerne får optimalt udbytte. Et udbytte der måles ved, 
at deltagerne anvender det lærte i deres daglige praksis. Bl.a. i forbindelse at mange lærere der 
underviser i natur og teknik ikke er tilstrækkeligt opkvalificerede samt at der med de nye 
udfordringer for undervisningen i naturfagene i udskolingen forventes en række nye lærerkurser 
udviklet og afholdt.

Flow og pædagogik - læring med optimal motivation 
Et nyere begreb der er oplagt at have med i naturvejlederens værkstøjskasse. Meget kort står det for 
koncentration, fordybelse, motivation og nydelsesfuld læring.  
Det er lykkedes os at få forsker på Danmarks Pædagogiske Universitet Frans Ørsted Andersen, 
forfatter til bogen flow og pædagogik til at indgå i en af de to kursusdage. 

Mål:
Naturvejlederne skal opkvalificeres i forbindelse med deres afholdelse af kurser for lærere, samt 
stifte bekendtskab med og være i stand til at bruge begrebet flow og pædagogik.

Tilmelding: senest 9.september - til Eva Skytte, es@skovforeningen.dk tlf. 33244266
Pris: 700 kr. Mindst 16 deltagere, maks. 24. 
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Turkursus, havkajak  

Ro rundt om Fur i Limfjorden
Tidspunkt: 23. - 24. august 2005  kl. 9.00 til ca.16.00

Sted: Fur rundt, mødested ved Færgen til Fur, Branden

Kursusbeskrivelse:
Kurset er for dem, der har nogen erfaring med havkajak, (kan lave selvredning og 
kammeratredning)  men som mangler at tage skridtet omkring tur med overnatning og som 
ønsker at vide noget mere om turledelse.
Kurset vil forme sig som en tur rundt om Fur (hvis vejret tillader det.) med overnatning i telt/ 
shelter. Undervejs vil vi arbejde med turledelse, vejvalg i forbindelse med vejret, tur efter 
evne princippet ligesom vi vil arbejde med redninger med lastede kajakker. Deltagerne vil få 
opgaver omkring madindkøb, udstyr m.m. inden kurset.
Kurset udbydes både til folk i vores baglande og til naturvejledere.

Deltagerantal: min. 6 stk  max. 14. 
Pris: 900,- kr
Undervisere: Naturvejleder Lars 
Borch Ungdomsringen/ Efterskolerne 
og naturvejleder Jens Hagelskjær, 
Limfjordscentret, Doverodde
Tilmeldingsfrist: 1. august  2005.  
Ved framelding under 14 dage før 
kursusstart betales hele kursusafgiften
Tilmelding til: Naturvejleder Lars 
Borch, Ryesgade 7, 8680 Ry, Tlf: 8689 
8888. Mail: larsborch@tdcadsl.dk



46
NATUR vejleder  •  14. årg.  •  nr. 2  •  2005 

T
a
' p

å
 k

u
rs

u
s

Klima, tid og landskaber
Tidspunkt: 28.  - 30. september 2005 (start 12.00 og afslutning 13.00)

Sted: Thomasminde Feltstation, Samsø

Kursusbeskrivelse 
Vi oplever alle landskabet forskelligt. Nogle har især øje for søer og skove, andre ser 
fugle eller gravhøje og nogle lægger mest mærke til marker eller landsbyer. Men for 
geologen folder landskabet sig ud som en beretning om millioner af års udvikling. 
Det er oplevelser alle bør have del i. 

Geologi egner sig fortrinligt til formidling og til arbejdet hjemme på naturskolen. 
Det landskab vi lever i og af i dag, er et landskab der er i evig forandring. Godt nok 
har det geografisk set, lignet det nuværende i hen ved 5000 år, så man fristes nemt 
til at sige, at landskabet er statisk. Men det er levende og dynamisk og i stadig 
forandring. 

Geologi regnes på linie med fysik og matematik til de basale grundvidenskaber og 
beskæftiger sig med nogle af de ”store” spørgsmål. - Livets opståen og udvikling, 
palæontologien, samt istidsteorier og teorier om hvorfor vi er på vej ind i en ny istid, 
danner udgangspunktet for kvartærgeologien. Det er emner mange er optagede af. 
Især børn. 

Geologi skal opleves i naturen. Vi skal ud og opleve, se med egne øjne, mærke med 
egne
hænder, tænke med egne hoveder. Under vejledning og med udgangspunkt i 
lokaliteten. Med det i baghovedet har vi sammensat et alsidigt program, baseret på 
praktiske øvelser, oplæg og diskussioner og deltagernes egne forudsætninger og 
erfaringer. Kurset er derudover spækket med ”tips og tricks” og konkrete ideer til for
midlingsaktiviteter.  

Kurset henvender sig til naturvejledere og andre med interesse for at formidle det 
geologiske fagområde. Det vil være en fordel, hvis du har noget kendskab til det 
geologiske fagområde.

Pris: 2.300 kr.
Tilmelding senest 15. 8. 2005 til arrangørerne. 

Andre bemærkninger
Kurset gennemføres ved minimum 15 og maximum 20 deltagere.
Kursusstedet ”Thomasminde” i Nordby Bakker vil – sammen med Samsø Naturskole, 
danne rammerne for kurset. Indkvartering finder sted på 2-4 pers.-værelser. 

Arrangører
Geolog, naturvejleder Tove Stockmarr, Geo-Formidling. Tlf: 76 31 60 34. 
Email: tove.stockmarr@tdcadsl.dk
Geolog, naturvejleder Jørn Waneck, free lance. Tlf: 43 90 65 16. Email: jw@waneck.dk
Med bidrag af naturvejleder Bjarne Manstrup, Samsø Naturskole.

Udførligt program på 
www.natur-vejleder.dk og 
NaturvejlederNet
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Svampekursus – svampeformidling
Tidspunkt: 14. – 16. september 2005 (start 9.30 og afslutning 13.30) 

Sted: Trente Mølle, Natur-, Miljø- og Lokal Agenda 21 Center, Fyn

Målgruppe: Naturvejledere, naturformidlere, undervisere i natur og teknik i 
folkeskolen, eller andre der har lyst til at fordybe sig i svampenes verden

Efteråret er svampens tid – og et oplagt emne til rigtig mange ture. Fra børnehaven 
til pensionistklubben.  Men mange føler sig usikre ved at kaste sig over svampen, 
hvilket der jo også kan være en god grund til….. På et 3 dages svampekursus vil vi 
ud fra udgangspunktet: Alle svampe er spiselige, det er kun virkningen der er 
forskellig, prøve at opfylde følgende mål:

Demonstrere naturens og svamperigets mangfoldighed  og artsrigdom som noget 
virkeligt. 
Sætte sansede erfaringer på økologiske funktioner og biologisk mangfoldighed.
Skabe forståelse for hvordan naturen fungerer og forstå svampenes store 
betydning.
Give  deltagerne overblik over svamperigets vigtigste former, inddelinger og øve 
artsbestemmelse.
Demonstrere svampenes roller og betydninger i undervisning ved forsøg og 
demonstrationer. 
Arbejde med metoder og tricks til formidling - og det videre arbejde med at skaffe 
sig viden om svampe.

Med stoffets kredsløb, lysets strøm
kan livet næres som en drøm
hvori vort eget liv beror
af arters mangefold på jord.     Peer Høgsberg

Kurset vil forme sig som en blanding mellem teori og praksis. Der vil indgå ture 
rundt til forskellige naturtyper på Sydfyn (kørsel i privat biler) – samt blive etableret 
bestemmelsesværksted. Lege, sange, historier vil indgå som en vigtig del af 
formidlingen.  Festbanket torsdag aften med masser af svampe – tilberedt bl.a. af 
deltagerne selv. 

Deltagerantal: min 14 – maks 24

Pris: 2050 kr.   (Indkvartering finder sted på 2-4 mands værelser)

Tilmelding senest d. 22/8 – 2005 til:  
Leif H. Sørensen - tlf. 62681979  e-mail: nv@trente.dk  eller  
Peer Høgsberg - tlf. 75864133 – 2569  e-mail: ph@vingstedcentret.dk

Arrangører: Peer Høgsberg og Leif H. Sørensen – der begge har været medlem af 
Foreningen til Svampekundskabens Fremme i en årrække. Begge har lang 
erfaringer med undervisning omkring svampe på rigtig mange niveauer, og har 
svampe som hovedformidling i ”højsæsonen”.

Udførligt program på 
naturvejlederforeningens 
hjemmeside under kurser
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En kursusdag om Historiefortælling
Når vi som naturvejledere skal fortælle en god historie, skal vi for det første bage kagen og 
for det andet servere den. På dette kursus lærer du både at skrue historien sammen og 
fortælle den. Thorstein kommer med “teorien”. Derefter skal vi selv ud på de skrå brædder.  

Kursusholder er Thorstein Thomsen, forfatter til en meget lang række bøger (bl.a. Emma 
og Ræven-bøgerne), musiker, manuskriptforfatter og story-teller. Hvis du vil vide mere, så 
se på  www.thorsteinthomsen.dk.

Det sker onsdag d. 31. august 2005.

