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-Men det er jo ikke biologi!?
Naturen er mere end biologi, det ved vi som naturvejledere og kratluskere godt –
men hvordan formidler man det, der ikke er videnskab; følelserne, fornemmelserne,
mystikken? og hvad gør det lige ved os som mennesker at opleve og arbejde med
kunst i naturen?
”Folk der bevæger sig rundt blandt varderne, går nænsomt og passer på. Ja selv
børn, der ellers farer af sted for hurtigt at nå ned til vandkanten, for at kaste sten i
vandet, viser hensyn og bevæger sig langsomt ned til bølgeskvulpet.”
”-materialerne er gratis og præstigeløse. Således slipper deltagerne for angsten for
det hvide papir”
Varder på stranden, en stjerne af tagrør i et træ; - det selv at arbejde med naturens
materialer gør noget ved folk. Det er det der ”noget” vi jagter i dette blad.
God fornøjelse fra temaredaktricerne
Ulla Didriksen og Anja Hørnell
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Naturvejlederforeningen i Danmark
Naturvejlederforeningen i Danmark er et fagligt forum for naturvejledere og naturskole
personale samt andre der interesserer sig for naturvejledning med henblik på spredning af erfaring 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.

Medlemsbladet NATURvejleder

Naturvejledernes årskonference

Foreningen udgiver bladet NATURvejleder,
som udkommer 4 gange årligt. Bladet indeholder artikler og temastof om naturformidling, 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 medlemmerne via bladet. Derudover bringer bladet
nyt fra de regionale netværk af naturvejledere og naturformidlere samt nyt fra Fællessekretariatet for naturvejledning, dvs. Friluftsrådet og Naturstyrelsen.

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.
Årskonferencen 2014
afholdes d. 2.-4. april
i Rold Skov
Naturvejlederforeningens generalforsamling
afvikles i forbindelse med årskonferencen.
Her kan du få direkte indflydelse på foreningens arbejde og fremtid.

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.

NATURVEJLEDERFORENINGEN I DANMARK
v/ Tommy Jensen, ”Havehuset”, Knasten 44, 9260 Gistrup
Foreningens e-post: formand@natur-vejleder.dk

Bestyrelsen:
Tommy Jensen (formand)
formand@natur-vejleder.dk ... 2519 7415
Tomas B. Vilstrup (kasserer)
kasserer@natur-vejleder.dk .... 8684 5759
Kirsten Blicher Friis (web-redaktør) kirstenblicher@gmail.com ...... 2214 7282
Arne Bondo-Andersen
arne1864@bbsyd.dk............... 7467 1164
Bjarke Birkeland
bb@fvc.dk .............................. 4012 3483
Rikke Laustsen
rikke_laustsen@hotmail.com . 2015 3991
Sabine Jensen
sj@levendehistorie.dk ............ 2168 1362
Peter Laurents
baloo@laurents.net ................ 3062 4542
Michael Boon Pedersen
mp@ledreborgslot.dk ............. 2047 7155
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Kasse og regnskab:
Tomas B. Kolind Vilstrup
Bøgedalsvej 30, 8660 Ry
kasserer@natur-vejleder.dk - tlf. 8684 5759
Medlemsskab og adresseændring:
Det foretager du selv på hjemmesiden:

www.natur-vejleder.dk

Hvis det driller:
kasserer@natur-vejleder.dk - tlf. 8684 5759
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”So fu****g
special”

”I udgiver et foreningsblad, som primært er skrevet af naturvejledere for
naturvejledere, og som reklamekvinde
kribler det i mig at få fingrene i sådan et
blad. Jamen da, så se dog lidt på jeres
hjemmeside, her er der ikke meget natur at hente, det kan I sagtens gøre bedre.” og hun fortsatte. ”I har et fantastisk
brand og alle nævner naturen, når man
taler om en naturvejleder, sådan en i friluftstøj og nogle med skæg. I har et genialt logo, men hvorfor har I valgt blåt,
når I signalerer grønt.”