Da der skal være tid til, at alle kan prøve historiefortælling i praksis og få feed-back, er der 
begrænset deltagerantal. Derfor gælder først til mølle-princippet (naturvejledere fra 
Københavnergruppe har fortrinsret). Hvis interessen er stor, er der mulighed for at gentage 
arrangementet.
 Dagen byder på:
•	 Ca.	1	times	oplæg	om	dramaturgi	og	historieopbygning
•	 Arbejde	i	2-mandsgrupper,	hvor	vi	laver	begivenheder	fra	naturen	til	historier
•	 Praktisk	historiefortælling,	hvor	vi	alle	fremfører	en	historien	og	får	gode	råd,	som		
 vi kan arbejde videre med hjemme

Tid: Kl. 9.00-16.00
Sted: Herstedhøje
Pris uden moms: 420,- mindre hvis vi får tilskud fra Fællessekretariatet.
Deltagerantal: max 12 personer
Tilmelding til: Eva Skytte, es@skovforeningen.dk.
Tilmeldingsfrist: send en e-post til Eva Skytte.
Medbring: Madpakke – vi sørger for kaffe og kage.

Fortællekursus 2
Mange har efterlyst en opfølgning på fortællekurset med Thorstein Thomsen. 
Det kommer nu:

Praktisk historiefortælling, hvor vi alle fremfører en historie og får gode råd, som vi kan 
arbejde videre med hjemme.
Du skal forberede en historie, som du vil fortælle til os andre. Thorstein og vi andre giver 
feed-back efter de samme principper som ved fortællekursus 1.
Du kan godt deltage, selvom du ikke har været med til fortællekursus I, men når du møder 
op må du da have læst kapitlet ”Heltens rejse” i Thorsteins bog ”Sproget er et tog …” (side 
82-99), så vi har en fælles reference.

Kurset løber over 4 torsdage i efteråret og vinteren 2005/06. 
Det er: 27. oktober - 17. november - 8. december - 5. januar

Tid: Kl. 9.30-15.30 - Sted: Herstedhøje Naturcenter
Pris uden moms: 1200,- kr. Får vi tilskud fra fællessekretariatet, bliver det billigere.
Deltagerantal: max 12 personer
Tilmelding til: Eva Skytte, es@skovforeningen.dk.
Tilmeldingsfrist: send en e-post til Eva Skytte.
Medbring: Madpakke – vi sørger for kaffe og kage.
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Naturvejlederordningen udbyder følgende efteruddannelseskursus:

Borgerinddragelse og frivillighed  
i naturforvaltningen.

Tidspunkt: 28-30 september 2005 (start 9.30 og afslutning 13.30) 

Sted: Trente Mølle, Natur-, Miljø- og Lokal Agenda 21 Center, Fyn

Kursusbeskrivelse:
Kurset har til formål at give en introduktion til begrebet borgerinddragelse, samt dykke 
ned i nogle af de mange problemfelter og udfordringer man støder på. Kurset 
beskæftiger sig med, hvordan man som naturvejleder, grøn guide eller lign. kan initiere 
og medvirke til borgerinddragelse. Kurset vil give en lang række praktiske eksempler 
på hvordan forskellige typer projekter med borgerinddragelse er forløbet. 
Det er intention med kurset, at det efterfølgende skal danne baggrund for en eller flere 
temanetværksgrupper, der kan arbejde videre med naturvejledning og 
borgerinddragelse.

De store linier i programmet
Hvad er borgerinddragelse? Hvordan inddrages borgere? Hvorfor og hvem er det, 
der ønsker at blive inddraget v/  Tove Enggrob Boon. Skov & Landskab.
Tur til Sundet & Sundbakkerne. Et konkret projekt fra Faaborg Kommune v/ 
Naturvejleder Leif H. Sørensen. Møde med repræsentanter fra forskellige grupper der 
er involveret i projektet – herunder DN, Åge V. Jensens Fonde og FNoK (Faaborg 
Naturpleje og Kogræsserlaug).
Borgerinddragelse set fra en kommunal synsvinkel.
v/ Driftsplanlægger Lisbeth Østergaard og teknisk direktør Preben Terp – Faaborg 
Kommune.
Hvad er frivillige? Hvad skaber lysten og driver værket? Hvordan plejes 
frivillighedsgrupper? v/ Hanne Anderson, Dansk Røde Kors.

Fra Naturvejlederens og De grønne Guiders verden:
Lad borgerne passe kommunens skov  v/ Naturvejleder  Anne Henrichsen, 
Brønderslev Naturskole. Kulturmiljøgruppen og borgerinddragelse v/ Naturvejleder 
Lars Søndergård, Dybbøl Banke. Borgerinddragelse på tværs af kommunegrænser 
og kommunesammenlægning v/ Miljøvejleder Anita Søholm, Rosenholm og Rønde 
Kommune. Mere og bedre natur i sommerhusområderne, borgerinddragelse i en 
nationalparkproces v/ Naturvejleder Jens Reddersen, Karpenhøj. Ideudvikling og 
nedsættelse af Temagrupper. Hvordan kommer vi videre med borgerinddragelsen og 
naturvejledning? Fællessekretariatet deltager. 
Borgerinddragelse for unge. Et eksempel fra Møn om, hvordan kan man arbejde med 
børn og borgerinddragelse.   V/ Laura Tolnov Clausen, Roskilde Universitetscenter.

Deltagerantal: min 14 – maks 24

Pris: 1150 kr.   (Indkvartering finder sted på 2-4 mands værelser)

Tilmelding senest d. 1/9 – 2005 til: 
Kursusleder Leif H. Sørensen tlf. 62681979  e-mail: nv@trente.dk  

Arrangør: Naturvejlederordningen i samarbejde med Mette Åskov Knudsen, Skovskolen og Trente 
Mølle
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Naturformidling - Hvorfor og hvordan?
Dato: 3. - 5. august 2005

Sted: Samsø, med indkvartering på friluftsgården ”Thomasminde”

Kursusbeskrivelse 
Det er august måned og du skal til at tage fat på et nyt arbejdsår med børnene i 
institutionen, i folkeskolen eller på dit naturcenter og arbejder med, helt konkret, 
at planlægge dit kommende undervisnings- og formidlingsforløb. Måske er din 
målgruppe også voksne mennesker. Men ét er sikkert: Du vil gerne tage 
udgangspunkt i naturen og dens mange muligheder for leg og læring udenfor 
det traditionelle lokales firkantede vægge. 

- Men hvordan griber jeg det egentligt an? 
- Hvordan finder jeg det helt rigtige sted, derude?
- Hvor er den gode historie?
- Hvordan kan jeg blive bedre til at planlægge og gennemføre aktiviteterne?
- Hvilke formidlingsmetoder virker, og er der nogen der ikke virker?

På kurset vil vi gennem praktiske øvelser og diskussioner forsøge at finde svar på 
nogle af de spørgsmål, der ofte opstår under planlægning og gennemførelse af 
undervisnings- og formidlingsforløb, eller den offentligt guidede tur i naturen. 
Efter kurset vil du være rustet til at anvende forskellige formidlingsteknikker 
rettet mod børn og voksne.

Kurset henvender sig til personer der arbejder med, eller skal til at arbejde med 
formidling i naturen, enten som en del af deres arbejde, eller i fritiden for f.eks. 
foreninger eller organisationer.

Pris: 2000 kr. Betales senest 10. juni 2005.

Tilmelding: Senest den 1. juni 2005 til Bjarne Manstrup, 
Samsø Naturskole. Tlf: 86 59 64 54 - E-mail: bjm@ag.aaa.dk

Andre bemærkninger
Kurset gennemføres ved minimum 12 og maximum 18 deltagere.
Kursusstedet ”Thomasminde” i Nordby Bakker vil – sammen med 
Samsø Naturskole, der ligger ved Stavns Fjord - danne rammerne 
for kurset. 
Indkvartering finder sted på 2-4 pers.-værelser. 
Nærmere information om kurset tilsendes efter tilmeldingsfristens udløb. 
Husk at medbringe praktisk tøj til udendørs ophold i al slags vejr.

Arrangører
Naturvejleder Bjarne Manstrup, Samsø Naturskole.
Tlf.: 86 59 64 54. E-mail: bjm@ag.aaa.dk
Naturvejleder Tove Stockmarr, Geo-Formidling. 
Tlf.: 76 31 60 34. E-mail: tove.stockmarr@tdcadsl.dk

Spørgsmål
Har du yderligere spørgsmål, er du meget 
velkommen til at kontakte arrangørerne
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SUNDHED FOR SJÆLEN
Shamanistisk Grundkursus

Tidspunkt: 19. - 20. august 2005.  
Begge hele dage da vi skal forberede os på en fuldmåne aften.
Sted: Askeladen, Gyrstinge skovhuse 27, 4173 Fjenneslev.
Pris: 600kr   Tilmelding: Senest 1/7-05 på tlf. 38600463 eller holmquist@tele2alsl.dk 

Shamanisme er en tro på at alt er besjælet, en dyb kontakt til naturen, hvor alle 
væsener er nød til at tale sammen og indgå pagter.
En shaman er en person der kan kommunikere med dyr, planter, månen og ånderne.
I Norden eksisterede en shamanistisk kultur, som mere eller mindre blev afbrudt for 
1000 år siden. På kurset prøver vi at genfinde vores nordiske rødder igen.
Vi vil samles ved en stenkreds, og arbejde med trommerejser og kontakt til vores 
kraftdyr.
Ved marker, skov, dysser, og i fuldmånes skær vil vi møde naturens magi og mystik.
Kurset henvender sig til dig der arbejder i naturen, formidler naturen eller kultur 
historien eller dig der elsker naturen.
Eneste krav er at du er åben i sind og parart til at arbejde med dig selv på en ny og 
anderledes måde.

Overnatning: Foregår i egne telte og alt foregår udendørs, i tilfælde af regn i lavu.
Undervisere: Naturvejleder ugling Doreen Møller Holmquist , og  Voksenunderviser 
Teddy Holmquist ,der begge har praktiseret shamanisme i 10-13 år

Har du fået vores 
nye katalog ?
Vi har sat priserne på mikroskoper og 
stereolupper ned samt fået et helt nyt 
sortiment af friluftsudstyr.

Har du ikke kataloget, så kontakt os på tlf. 86 94 13 88 eller 
gundlach@gundlach.dk – hvorefter vi fremsender et til dig.

Ind imellem rydder vi op på hylderne og får nye 
produkter ind i sortimentet, som ikke er præsenteret i
kataloget. Derfor . . . 

Gundlach A/S Tel. 8694 1388 gundlach@gundlach.dk

Lilleringvej 6 · 8462 Harlev J Fax 8694 2486 www.gundlach.dk

KIG IND PÅ VORES HJEMMESIDE 

www.gundlach.dk
– for at følge med i nyheder og tilbud.
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          Nyt fra Fællessekretariatet 
Ny formand for Fællessekretariatets Uddannelses-
gruppe
Fællessekretariatet har udnævnt en ny formand for 
Fællesesekretariatets Uddannelsesgruppe. Tove Stock-
marr meddelte den 3. marts 2005, at hun af arbejds-
mæssige grunde var nødt til at trække sig fra for-
mandsposten. Tove fandt det rigtigst at gøre det før 
gruppen kom i gang, så en ny formand kan være med 
til at præge arbejdet.

Fællessekretariatet tog med beklagelse Toves beslut-
ning til efterretning, og bad efterfølgende lederen af 
Kongskilde Friluftsgård, naturvejleder John Holst, om 
at være formand for gruppen. Dette har John sagt ja 
til. 
Fællessekretariatet glæder sig til samarbejdet med 
den nye formand og med gruppen. Du kan læse ud-
dannelsesgruppens kommissorium i Fællessekretaria-
tets konference på NaturvejlederNet.
 
Naturvejledning i det 21. århundrede
Handlingsplanen ”Naturvejledning i det 21. århund-
rede” er trykt. Alle naturvejledere får tilsendt et trykt 
eksemplar til sig selv og et til deres arbejdsgivere. 
Handlingsplanen er også at finde på NaturvejlederNet 
i Fællessekretariatets konference.
Handlingsplanen slår fast, at naturvejledernes kerne-
ydelse fortsat skal være at give borgerne naturoplevel-
ser med det formål at øge deres kendskab til naturen 
og medvirke til en bæredygtig udvikling. Men som 
nye områder skal en sundere livsstil og borgerinddra-
gelse i forvaltningen af natur og kulturmiljø inddrages 
mere direkte i arbejdet. Det understreges også i hand-
lingsplanen, at formidlingen af biologisk mangfoldig-
hed er et meget vigtigt område.
Men én ting er en handlingsplan – en anden at få visi-
onerne ført ud i livet. Det er det, vi alle skal i gang 
med nu.

Naturvejledning og kommunalreform
Den 5. april 2005 holdt Fællessekretariatet møde med 
Naturvejlederforeningen og en række naturvejledere 
fra amter, kommuner og statsskovdistrikter. Dagsor-
denen var: ”Hvordan sikrer vi naturvejledning og na-
turskoler en god fremtid i de nye storkommuner? ” 
Mange naturvejledere taler allerede sammen med 
nabo-naturvejledere og udvikler fælles planer for na-
turvejledning og naturskoler i de nye storkommuner.
Det blev en god dag med mange konstruktive ideer. 
Du kan læse vores fyldige referat på NaturvejlederNet 
i Fællessekretariatets konference.

I Fællessekretariatet har vi i første omgang besluttet at: 
wUdarbejde af en lille folder om Naturvejlederord-
ningen og naturskoler. Målgruppe:beslutningtagere. 
wOpfordre de regionale netværk til at holde møde i 
august eller september 2005 med kommunalreformen 
på dagsordenen og med en repræsentant for Fællesse-
kretariatet som ”proceskonsulent”.
wSkrive til formanden for KL’s gruppe af skoledirek-
tører om naturvejledning og invitere naturvejleder-
ordningen ind i et fremtidigt samarbejde. Her samar-
bejder vi med Naturvejlederforeningen. 

Temadag om biodiversitet
I handlingsplanen for ”Naturvejledning i det 21. år-
hundrede” hedder det blandt andet: ”Naturvejlederne 
skal være med til at skabe forståelse for, at vi skal sikre 
en høj biologisk mangfoldighed i Danmark og at vi 
skal standse tabet af biodiversitet senest i 2010”. Rent 
konkret vil Naturvejlederordningen afholde en tema-
dag for naturvejlederne om Ramsarkonventionen, 
Biodiversitetskonventionen og Natura 2000 for at op-
ruste naturvejlederne til formidlingen af disse.

Skov- og Naturstyrelsen har som ansvarlig for admi-
nistrationen af Biodiversitetskonventionen og rege-
ringens handlingsplan for biologisk mangfoldighed 
og naturbeskyttelse har et ansvar for at skabe forståel-
se for betydningen af at bevare biodiversitet. Styrelsen 
vil derfor i samarbejde med Fællessekretariatet afhol-
de dels en temadag om formidling af biodiversitet, 
dels den opfølgning af emnet, som måtte udspringe af 
dagen. 
Dagen afholdes den 12. oktober 2005, reserver datoen 
i kalenderen allerede nu! Sted og program meddeles 
senere. 

Hold 18 er godt i gang
25 nye naturvejledere under uddannelse startede d. 4. 
april 2005 deres 10-dages grundkursus i høj sol og 
forårsvarme på Nordisk Lejrskole ved Hillerød. På 
kurset har naturvejlederne arbejdet med målgruppe-
kendskab, journalistik, historiefortælling, naturlege, 
pædagogik. Kursisterne er blevet videofilmet, har fået 
feedback på personlig fremtrædelsesform, har for-
midlet til lokale skolebørn og været på Statens Muse-
um for Kunst. 
Det nye hold 18 er, som alle de foregående hold, et 
godt og allerede nu meget sammentømret hold. Man-
ge nye netværk er blevet dannet som de kan få glæde 
af i den kommende tid, hvor den enkelte skal afholde 
et formidlingsarrangement. 
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Nyt fra Fællessekretariatet 
På dette arrangement deltager medkursister og en 
vejleder, som vil give kollegial vejledning.
Til oktober 2005 samles hele holdet igen til det 2. 
kursus, der skal foregå i Mols Bjerge og omhandle 
blandt andet landskabsforståelse, kulturmiljø og geo-
logi.
 
Rejseholdet – sidste episode
Mere end 50 forskellige naturvejledere har været med 
på Rejseholdet. Seneste og sidste besøg for Rejsehol-
det var i Skjern Å. Nu har i alt 8 potentielle national-
park-områder været besøgt. Områderne er Ll. Vild-
mose, Thy, Møn, Kongernes Nordsjælland, Vadehavet, 
Læsø, Åmosen-Tissø og Skjern Å. 
Alle 50 naturvejledere har bidraget med en mængde 
konkrete anbefalinger til: formidlingstemaer, aktivite-
ter, udstillinger, faciliteter, organisering og koordine-
ring, steder der skal formidles, naturstier, foldere og 
meget meget mere. Rejseholdets rapporter kan hentes 
fra Friluftsrådets hjemmeside (se under Nationalpar-
ker).
Rejseholdet var Naturvejlederordningens tilbud om 
at medvirke til udvikling af formidling i hvert poten-
tielt nationalparkområde. Et tilbud om at skabe mate-
riale, som kunne benyttes i den lokale debat om, 
hvordan formidlingen kan gribes an. Efter hvert be-
søg har Rejseholdet skrevet en rapport.

Naturskoleprojektet 
Store elever 
Efter et længere tilløb har Dorrit Hansen fra Rådvad 
Naturskole og Søren Breinholt nu besluttet at tage det 
sidste skridt med at søge midler til et projekt om-
kring formidling til de store elever.
Ideen til projektet blev forelagt i december, hvor na-
turskoler og naturvejledere blevet bedt om at komme 
med en tilbagemelding. Meldingerne var positive og 
gav Dorrit og Søren lyst og energi til det næste skridt.   
 