Jeg sad under hendes foredrag og tænkte, at konen har da ret i den forstand, at
vi skal være meget mere opmærksomme
på vores kommunikation udadtil både
analog og digitalt. Naturvejlederforeningen har i samarbejdet Naturvejledning Danmark fået ansvaret for kommunikationen og den skal vi hele tiden
forbedre. Derfor vil bestyrelsen tage fat
på en ny kommunikationsstrategi og
inddrage bladudvalget i dette arbejde.
Der er allerede indledt de første drøftelser. Vi skal som forening gøre os mere
interessante overfor andre målgrupper
og især overfor dem, der mødes med os
ude i naturen. De skal f.eks. via hjemmeside og facebook kunne være i dialog
med os både i forhold til spørgsmål om
naturen, hvem er vi, hvad vi står for og
hvor finder man os.
...lederen fortsættes på side 39

God læselyst og god sommer
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Tommy Jensen

Foreningens Leder

Frit oversat var det vist sådan, Katrine
Feldthaus sagde om os naturvejledere
på årets vellykkede naturvejlederkonference. Men hvad var det egentlig at hun
mente og hvor mange stjerner fik vi i
hendes bedømmelse. Det lod hun os tilbage selv at vurdere. Forinden havde
hun givet nogle kvalificerede udsagn,
som kunne hjælpe os på vej. Lidt uventet fik vi at vide, at vi er meget indadvendte i vores kommunikation udadtil,
og det på trods af, at en af vore væsentlige forcer netop er at skabe en levende og
nærværende formidling.

Tommy Jensen,
Naturvejlederforeningen
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EN
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Land Art

– at lave værker med
højskoleelever i naturen

Skulptur eller installation?

Af Lene Degett, billedkunst
lærer på Bornholms Højskole

6

Okkerfarvede myrer kravler højt op af
træet, en irgrøn mosklædt siddeplads
lyser op i skovens efterårsdragt, blade og
svampe på snore og i lige rækker, et billede af isbjørne og isfjelde på de store
træstammer, et levende lys foran et skjul
og hvide træer i rød afspæring – er de
døde? Hvad sker der her?
Land Art eller kunst i naturen – er
ikke bare em skulptur eller installation,
der er placeret i naturen. Det er at opbygge et æstetisk rum, der spiller op til
flere sanser og til intellektuel refleksion.
En af hensigterne med at lave Land Art
er, at skulpturer og installationer kan

opleves som et supplement til naturen,
en udvidelse af natur eller til en diskussion af vores forhold til vores placering i
naturen/verden
Valget af anvendt materiale og på hvilke præmisser værket bliver til er af stor
betydning. Nogle Land Art skulpturer,
projekter og installationer bliver primært skabt på stedet og er lavet med de
materialer, der findes eller tilføres stedet: naturmaterialer, grene, blade, træ,
drivtømmer, sten etc. Der anvendes videst muligt materialer, der er uskadeligt
for natur og miljø.
I arbejdet med at udtænke værket, er
det vigtigt at overveje, hvordan skulptuNATUR vejleder • 22. årg. • nr. 2 • 2013

rerne kan berige eller give en ekstra dimension til stedet, på en sådan måde, at
de ikke dominerer stedet, men udvider
eller diskuterer stedet. Inspirationen kan
komme fra noget, der allerede findes på
det udvalgte sted, et materiale, en rod,
en form, en træblok, en sten etc. Men
det kan også være noget, der kan blive
trukket ind på stedet for at understrege
stedets historie, det allerede fundne eller
spiller op til rummet og udnytte det på
en ny måde.
Stedet kan understøtte en menneskelig følelse, føde en idé eller en stemning.
Arbejdet med at lave skulpturen eller
installationen bliver så at raffinere, udNATUR vejleder • 22. årg. • nr. 2 • 2013

bygge og diskutere følelsen, ideen eller
stemningen. Stedet gives videre til den
forbipasserende til en æstetisk oplevelse,
et sanseligt møde, en refleksion og forhåbentligt til en ny oplevelse af stedet,
naturen eller sin egen placering i verden.