Naturskoledage
Både på naturskoledagen afholdt d. 17.03 på Midt-
sjælland og d. 01.04 i Vestjylland lykkedes det at få et 
par spændende oplægsholdere (Børne- og Kulturche-
fen i Næstved samt Skoledirektøren i Kolding) til at 
give et inspirerende oplæg. Det var en fornøjelse, at 
de begge havde forberedt sig grundigt og at de havde 
klare budskaber med til naturskolerne. I forbindelse 
med strukturreformen var et klart budskab fra dem 
begge: ”Lad være med at gå op i økonomi og struktur, 
men vær meget klar på indholdet og de værdier, I 
som naturskoler bidrager med. Så skal vi nok finde 
ud af det med økonomien bagefter”.

På begge naturskoledage var det alligevel slående, at 
de fleste primært forholdt sig til økonomien og struk-
turen. Vores egen forståelse af de indlysende fordele 
ved vores virksomhed så store, at vi tilsyneladende 
ikke finder grund til at gøre opmærksom på dette. 
Ifølge oplægsholderne er dette ikke tilfældet for vores 
vigtigste fortalere i kommunerne. 
Deltagerne i både øst og vest var dog enige om at af-
holde en stor og fælles naturskoledag i november. Her 
skal der være særlig fokus på naturskolernes kerne-
områder og det fremtidige værdigrundlag. 

Kursus for naturskoleledere 
Et nyt og udfordrende stykke arbejde bliver at følge 
op på flere naturskolelederes ønsker om et kursus i le-
delse strikket sammen til deres behov. I samarbejde 
med naturvejlederforeningen, naturskoleledere og 
faglig ekspertise prøver vi på at udvikle et kursusfor-
løb til afholdelse i 2006. Projektet er kun i sin vorden. 
Har I ønsker om indhold og emner, der ønskes dæk-
ket, så meld endelig tilbage

Naturklasser og udskoler 
Studiegruppen, der jævnligt mødes om dette emne, 
har planer om at følge op på den gode dag i Kolding 
d. 9. november 2004 med et nyt og ligeså spændende 
seminar i november 2005. Vi prøver at få en hjerne-
forskerkendis til at komme og give os mange flere ar-
gumenter på, hvorfor det nu er så s… vigtigt at få un-
gerne med ud i det fri.

Førskoleområdet
I samarbejde med Helle Marie (Randers), Bodil 
(Myrthuegård) og Bjarne Frandsen (Hobro) arrange-
res næste temadag sidst i oktober. Formiddagen vil 
omhandle, hvordan vi kan hjælpe institutionerne med 
at udvikle deres eget grønne netværk/samarbejds-
partnere og brugen af  nærområdet. Eftermiddagen 
en buket af tips og trick, hvor vi skal ud og prøve en 
masse gode aktiviteter. 

Det gode lærerkursus 
Dette kursus afholdes d. 6. og 7. oktober, se det an-
nonceret på side 44. 
Husk tilmelding til Eva Skytte. 
Forskeren Frans Ørsted Andersen er med os det me-
ste af den første kursusdag. Hans forskningsområde 
er Flow og pædagogik, der meget kort også kan be-
skrives som koncentration, fordybelse, motivation og 
nydelsesfuld læring. Et område der er oplagt at have 
med i naturvejlederens værkstøjskasse.  o
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          Nyt fra Naturskolenetværket 
Hvor skal vi hen du ? 
På baggrund af naturskoledagene og mange snakke om fremtidens 
udfordringer, vil jeg her prøve at opsummere de forskellige bidrag og 
indtryk.  

Fremtiden er også: 
Hvis der ikke er 
konkurrence så 
laver vi den.
”Eller med andre 
ord, kan du ikke selv 
levere den vare som 
kunden ønsker ta-
ger kunden penge-
ne ud af dit drifts-
budget og køber 
varen andetsteds.”  
Dette er en klar forvent-
ning og et ønske til frem-
tiden fra bl.a. skoledirek-
tøren i Kolding.

•	 Det er et tilbud til skoler og institutio-
ner, men også et tilbud til livet og der-
med alle andre borgere i samfundet.
•	 Naturskolerne bør bygge på et værdi-
grundlag der bygger på 4 hjørnestene. 
1. Naturen har en værdi i sig selv
2. Naturen opfattes som en ressource i 
forhold til viden 
3. Naturen er en ressource. En rekreativ 
værdi for de mange – ikke de få
4. Naturen betragtes/opfattes som noget 
eksklusivt.

Naturskolernes nye? lokale placering  
Med reformen følger større enheder og 
større helheder. Der stilles krav og for-
ventninger til naturskolerne om at for-
holde sig til disse. Naturskolerne kan 
imødese en fremtid, hvor de indgår i en 
helhed med andre institutioner og regi-
onale tilbud som CVU’er og pædagogi-
ske centraler med mere. Det bliver i dis-
se sammenhænge at fag-fagligheden og 
formidlingen skal sikres, dokumenteres, 
evalueres og udvikles. Der vil blive foku-
seret på driftsoptimering som aftaler om 
brug af materiel og faciliteter med mere. 
Resten af samfundet vil, om vi kan lide 
det eller ej, have fagligheden, evaluering 
og test på dagsordenen.
Det er tiden for Offentlige og Private 
Partnerskaber, tiden hvor pengene føl-
ger brugerne altså vores kunder og ikke 
naturskolen, det er tiden hvor konkur-
rence skabes for at sikre en kvalitetsud-
vikling.

Arbejdet fortsætter
Både i Fællessekretariatet, i Naturvejle-
derforeningen og i forbindelse med na-
turskoleprojektet holdes gryden i kog. 
Der har været afholdt et fælles møde og 
flere initiativer er på vej.
På de to naturskoledage blev det aftalt at 
holde en ekstraordinær fælles natursko-
ledag i november hvor det bl.a. er natur-
skolernes værdigrundlag og kerneområ-
der der sættes på dagsordenen.

Skaf forbundsfæller   
Kommunesammenlægning indebærer 
at servicen til skoler med mere skal har-
moniseres, midlerne omfordeles. Om-
fordelingen afgøres af den politiske pri-
oritering. Det er op til naturvejlederne 
at klæde politikerne på til dette arbejde.  
Her skal naturskolerne eksponere sine 
muligheder og få andre til at advokere 
for sig. Det vil sige vi skal finde samar-
bejdspartnere, ledere, kolleger, faglige 
forbindelser med mere til at tale godt 
for ens sag i de rette sammenhænge.  
Samtidig er det vigtigt ikke at gå uden 
om den lokale administration, vær loyal 
mod denne.  Kontakt forvaltningschefen 
og gør opmærksom på problemer og 
muligheder og læg vægt på naturskolens 
herlighedsværdier.  Oplagte muligheder 
til ”advokerings” arbejdet er emner som 
styrkelse af de naturvidenskabelige fag, 
sundhed, udeskoler, økobaser og ikke 
mindst, at stille vores kompetence til rå-
dighed udenfor naturskolerne.

Glem gysserne 
I forbindelse med kommunesammen-
lægningen og harmoniseringen ser poli-
tikere og embedsmænd først på indhol-
det dernæst på økonomi og struktur. 
Det er altså en ganske forkert tilgang, 
hvis naturskolerne starter med at bruge 
krudtet på det mest nærliggende – fi-
nanserne, først er det indholdet, der skal 
eksponeres og sælges. 

Indholdet 
På naturskoledagene var der ikke umid-
delbart enighed om naturskolernes ker-
neindhold, men fra ekstern og intern 
side blev følgende områder  nævnt:
•	 Naturformidling til børn og unge er 
kerneopgaven.
•	 Naturformidlingen har et eksistentielt 
indhold. Vi arbejder med det eksperi-
menterende, det undersøgende og det 
sansende. 
•	 Formidlingstilbudene skal gå hånd i 
hånd med den kvalitative undervisning. 

Nyt fra Naturskolenetværket 
leveres af Poul Hjulmann Seidler, 
naturskolekonsulent
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INVITATION

Naturvejledernes Erfa gruppe for Førskoleområdet inviterer til den tredje 
spændende temadag. Denne gang med hovedvægten på:

Inddragelse af børn i planlægning af de grønne områder
Naturvejlederens muligheder i at hjælpe institutionen med 

at få indflydelse på og udbygge de grønne nærområder
tips og tricks – formidling til de yngste   

Er børn kompetente nok til at indgå i planlægning og omdannelse af deres omgivelser ?
Erfaringer viser at børn godt kan inddrages, men der er barrierer primært fra de voksne.
Trine Agervig Carstensen, geograf fra Skov- og Landskab har været med i en gruppe der 

har gået tæt på inddragelsen af børn og institutioner i planlægningen af de grønne områder. 
Hvornår og hvordan  skal børnene inddrages?, metoder til indhentning af børns ytringer 

og hvordan institutionerne (børnene) kan være med til at få indflydelse på det fysiske miljø 
-  er nogle af de emner hun kommer ind på. 