Højskolelever skaber værker

Land Art med højskoleelever er at skabe
værker i naturen på naturens præmisser.
Præmisser, som vi er med til at diskutere og opstille. Land Art ser jeg som en
leg – som tid til fordybelse – i et skabelsesperspektiv. Med legen kvalificerer vi
os til at gribe nuet, udvide øjeblikket og

7

8

NATUR vejleder • 22. årg. • nr. 2 • 2013

prøve kræfter med vores skaberglæde.
Land Art er et æsterisk møde med naturen, hvor vi gennem det skabende lader
det forfængelige møde det forgængelige.
Med det æstetiske, som fælles omdrejningspunkt, kan mangfoldigheden af
sproglige, kulturelle og aldersmæssige
vilkår udvide vores udtryk.
Et af Højskolens Land Art-projekter
har været på kanten af Ekkodalen. I efterårsskoven arbejdede vi under overskriften ”Hjemlighed”. Med vores kulturelle, mangfoldige baggrund i bagagen
og alskens redskaber i trillebøren blev
”hjemlige” rum eller drømmesteder
bygget op af tilhuggede træer, snittede
grene, sammenbundet og omviklet med
snor og udsmykket med skovens frugter
og bemalet med ler. Vi inviterede hinanden indenfor og lod derefter forfaldet
tage over gennem en streng vinter.

NATUR vejleder • 22. årg. • nr. 2 • 2013

Et andet projekt har været at skabe værker på stranden af Sosehavet af naturens
materiale, tilsat poesi, vejrets vildskab
og os selv. En del af værkerne blev allerede taget tilbage af havet, inden vi forlod stedet.
Land Art projekter som ”Myrens fodspor” op af træstammer, ”Omfavnelsen
af træet” og det ”Udbrændte bål” har
været temaer. Stederne indtages og nye
ideer fødes.
Da værkerne ofte ikke er særlige vejrbestandige, men forgængelige, må selve
forfaldet tages i betragtning. Fotos tages
fra alle perspektiver og støtter vores oplevelse og give ny forståelse og skaber
nye historier.
Søndagsgæsterne i skoven og på
stranden inviteres til at opsøge ”vores”
steder, hvor de måske kan få en uventet
oplevelse.
o
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Naturens
magiske motiver
Hemmeligt sprog

Fotos: Conny Ogareck

N

aturen er en kunstner i
sig selv. Uden hverken
kunststøtte eller menneskelig
indblanding producerer den
motiver på stribe og skaber
sin egen ’landart’.

N
Af Conny Ogareck, livsnyder
og historiefortæller
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aturen kan, uden brug af andre
remedier end dele af sig selv,
skabe kunstværker til stor fryd
for øjet. Hvis du altså får øje på kunsten.
Jeg tænker nemlig ikke på de altid tilgængelige landskabsmotiver eller smukke billeder af forårets første anemoner
eller fotos af den kulørte efterårsskov.
Motiver som vi alle ser. Jeg tænker i stedet på de mere magiske motiver, som du
skal have evnen og lysten til at se og opleve for at få øje på dem. Det er de billeder, der kan opstå i mødet mellem dig
og naturen. Billeder som gør, at verden
pludselig står stille. Billeder udsprunget

af lys eller skygge, skæve vinkler eller
kringelkroge, væltede træer eller trærødder eller noget helt andet eller tredje.
Når du opdager en trold eller en blomst
i en træstamme. Oplever elverpiger i tågen imellem træerne. Finder en isbjørn
i sneen. Opdager indgangen til isprinsessens slot i en klippevæg. Ser en sten
kysse et træ. Finder et hjerte i det grønne mos.

N

aturens korte eller lange forandringsprocesser er den ene af
to afgørende roller for disse
kunstværkers opståen. Den anden rolle
spiller du selv, når dit øje og dit hjerte
ser motivet. Det er i det øjeblik, hvor
naturen og du bliver et, at kunsten bliver synlig. Men det er lidt af en kunst at
få øje på de motiver. Det kræver først og
fremmest, at du slipper kontrollen og
forventningerne om, hvad du vil møde
derude. Hvis du leder for meget, sker
der sjældent noget.
NATUR vejleder • 22. årg. • nr. 2 • 2013

Elsker dig for evigt

D

Aldringens knuder

u kan vælge blot at nyde motivet i nuet. Eller du kan forevige øjeblikket med et kamera,
og på den måde skabe din helt egen
kunstsamling af ganske unikke billeder
Måske er du den eneste, der har set det i
virkeligheden. Måske har andre været
de samme steder som dig, men fik de
øje på blomsten, trolden, elverne, isbjørnen eller indgangen til prinsessens slot?
Så de stenen kysse træet eller fandt de
hjertet i mosset? Ligesom vi sjældent
oplever den samme magi som andre,
oplever vi også sjælden det samme motiv flere gange. Motiverne vender ikke
tilbage på samme måde som anemonen
og efterårsskoven, der kommer igen år
efter år, og stort set altid ligner sig selv.
Enkelte motiver kan opleves igen og
igen i årevis, men de fleste opstår i nuet
og lever kun kort. Nogle motiver må du
nøjes med at opleve i dig selv, for dem
kan kameraet linse slet ikke nå at fange.