Dagen finder sted den 25. oktober 2005, 9.30-15.30
På Kolding Naturskole, Marielundsvej 20   6000 Kolding 

Program
  9.30:  Velkomst og formiddagskaffe

9.45 – 12.30 Hvordan kan man få børns viden frem. Hvordan kan man klæde voksne på til at agere   
  talerør for at få børnenes viden frem. Gode eksempler hvor det er lykkes institutioner at   
  gøre en forskel Hvordan kan institutionerne få indflydelse i at udvikle de grønne områder.  
  Muligheder i udeområdet. Den grønne ring. Hvad er naturvejlederens rolle i forhold til at   
  være katalysator for institutionernes arbejde med de grønne nærområder. (i samarbejde   
  med Trine Agervig Carstensen, Skov og Landskab)
12.30 – 13.15  Frokost
13.15 – 15.15  Tips og trick. En tur i det grønne med masser af eksempler på gode 

 Aktiviteter der egner sig til førskoleungerne.
15.15   Afslutning og videre planlægning

Husk medbring 100 kr. der dækker forplejning 
Tilmelding: Bjarne Frandsen: bjarne.frandsen@holstebro.dk tlf. 96119899. 

Husk at opgive navn, tlf. og e-mail. 

Har du spørgsmål eller vil vide mere: Bjarne Frandsen, Holstebro, Bodil Christensen naturvejleder på 
Myrthuegård tlf. 75269806, Helle-Marie Taastrøm naturskoleleder Randers Naturskole tlf. 86432537, og Poul 
Hjulmann Seidler, naturskolekonsulent 33280433. 

          Nyt fra Naturskolenetværket 

FÆLLES NATURSKOLEDAG - som aftalt på de to naturskoledage inviteres hermed til:

Fælles Naturskoledag på Båring Højskole, tirsdag d . 15/11

Temaet er foreløbig: At definere hvad en Naturskole er, herunder naturskolernes fælles værdigrundlag.

Det endelige program annonceres i næste NATURvejleder, som udkommer september/oktober.

Dagen arrangeres i samarbejde med Naturvejlederforeningen.

Poul Hjulmann Seidler, naturskolekonsulent     .
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          Nyt fra Naturskolenetværket 
KNAX er et begreb der blev til på et arbejdssemi-
nar i november 2004.  En mindre gruppe natursko-
lefolk med et stort ben inde i skoleverdenen og et 
lige så stort inde i naturvejledernes var inviteret til 
et seminar. Her var vi vores egne fremtidsforskere 
og prøvede at beskrive naturskolen om 10 – 15 år. 
Det er i denne fremtidsversion KNAX hører til.
Tilblivelsen af KNAX er samtidig et ønske om at 
skabe et debatoplæg med fokus på egen praksis og 
placering i en gunstig position til at kunne imøde-
komme nye udfordringer.
Arbejdet med KNAX er ikke nogen færdig sand-
hed, men et begreb under konstant udvikling. Det 
er tanken, at det foreløbige arbejde er et led i at få 
udviklet en naturskolestrategi, som også kan om-
handle ledelsesaspekter med mere. Alle naturskoler 
og naturvejledere er således meget velkomne til at 
bidrage med input, der kan være med til at udvikle 
denne strategi.

OM 10 ÅR
KNAX er en måde at tænke på, en helhedsopfattel-
se som er udviklingsorienteret, og som perspekti-
verer ”Naturskolen” som en vigtig partner i det lo-
kalområde den agerer i. KNAX baserer sig på et 
netværk af ressourcepersoner, institutioner og inte-
resser som sammen giver et større potentiale og 
gensidig fordele.

Naturskolen har udviklet sig til et kompetencecen-
ter. Den er del af en mangestrenget struktur, der 
bl.a. har til opgave at komplementere folkeskolens 
undervisning. Efter strukturreformen i 2007 har 
naturskolerne på baggrund af det større bruger-
grundlag udviklet sig til at være en vigtig partner i 
KNAX – et integreret omdrejningspunkt for kul-
tur- og naturformidlingen i kommunerne (Kultur-
NAtur Xtra).

KNAX er organisatorisk, administrativt, økono-
misk og udviklingsmæssigt en samlet ”institution”, 
der udover tværgående projekter har et antal større 
og mindre formidlingsenheder under sig herunder 
naturskolerne. 
KNAX arbejder ud fra et fælles grundlag med indi-
viduelt præg for de enkelte enheder. Enhederne er 
indholdsmæssigt meget forskellige, de fleste er flek-
sible og mobile og antallet af enheder varierer af-
hængig af behov, ressourcer og processer. 
KNAX er bemandet af engagerede ressourceperso-
ner med mange forskellige baggrunde. 

De kan være fast ansatte, kontraktansatte, 
løst tilknyttede og frivillige.  Særkendet ved 
personer tilknyttet KNAX er, at de er fagligt 
kompetente med gode evner for formidling, 
processer og nyskabelse.
Én af deres væsentligste funktioner er at sik-
re en løbende nyskabelse af formidlingstil-
bud, tilrettelægge muligheder og sikre kon-
struktive processer for skoler og andre 
målgrupper.

KNAX’en arbejder på flere fronter: 
•	 Dels beskriver, udvikler og opretholder 
KNAX en række relevante muligheder for at 
skolerne kan flytte en del af undervisningen 
uden for klasselokalerne. Disse læringsmiljø-
er i lokalområdet breder sig over alle rele-
vante områder og skaber en række ”knager”, 
som undervisningen og den enkelte elevs 
dannelse kan hænges op på.
•	 Dels går KNAX ind og deltager i planlæg-
ning og gennemførelse af skolernes under-
visning samt i efteruddannelse af lærere og 
andre personalegrupper. 

KNAX er idé skabende for lokalområdets 
natur- og kulturformidling ligesom den er 
netværks skabende for institutionerne i 
KNAX og målgrupperne for formidlingen. 
De enkelte enheder i KNAX arbejder ofte 
sammen om særlige indsatsområder. 
KNAX har en klar profil i lokalsamfundet og 
indgår i en lang række samarbejdsrelationer 
og partnerskaber – både offentlige, private, 
interesseorganisationer og frivillige. Væsent-
lige formidlingsfelter er kultur, sundhed, na-
turvidenskab, teknologi, følelser, kreativitet, 
processer og selvværd i en samfundsmæssig 
kontekst. 
KNAX er et flowlaboratorium, hvor mange 
forskellige kompetencer i en daglig drift 
samarbejder, derved udnyttes synergieffek-
ten og den gensidige inspiration genererer 
nye ideer.  
KNAX bidrager til at løse problemer i sam-
fundet som manglende motivation blandt 
skoleelever, sundhedsproblematikker eller 
områder som rejses i nye PISA undersøgel-
ser. Ressourcerne samles, en strategi udvikles 
og flere enheder kaster sig koordineret ud i 
løsningen.  

KNAX

Flyt nu tankerne 10 år frem, 
hvor følgende udspiller sig
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          Nyt fra Naturskolenetværket 
NATURSKOLEN OM 10 ÅR
I takt med bl.a. udviklingen af KNAX har 
også naturskolen ændret sig.

VISION:
Kendetegnende for Fremtidens Naturskole 
er: Den er opsøgende og medvirker aktivt til 
at generere viden, forståelse og handlekom-
petence i forhold til de samfundsopgaver, 
der ligger indenfor naturskolens muligheder. 
Naturskolen er derfor et vigtigt aktiv for lo-
kalsamfundets borgere, foreninger og insti-
tutioner i forholdet til natur- og kulturmiljø-
et  samt naturen som samfundets 
eksistensgrundlag. Naturskolen har udviklet 
og igangsat en handleplan for, hvordan disse 
grupper i lokalsamfundet inviteres og akti-
veres.

NATURSKOLEN OG KNAX
KNAX bidrager på mange måder til natur-
skolens udvikling. Bl.a. tilføres ny pædago-
gisk viden og nye samarbejdsmuligheder i et 
optimalt lokalt netværk. Naturskolen bidra-
ger via KNAX på mange måder til udvikling 
af lokalsamfundet. Blandt mange andre ting 
er der på alle lokale skoler og institutioner 
indført daglig undervisning og aktiviteter i 
det fri med hovedvægt på de sansende ople-
velser. Den gode brug af naturskolens mange 
potentialer har givet den væsentlige flere res-
sourcer end den havde i 2005. 
Naturskolen er en selvstændig formidlings-
enhed under KNAX. Den arbejder under 
egne præmisser, har egen økonomi og ud-
viklingsplan. 
I forbindelse med tilknytningen til KNAX 
kan naturskolens samarbejdspartnere omfat-
te: CVU’er og pædagogiske udviklingscentre. 
Kulturinstitutioner som biblioteker, museer 
og historiske værksteder.
Sociale myndigheder, fx sagsbehandlere og 
familieterapeuter. 
Personer i sundhedssektoren, læger, støtte-
personer og primærplejen.

RAMMERNE  
Naturskolen er placeret i naturskønne omgi-
velser, men ofte tæt på urbaniserede områ-
der, hvilket giver gode muligheder for at ar-
bejde med forholdet 
menneske-natur-samfund. 

Bygningerne er eksemplariske i forhold til energi-
forbrug og miljøbelastning.
Ved og i umiddelbar nærhed af Naturskolen er 
indrettet mange aktivitets- og læringsmiljøer (bål-
plads, udendørs værksteder, overnatningspladser, 
shelters, fortællestedet, landart, historiske legeplad-
ser, naturlegeplads m.m.). Udover Naturskolens 
daglige lokale til undervisning har skolen også et 
”foreningsværksted”.

ANSVARSOMRÅDER
Udover formidling til folkeskolen og institutioner 
er naturskolen bl.a. ansvarlig for:
•	 Udvikling og vedligeholdelse af natur- og kultur 
”perler”.
•	 Driftsopgaver indenfor nogle af det offentliges 
grønne områder.
•	 At kunne rumme ”skæve eksistenser” som indgår 
i en del af skolens personale 
•	 Rådgivning og vejledning af private borgere om 
naturpleje, den vilde natur, opsætning af fuglekas-
ser med mere.

Personalet er afprøvende, eksperimenterende og 
har mange kompetencer. Der er mindst to medar-
bejdere med relevante (ofte forskellige) uddannel-
ser ansat på naturskolen. Et netværk af frivillige 
ressourcepersoner er inddraget i formidlingen.

AKTIVITETER. 
Mange ældre borgere kommer til naturskolen, hvor 
de trives og deltager i forskellige sysler, motion, 
værkstedsaktiviteter med mere. Enkelte af de ældre 
har særlige kompetencer, som de stiller til rådighed 
i formidlingen til bl.a. skoleklasser. 
Uden for skoletiden er der forskellige tilbud som 
sommerlejr og aktive feriedage til turister, børn og 
voksne. 
Der er særlige tilbud indenfor natur, miljø og kul-
tur såsom teater, drama, koncerter, madlavning og 
fortællinger. På hjemmesiden er der mulighed for 
at spørge løs i spørgehjørnet og komme med ind-
læg på debatsiden.

Ofte er der et samarbejde med institutioner som 
bruger naturskolen på gør det selv basis. Det kan 
være udviklingshæmmede, der har rykket den be-
skyttede arbejdsplads hen på naturskolen en gang 
om ugen eller en skovbørnehave der har basis på 
naturskolen. 
Naturskolen udbyder kurser designet for læger,  
social og sundhedspersonale o.l.  o
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Lokalredaktører
Esben Buch (EB) 
Park & Natur i Aalborg Kommune 
Tlf: 9931 2292 
esb-teknik@alborg.dk

Søren Risborg (SR) 
Naturskolen i Rold Skov 
Tlf: 9982 8436 
srni@skoerping.dk

Jann Ribergaard (JR) 
Viborg Amt, Miljø og Teknik 
Tlf.: 8727 1350 
mtjrs@vibamt.dk

Morten D.D. Hansen (DD) 
Molslaboratoriet 
Tlf.: 8752 7272 
sell@nathist.aau.dk

Trine Sørensen (TS) 
Skovlyst Naturskole, Aabenraa Statsskovdistrikt 
Tlf: 7462 6414 
trs@sns.dk

Claus Landbo Olesen (CO) 
Freelance på Fyn 
Tlf: 2395 8106 
clo.lho@mail.tele.dk

Allan Gudio Nielsen (AN) 
DOF / Fugleværnsfonden 
Tlf: 3331 4404 
allan.nielsen@dof.dk

Helen Holm (HH) 
Næsbycentret Sydvest Sjælland 
Tlf: 5764 5540 
helenholm@post.tele.dk

  

rundt Landet
Indberetninger fra

lokalredaktører 

Morten D.D. Hansen

Jan Ribergaard

Trine Sørensen

Claus L. Olesen

Esben Buch & Søren Risborg

Helen Holm

Allan Gudio Nielsen
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Nyt om navne og arbejdspladser derude Landet
Indberetninger fra

lokalredaktører 

Edderkoppen - nyt fra netværkene

Nyt spændende årsprogram 2005 for netværket for Fyn og Vejle 
Amter

Torsdag d. 10. februar, kl. 10.00 - 16: Trente Mølle, Leif er vært og emnet er borgerinvol-
vering. Forstfuldmægtig Anni Borup fra Fyns Statsskovdistrikt deltager med den store 
erfaring, hun har fra arbejdet med at involvere borgere i skovrejsning/naturgenopret-
ning. 
Tirsdag d. 15. marts: 15-17. Svendborg Naturskole, Erik og Lars er værter og emnet er is-
tiden. Gunnar Larsen, Fyns Amt, fortæller alt om istiden.
Torsdag d. 7. april: Formentlig Åløkkestedet , Carsten og Elsebeth er værter og emnet er 
fortælleteknik  Jesper er tovholder på dagen. (Der er ved redaktionens afslutning noget 
usikkerhed både om stedet og om indholdet, bliver muligvis byttet med 2.juni) 
Torsdag d. 2. juni: Randbøldal, Per Høgsberg er vært og emnet er vand i bevægelse. . 
(Der er ved redaktionens afslutning noget usikkerhed både om stedet og om indholdet, 
bliver muligvis byttet med 7. april) 
Torsdag d. 18. august: Digitalfotografering(Der er ved redaktionens afslutning usikker-
hed om sted og oplægsholder)  
Torsdag d. 6. oktober: Stenderup Strand . Jørn, Nina og Jan er værter, emnet er Naturvej-
ledning i natten. ( Stedet er ved redaktionens afslutning usikkert) 
Torsdag d. 1. december: Helnæs Mølle. Jakob er vært, emnet er ”Leg i naturvejledningen” 
og julefrokost. Alle deltagere byder ind med en eller flere gode lege. 
 
Jeg vil hermed opfordre medlemmerne til at deltage aktivt i netværket, for der kan hen-
tes rigtigt meget, både fagligt og socialt. Det er ikke kun dagens emne, men mange andre 
ting som vi går og bokser med i det daglige som vendes på disse møder. CO 

Af nyheder fra det Syd og Sønderjyske kan jeg  . . .
...fortælle at vi hernede holdt årsmøde i januar, hvor mangt og meget spændende 
blev diskuteret på Myrthuegård ved Esbjerg. Blandt mange punkter på dagsordenen, 
var næste års Naturvejleder årsmøde i Dk. Spændende og indledende brainstor-
mings tog form. Temaet bliver VAND og vi skal være tæt på det helt store vand, Ve-
sterhavet. Årsmødet bliver afholdt på Riber Kjærgård, ved Bramming (tæt på Es-
bjerg). Se evt mere om stedet på www.sydls.dk. Det hele løber af staben den 
5.- 7.april 2006. Der blev nedsat en planglægningsgruppe og det tegner allerede nu 
til at kunne blive et rigtigt spændende årsmøde 2006. TS

Hold 18 med de første spæde flyveøvelser
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Udstillingsaktiviteter landet rundt

På tværs...

derude Landet
Indberetninger fra

lokalredaktører Udstillingen ”Fuglesafari” har fået luft under vingerne
”Fuglesafari” på Naturcenter Vestamager. Udstillingen har skiftene temaer hen over 
året, så der altid er noget nyt at komme efter. Centralt i udstillingen er der landet en 
ny art Anser gigantus, (Kæmpegås) den er så stiv i fjerene, at børn fint kan lege på 
ryggen af den.  Hvis ungerne har krudt i rø…., så har vi heldigvis også en fuglesti, 
som er en 1,5 km. sti fyldt med små udfordringer fra fuglenes verden. 
Hvis alt går vel så kan vi tilbyde ”bigbrother birdwach”  fra vores nærliggende tårn-
falkekasse. I kan således følge udstillingen”Fuglesafari” og vores tårnfalke på denne 
hjemmeside:
www.skovognatur.dk/Jaegersborg/naturvejledning/Udstillinger_Vestamager/udstil-
lingVA_fuglesafari.htm
      Jes Ågaard

Udstilling: Sundhed fra Naturen - Sundhed i Naturen
Denne sommers udstilling på Center for Natur og Miljø, Esrum Møllegård handler 
om sundhed. Her kan børn og voksne gå på opdagelse i naturens medicinskab, og i 
udstillingen om sundhed og velvære. 
Læs mere: www.esrum.dk 
Åbent alle dage kl. 10 - 16
     Anne Johannisson

Spændende hvinandekasseprojekt i Tarup/Davinde
Sidste år lykkedes det, for første gang på Fyn, at få hvinanden til at yngle i opsatte 
kasser ved søerne i Tarup/Davinde. Det skal der selvfølgelig følges op på. Derfor har 
jeg truffet aftale om ophængning af flere kasser i Tarup / Davinde. Pengene til mate-
rialer er bevilget af Danmarks Jægerforbund, Tarup / Davinde I/S vil stå for op-
hængning ved egnede søer. Flemming Byskov, DOF vil medvirker som rådgiver og 
med tilsyn af kasserne. 6. A fra Sankt Hans Skole i Odense v/ lærer Mette T. Møller, 
vil stå for at lave kasserne, som et fællesfagligt projekt. 