A

t opleve denne form for kunst
er lidt ligesom at plukke svampe. Når du er nybegynder, kan
du næsten ikke finde dem, men så dukker den første kantarel op, og snart finder du en til og en til. Pludselig en dag
er kurven fuld. Og så er det, at du ikke
kan holde op igen.
NATUR vejleder • 22. årg. • nr. 2 • 2013
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Det gamle træ - åh lad det stå

N

øjagtig sådan har jeg det med
skovens kunstneriske billeder.
Ligesom svampeplukkeren altid har kurven med, går jeg sjældent i
naturen uden mit kamera. Hvor svampeplukkeren vender hjem med kurven
fuld af svampe, vender jeg hjem med
kameraet fyldt med magiske motiver.
Og ligesom svampene skal sorteres og
tilberedes, så sorterer og ’tilbereder’ jeg
mine billeder. Svampeplukkeren drysser
let med krydderierne for at bevare

Eksotisk frugt

svampens egen fine smag, og jeg misbruger aldrig min kunstneriske frihed
til at foretage større indgreb i mine naturværker – skærer bare det dårlige fra
og drysser efter behov med lidt lys og
kontrast.

J

eg har erfaret, at det oftest, men
langtfra altid, er det sene efterår,
vinteren og det tidligste forår, at
de magiske motiver myldrer frem for
mit øje. Det er den tid, hvor naturen er
nøgen, og hvor forandringsprocesserne
og nedbrydningen bliver synlig. Hvor
der ikke længere er nogen forårsbebudende anemoner eller farvestrålende efterårsskov til at stjæle billedet med glæde og stærke farver. Hvor alting er gråt i
gråt, og jeg ikke synes, at naturen har
noget særligt at byde på. Først når jeg
ændrer mit fokus og forsvinder off-road
ind i skoven, dukker motiverne op. Naturen bliver igen farverig midt i alt det
grå og triste.

G

od fornøjelse med at få fyldt
sjælen og det magiske album
med naturens underværker!
o

12

NATUR vejleder • 22. årg. • nr. 2 • 2013
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Foto: Finn Lillethorup

Ved havet, hvor
strandbredden er
fyldt med varder
Af Claus Engelund.

Ved havet for foden af Klintebjerg, blandt tusinder af sten
i alle størrelser. Sten fra de
norske fjelde, som isen har
skubbet, slebet og formet i
alle former og størrelser.
Sten der for tusinder af år siden blev
landet lige her i havet, i Kattegat, som et
bjerg. På toppen af dette stenbjerg har
jeg og min familie haft det dejligste hus,
siden 1999.
For en del år siden stod der en morgen et par herresko, jeg ikke kendte, i

14

entreen. Senere, op ad formiddagen opdagede jeg, at det var min datter, der
havde en overnattende kæreste Frederik
på besøg. Da vi senere gik en tur langs
kysten, rundt om klintebjerg, viste han
hvordan han og hans familie på vandreture i Norge, havde bygget et utal af varder, for at finde vej hen over fjeldet. Den
eftermiddag gik der sport i at bygge varder i alle størrelser, ud fra princippet, at
placerer stenene i den mest perfekte balance så de kunne modstå vind og vejr i
så lang tid som mulig.
Det var blevet pinse og traditionen
tro, havde vi familien, børn og voksne,
NATUR vejleder • 22. årg. • nr. 2 • 2013