Et læs hvinandekasser klar til afgang

Projektet er delt i to dele en teoretisk og en praktisk. 
I den teoretiske del blev klassen delt i fire grupper. 2 
grupper blev klassens videnbank, de skulle samle 
alle de oplysninger de kunne finde om hvinanden. 1 
gruppe skulle finde tegninger på hvinandekasser og 
beregne priser på de materialer vi skulle bruge, sid-
ste gruppe skulle skrive og udsende pressemeddelel-
ser. Alle grupper lavede et formidabelt flot arbejde. 
Den praktiske del var udskæring og samling af kas-
ser, det resulterede i 16 nye kasser som forhåbentlig 
vil blive til gavn for en voksende ynglebestand af 
hvinænder på Fyn.  CO
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derude Landet
Indberetninger fra

lokalredaktører 

Rodekassen

En tudse i halsen
Her tænkes hverken på dem af chokolade eller dem, der lever i vandhullet! Nej, det 
handler om den irriterende klump, som kan sidde og genere i halsen, når man skal 
bruge sin stemme. 
Som naturvejleder er et af vores vigtigste værktøjer stemmen. At miste stemmen el-
ler ødelægge stemmen kan have alvorlige konsekvenser for vores arbejde.
Derfor er det vigtigt at lære at bruge stemmen rigtigt. Natur- og Kulturskolen ved 
Sønderskov tog derfor initiativ til at holde et stemmetræningskursus for region Syd-
jylland. Hensigten med at afholde kurset var at forebygge gener som hæshed, stem-
me-svigt, ømhed, rømmetrang og lignende, der kan udvikle sig til egentlige behand-
lingskrævende stemmelidelser.
En talepædagog fra amtets kommunikation blev hyret til en eftermiddag, der bød 
på viden om den raske stemmes funktion, stemmebrug og -misbrug, årsager til 
stemmeproblemer suppleret med forebyggende øvelser.
Det var en lærerig eftermiddag, hvor vi bl.a lærte, at det at rømme sig faktisk gør 
ond værre – så lad værre med det! Det samme gælder mentolbolsjer og gajoler! Det 
handler om at få vejrtrækningen helt ned i maven. Det maven som skal puste sig op 
ved vejrtrækning og ikke brystkassen.
Vi så og hørte skræmmende eksempler på, hvordan forkert brug af stemmen samt 
rygning skader stemmelæberne.
Det kan kun anbefales at lave lignende kurser. Vi havde søgt Friluftsrådet om støtte, 
og har fået halvdelen dækket. Kommunikationscentre findes i alle amter.
Mette Bækgaard Johnsen, Natur- og Kulturskolen, Museet på Sønderskov
TS

Nyt fra Vigelsø
Vigelsø er den største ø i Odense fjord. 
Staten købte øen i 1990. Den administreres af Fyns Statsskovdistrikt. Der er plantet 
skov på nordøen: træsorter, der voksede i Danmark i stenalderen, af frø opformeret 
af Haderslev Skovdistrikt .Den sydlige del blev en del af Odense fjord vildtreservat. 
De tre nabokommuner: Munkebo, Odense og Otterup kommuner har oprettet og 
driver i fællesskab Odense Fjords Naturskole - Vigelsø i den smukt renoverede Vi-
gelsøgård. Naturskolen har i 2004 haft sin hidtil højeste belægning: 253 dage har 
den været i brug. Den sydlige del af øen er et inddæmmet område på ca. 66 ha. Det 
var tanken at den centrale del skulle være en fersk sø og yderområderne skulle hen-
ligge som afgræssede, salte enge. Ideen var god nok, men virkeligheden viste at sy-
stemet var for ustabilt. På en tør og varm sommer, blev søen mindre og vandet til-
svarende salt. Enkelte år tørrede søen helt ud. Megen regn gav til gengæld en stor, 
næsten helt fersk sø. Så store udsving gør det næsten umuligt at få etableret dyre- og 
planteliv i vandet og som en af fyns vigtigste yngle og rastepladser for gæs, ænder 
og vadefugle, måtte der gøres noget. I efteråret 2004 er der foregået et omfattende 
entreprenørarbejde på øen. Digerne er blevet forstærket og der er etableret et vand-
indtag mod vest og et vandudtag mod syd. Tanken er at hæve vandstanden en smu-
le, men avnlig at få en stabil vandstand. Det burde give mulighed for etablering af et 
rigt plante- og dyreliv i vandet til gavn for fuglelivet og til glæde for de mange besø-
gende.  Onsdag d. 8. dec 2004 var vi på øen. Søen er blevet dejlig stor og der er mas-
ser af fugle. Kærhøgen jagede mus på de afgræssede enge, mere end 100 viber havde 
endnu ikke taget sig sammen til at forlade øen, gæs, pibeænder, krikænder var der 
rigtigt mange af og midt i det hele sad vandrefalken på sin pæl og holdt et skarpt øje 
med området. Vi glæder os til den kommende sæson.  Jan Langebæk. CO
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derude Landet
Indberetninger fra

lokalredaktører 

Udeundervisning
Naturskoleleder Jens Tandal Olsen fra Naturskolen i Store Vildmose i Nordjylland, 
meddeler at  netop har udarbejdet et større materiale om Gjøl og Limfjorden til 
udeundervisning. Materialet er til rådighed for alle på www.storevildmose.dk Her i 
2005 udvider Jens, således sine naturskoleaktiviteter til også at omfatte denne spæn-
dende del af Åbybro Kommune, og laver udeundervisning for børn og guidede ture 
for voksne.
Materialet til udeundervisningen består bl.a. af:
1. Et kort over Gjøl med en række punkter. Til hvert punkt er der udarbejdet et ma-
teriale, der består af en forklarende tekst (sagn, myter, fortællinger, kulturhistorie, 
beskrivelse af naturen pågældende sted)samt en række opgaver, der kan laves ved 
selve punktet. 
2. En række uddybende tekster om forskellige områder/emner. 
3. En række fotoplancher til udprintning/laminering til at brug ved bestemmelse af 
planter/dyr/opskyl på stranden osv.
E .B .

Stavgang – nu med naturvejleder
Mon ikke vi alle har grinet af de gamle damer, som kommer stavrende hen af vejen 
med disse stave? Men fakta er at det styrker konditionen og har en høj fedtforbræn-
ding (i forhold til alm. gang). Det styrer både knogler og muskler i ryg, skuldre, 
arme og ben. Sidst men ikke mindst kommer mange ud, som ellers ikke ville kom-
me udenfor en dør.
Da der er solgt omkring 200.000 par stave i Danmark, må man jo betegne det som 
en folkesport. Hvorfor så ikke blande denne friluftssport med lidt naturvejledning? 
Under samme overskrift som denne artikel, bød natur- og Kulturskolen ved Sønder-
skov sammen med Vejen Skiklub i starten af april på sådan en tur. Der mødte 35 
deltager op - nybegyndere og garvede stavgængere. 
Skiklubben stillede med instruktører samt stave til udlejning (dette viste sig næsten 
unødvendigt, da stort set alle deltagere selv havde stave) og naturskolen med natur-
vejleder. Der var stavinstruktion til at begynde med derefter en rask skovtur med 
stop undervejs.
Turen blev en kæmpe succes, og der er allerede planlagt en ny tur til efteråret. Det 
kan kun anbefales andre naturvejledere at stoppe med at grine og komme ud med 
stavene til et naturvejlederarrangement.
Mette Bækgaard Johnsen, Natur- og Kulturskolen, Museet på Sønderskov
TS

  Formidlingsprincipper for naturvejledere til fremme af en bæredygtig udvikling
  En professionel naturvejleder bør bruge nedenstående principper for at fremme forståelsen og gennemførelsen af en bæredygtig udvikling.
  Gennemføre naturvejledning af høj kvalitet:
  • Udvikle et dybtgående kendskab til naturen og kulturmiljøet i det område, der formidles, og herudfra opbygge en serie af relevante budskaber og ”historier”.
  • Udvikle et dybtgående kendskab til den gruppe, man formidler til. Skaf kendskab til gruppens opfattelser, erfaringer og viden og udvikle naturvejlederaktiviteten med respekt
    for diversiteten i gruppen, herunder alder, kulturelle og kønsmæssige forskelle.
  • Anvend en effektiv formidlingsteknik: hav et klart mål for aktiviteten, organiser hvert program eller aktivitet omkring en relevant og central idé, planlæg hele forløbet og evaluer forløbet bagefter.
  • Giv deltagerne flere muligheder for at finde forbindelsen mellem dine budskaber og aktiviteter og deres egen daglige liv og motivationer. Stimuler dem derved til at reflektere over deres livsstil.
  • Vær opmærksom på, at det ofte er inspiration og sindsbevægelse, der får folk til at handle.
  • Brug den lokale natur og udvikl praktiske og aktive metoder, der involverer flest mulige af deltagernes sanser.
  Opmuntrer og inspirer til en bæredygtig livstil:
  • Inkorporer bæredygtighedsprincipper i naturvejledningsaktiviteten og udvikl sammen med deltagerne idéer til tiltag, som er lokalt realistiske og samtidig har et bredere og globalt perspektiv.
  • Planlæg og gennemfør din aktivitet så den demonstrerer bæredygtighedsprincipper.
  • Brug i videst mulig omfang materiale fra producenter, der er producer bæredygtigt.
  • Inspirer deltagerne til at involvere sig i de lokale beslutningsprocesser vedrørende livsstil og udvikling.
  • Demonstrer selv en ærlig, etisk og klar holdning til bæredygtighed.