fra Jylland på besøg. De 7 flotte varder,
vi havde bygget i sensommeren, var blevet forvandlet til den helt almindelige
stenede kystlinje. Jeg fortalte om Frederiks varder, som vinterstormene og havet havde fået til at finde sit naturlige
vandrette leje og hvordan de nu havde
blandet sig med de tusinder af sten, der
lå let skrånende ned mod vandkanten.
Børnene ville straks lære at bygge varder og vi gik i gang. 5 varder blev det til
inden vi igen klatrede op af det stejle
Klintebjerg.
Det år (for 3 år siden) først på sommeren, havde en tysk kunstner lejet sig
ind i et sommerhus i Klint. Da han så de
store mængder af sten og de 5 varder,
der sporadisk var placeret ned mod havet, ved den lille parkerings plads lige
inden grusgraven og den yderste pynt,
gik han helt amok og brugte sin ferie på
at lave varder. Store varder af tunge sten,
nøje udvalgt så de enkelte sten kom til
sin ret og fremstod som skulpturer i
landskabet. Nu begyndte folk på deres
aften ture, at valfarte til for at se og opleve det fantastiske syn, af oprejste sten
søjler mod havet og den nedgående sol.
De begyndte selv at bygge varder. De
kunne ikke lade være. Selv lokalavisen i
Nykøbing sendte en fotograf og en journalist ud for at forevige dette mærkelige
syn. Det betød at endnu flere tog på tur
til Klint for at bygge varder. Mange hundrede varder kom til at pryde stranden
den sommer.
Det Frederik satte i gang blev en
trend. Hvert år når frosten slipper det
tag der binder stenene sammen, går vi
ned og retter op på de faldende stensøjler. Mange bygger og kan ikke lade
være. Sidste sommer nåede varderne
rundt om pynten og over på kyststrækningen ud mod Sonnerup skoven.

Foto: Claus Engelund

Varderne giver en sælsom fornemmelse
og ro at sidde i blandt. Folk der bevæger
sig rundt blandt dem, går nænsomt og
passer på. Ja selv børn, der ellers farer af
sted for hurtigt at nå ned til vandkanten,
for at kaste sten i vandet, viser hensyn
og bevæger sig langsomt ned til bølgeskvulpet.
Varderne ved Klintebjerg er som en
stor naturlig vejrtrækning, som om
sommeren udvider og strækker de sig
langs kysten, om vinteren trækker sig
sammen, falder og svinder ind. Den
uendelige legeplads for kunstneriske og
kreative sjæle, eller en naturlig legeplads, der i sig selv inspirerer og får legebarnet frem i alle der kommer forbi.
En legeplads, hvor man kan kæmpe
mod tyngdekraften, vind og vejr ved at
kombinere og tilpasse varderne efter
stenenes naturlige former, vel vidende at
naturen vinder til sidst.
o
Paralleliteter - Klint Havn, 30x120 cm
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Foto: Ulla Didriksen
Foto: Janet Ascoli

The way in to the living willow hide

Minsmere
Bird Reserve

a creative place for the next
generation of environmentalists
The Royal Society for the
Protection of Birds (RSPB)
Minsmere site in Suffolk,
England is a place for the
whole family to look and
listen, to think about what
can be seen and, importantly,
to participate in a naturewatching culture.
By Janet Ascoli
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It is a charity which promotes conservation of the environment with a particular emphasis on threatened bird life. The
site is a rich tapestry of different habitats
including woodland, reedbeds & rare
heathland.
This wonderful place is about 10 km²
and has themed walks, a woodland trail,
six bird watching hides as well as outdoor activities and interactive spaces

where children can explore and learn.
What’s more there is also a shop and a
cafe serving deliciously produced local
food.

Learning outside

Learning outside the classroom is, as we
all know, much the most fun so Minsmere has been designed as the perfect
place to become so involved that you
don’t even realise that you are learning
something. It is a creative space where
there are many surprises.
Children can visit a huge re-creation
of a sand martin’s nest with tunnels to
explore as if you were a sand martin
chick. There is a woven willow bittern’s
nest (with eggs!) to sit on and there is a
migration maze where you can see how
seasonal bird visitors migrate to Minsmere. In the woods there are dens to
build, minibeasts to find and there are
NATUR vejleder • 22. årg. • nr. 2 • 2013

Finding your way around

Minsmere nature reserve
The Scrape walk

The Island Mere walk

On this 1.5-mile stroll, you’ll have
superb views across the reedbeds
from North Wall. There are four
hides and one observation platform
that bring you close to nesting
wading birds and ducks. Accessible
for wheelchairs, except the stretch
along the shingle beach from North
Wall to the sluice.

PLACES TO
EXPLORE

Please note:
dogs are not allowed
on the circular walks or
in the hides, except
assistance dogs.

Woodland trail

A 1.5-mile walk through oak woodland.
Listen out for nightingales and warblers
in spring. The Bittern Hide, on stilts,
offers unrivalled views across the
reedbed. Island Mere is the perfect place
to relax or search for otters, bitterns or
marsh harriers. Wheelchair access to
Island Mere is via a lay-by at Scotts Hall.