Den nyvalgte bestyrelse
Forrest fv:  
Helle-Marie Taastrøm, Karen Vesterager 
og Marianne Hald.
Bagerst fv: 
Søren Kiel Andersen, Jens Frydendal, 
Arne Bondo, Thomas Gyalokay og 
Jesper Larsen. 
Desuden blev Jesper Grube Kristiansen 
valgt til bestyrelsen - men han nåede 
ikke med på billedet !

NATURvejleder
Læserne

Madkemi
Kolding Naturskole har lavet en del arrangementer på kommunens skoler om-

kring madkemi/madsminke. Forløbene indgår typisk i sundhedsemner, og vi del-

tager typisk en enkelt dag. Forløbet begynder typisk med en række konkurrencer, 

hvor præmierne består af forskellige former for kulørt slik, lossepladsen, matad-

ormix m.m. Eleverne går som regel om i det med liv og sjæl!! Konkurrenceemner-

ne henter vi fra vores almindelige aktiviteter samarbejdsøvelser, bueskydning 

m.m.
Præmierne falder som regel i elevernes smag, og der bliver altid spist op. Efterføl-

gende går vi i skolekøkkenet og bager boller, laver saftevand, alt sammen på ke-

misk basis og med skrappe farver. Reaktione er typisk med en række føj, adr og 

hvor klamt. For grønne boller, blåt smør, sort mælk ser anderledes ud, end det vi 

er vant til. 
Efter lidt tilvænning glider det hele normalt ned, og vi tager en snak omkring ke-

mien i maden, Enr. med mere. Vi har vænnet os til, at slik skal være farvestrålen-

de for at virke indbydende, men mad skal ligne det, det er!! Sådan plejer eleverne 

at udtrykke sig. Fødevarefarver kan købes i supermarkeder og hos de forskellie 

firmaer, hvor vi køber udstyr, Frederiksen, Gundlach, Scandidact o.s.v.a.

Jørn Cmennitz

Fortsat fra side 5: 
Den danske oversættelse af 
(Bondo’s) 11 principper ses 
her til venstre.
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Sundhed i Naturen
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'Et æble om dagen holder lægen væk'. Sådan lyder et mundheld om 
sundhed fra gammel tid. Tidens aktuelle mundheld kunne være 'Motion 
på recept - så går det tjept' (med at blive sundere).

Sundhed i Naturen • Sundhed fra Naturen
er Esrum Møllegårds udstilling til børn og unge om den danske natur 
som kilde til sundhed og velvære.
I hele samfundet er der fokus på at leve sundere for at 
forebygge sygdom i stedet for at vente til sygdom skal 
helbredes. Du kan selv gøre noget  - dit helbred er 
ikke kun lægens bord! 
Se i udstillingen hvordan du selv spiller med.

Esrum Møllegård - Center for Natur & Miljø
Klostergade 12, Esrum, 3230 Græsted
48 36 04 00 natur@esrum.dk

Layout, foto og idé: ©Janne Aarre. Tegning: Jonas Julan. Tryk: Hillerød Grafisk
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”Det er jo bare tre streger !”          

Tips og tricks er skrevet af 
Signe Dinsen. Erfaringerne er 
samlet af Anne Richardt  fra 
Naturskolen i Rude Skov og 
Signe Dinsen fra Rude Skov og 
Rådvad Naturskole

- eller hvordan man kan skabe ro og koncentration ved hjælp af akvarelmaling i naturen….

Introduktion til akvarelmaling
Akvarelmaling i naturen er velegnet til 
både små og store børn. Børnehavebørn 
kan arbejde med enkelte farver og sty-
rede opgaver, 10. klasser med toner, per-
spektiv og skygger. Da eleverne skal sidde 
stille i naturen fungerer turene bedst i 
sommerhalvåret maj til september. Regn 
med ca. 4 timer til hele for-løbet.  
Turen træner selvfølgelig maleteknik-
ker, men det er også et formål at give 
eleverne en følelse af opmærksomhed, ro 
og fordybelse i naturen, samt at se på 
detaljen i naturen. 

Lynkursus – helst indendøre
Eleverne starter med et lille ”lynkursus” 
på en halv times tid indendøre for at 
skabe respekt for de kvalitetsmateria-
ler eleverne skal ud og arbejde med (se 
bagsiden af Tips & Tricks). 
Indendøre klæbes papiret op på en teg-
neplade med malertape, hele vejen rundt 
i kanten.

Landskabsbilleder - udendørs
Udenfor vælger børnene selv deres motiv 
i landskabet, intet er forkert! Lad dem 
starte med at ridse en blyantsskitse op 
på papiret (ca. 20 min.). Der skal måles 
op med blyanten som målestok. Former 
og skygger tegnes ind og nu starter 
processen med farvelægningen. 

”Det er jo bare tre streger !” Kommentar fra en 3. klasses elev på Kalvebod Naturskole, efter at have registreret 
og tegnet landskabet på Fælleden med den høje himmel, det flade landskab og horisontlinien med træerne.

Børnene skal vide at de skal sidde or-
dentligt med malegrejet i en fotobakke. 
Det er vigtigt at børnene lærer ikke at 
overmale eller -tegne papiret, lad det 
lette, det hurtige skinne igennem ! 

Mal selv...
Mal selv lidt på papiret for at vise teknik-
ker….alt skal gøres konkret! Vis hvordan 
buske, træer, græs, males…..hvordan 
farverne blandes i bittesmå mængder, og 
hvordan små fine strøg og hurtige bevæ-
gelser kan blive til vejrende græs i vinden, 
store runde strøg til dramatiske skyer. 

De første 30 minutter er vigtige, mht. 
vejledning og fastholdelse og opmuntring, 
så sørg for at alle sidder i en afstand så 
du kan nå rundt til dem i løbet af den tid 
der er til rådighed. Men ikke tættere end 
at de kan få fred.

Fernisering og positiv kritik
Turen sluttes altid med en gennemgang 
af alle malerierne, giv alle positiv kritik og 
gode råd om mulige forbedringer. Tal om 
oplevelserne ved at sidde stille i natu-
ren.  Alle børnene stråler af stolthed og 
kunstværket tages med hjem. Opmun-
tring, glæde og evnen til at lave noget 
så flot og professionelt på en dag er for 
mange overvældende! 
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Akvarelmaling fungerer også fint med børnehavebørn, men alt skal gøres så enkelt 
som muligt – både valg af motiv og udvalget af farver.

Vælg motiv for 
børnehavebørnene 
og giv dem ro til at 
studere motivet – her 
kærmysse.

Herunder: Introducer arbejdet med at 
lave skitser i naturen på stedet hvor 
børnene skal male.

T.v.: Skitsetegning med 
blyant på kopipapir.

Herunder: Efter skitsetegninger fortsættes med 
tegning på akvarelpapir.

Herunder: Koncentration og overvejelser.  
Start med at lave skitser.

Børnehavebørn kan også male
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Pak en cykelvogn 
og tag i skoven

Materialer:
Blyanter (bløde)
Sorte tuschpenne
Pensler  
(guldmår nr. 12)
Fedtfarver
Akvarelpapir (225 g)
Akvarelfarve Ecoline
Kopipapir til  
”kladdepapir”
Glas 
Vand
Tegneunderlag
Farvebakker

Først tuschpenne  
– så fedtfarver.

De mørke områder males med 
akvarel. 
 
Brug kun én farve, som tyndes 
op med vand.

De lyse områder rundt om motivet 
farvelægges med vandblandet farve.

De færdige billeder udstilles på stedet, så 
der er direkte sammenhæng mellem motiv 
og billede.
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Akvarelmaling i landskabet for lidt 
større børn: ”De 5 trin”………

3. Oprids skelet, her skal du måle med 
blyanten altid i strakt arm, husk at 
ryste som en gammel mand og tegn 
tynde tynde streger, og små bitte 
mærker der hvor du vil male i forskel-
lige farver.

4. Stoflighed og form, tegne kanterne 
på tingene, en sten er rund og glat, et 
træ med runde blade, ser ud som små 
krusseduller i kanten, græs stritter 
o.s.v. brug kun 15 minutter på at tegne.

5. At male: Husk at blande farver og 
prøv først på prøvepapiret inden du 
maler på akvarelpapir. Husk at dyppe 
mange gange i vandet sammen med 
farven. Vælg at lave tørmaling eller vådt 
i vådt.

1. Vælg motiv, hold blyant eller teg-
neplade op foran dig, find ud af hvor 
meget der kan være med

2. Sæt dig ned med alt indenfor ræk-
kevidde, husk alt hvad du har brug for 
og sæt dig et rart sted, ligesom når 
du sætter dig foran fjernsynet

Materialeliste til en 
skoleklasse:

Akvarelmaling  
(Winsor og Newton 
”Pocket box”)
Gode pensler  
(str. 6)
Akvarelpapir  
ca. 160 g
Skriveunderlag eller  
masonitplader
Malertape til  
opklæbning  
af papiret
Farvebakker
Vand
Kladdepapir
Fotobakke
Eleverne medbringer  
blyant og viskelæder