Explore some of Minsmere’s
woodlands in search of flocks of
tits and finches in winter, spring
flowers or butterflies in summer.
The path may be rough in places
so is not suitable for wheelchairs.
You can explore further via the
Eastbridge to Dunwich bridleway.

To help you decide where to explore, we have estimated the time sections of our
walks take. On the Scrape walk, it takes about 20 minutes to walk from the visitor
centre to the East Hide; 12 minutes from East Hide to the sluice, and 25 minutes to
return from there to the visitor centre. On the Island Mere walk, it takes about 22
minutes to walk from the visitor centre to Island Mere; 25 minutes via Scotts Hall.

Ask at reception for details of seasonal circular walks.

Search for
butterflies in
summer or tit
flocks in winter.

To Westleton
and Dunwich

Footpath to
Dunwich Heath,
National Trust

North
Marsh
Scotts
Hall

Listen for
nightingales
singing in
spring.

Canopy
Hide

To Eastbridge

North
Wall
T
Whin Hill

2

1

North
Hide

3
4

found-object sculptures hanging from
trees or standing in the woods ....... for
example the dragonfly built using branches and wood found on the woodland
floor. These are all so well camouflaged
that you have to look really carefully to
find them. And once you get to the bird
lookouts, there are albums and drawing
materials which may be used to record
memories and impressions or where
you can just draw a picture if you want
to do that. These form a free surface
where you can choose to record whatever you like.

Island Mere
Hide

South Belt
Crossroads

Look for
southern
marsh orchids
flowering along
the Island
Mere walk in
summer.

Water
Reedbed

Watch for
marsh harriers
“sky dancing”
in spring.

Bittern
Hide

In spring, listen
for bitterns
booming. Their
call sounds like
a foghorn.

Try to spot
avocets and
terns nesting
here in
summer.

North
Levels

Marsh

Can you count
our Konik
Polski ponies
and Highland
cattle?

Grassland
Visitor centre
Wheelchair and
pushchair accessible

In summer
from the Scrape
walk, you can
admire scarce
shingle flowers
on the beach.

The
e Scr
ra
ape
Scrape

Woodland
Shingle beach

East
Hide

Wildlife
Lookout

Footpath to
Eastbridge

Public
viewpoint

S h
South
Hide

Swallows
nest beneath
the arches of the
brick sluice
structure by the
Scrape walk.

K
onik field
Konik
New Cut

Car park
Disabled parking

The ruins
between
Minsmere and
Sizewell are of
the 12th century
Leiston Abbey.

Toilets
Viewpoint
Wardens’ office

1

For families

2 The Discovery Centre
3
4

The Wild Zone
The Wild
Wood Adventure

More than 1,000 species
of moth have been
identified at Minsmere.

Look for
wading birds
on Lucky Pool
and ducks on
the Minsmere
Levels.

The
Sluice
Footpath to
Minsmere Levels
and Sizewell

L
Lucky
Pool

Hjort

Foto: Ulla Didriksen
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Artwork

Foto: Janet Ascoli

Another aspect of land art at Minsmere
is the commissioning of local artists to
make temporary artworks. In December
2012 for example, a beautiful star made
of reeds was created to hang from a tree
as a celebration of mid winter. It had
been inspired by the artist’s visit to the
reedbeds one winter when she noted
how the reeds shone in the winter light.
A lovely symbol and a representation of
nature at Christmas time.
Our visit was on an out-of-season
weekend when there were not many
visitors about but it was clear to us that
those who had come before us, both
school parties, families and individuals,
had left their marks in creative and
thoughful ways. We couldn’t help but
think that this educative approach
which the Minsmere team are following
will mean that a whole new generation
of conservation-minded people will
have been encouraged to support the
RSPB from an early age. Whether is is
through a scientific or an educational
approach, the visual, artistic nature of
what is there to be enjoyed at this bird
reserve suits everyone.
o

Foto: RSPB

Foto: RSPB

Foto: Ulla Didriksen
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Foto: Ulla Didriksen

Foto: Janet Ascoli

Foto: RSPB
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Uden deltagere ingen aktivitet
Vores workshops er velegnede til
Skovens Dag eller andre arrangementer hvor bæredygtig udvikling
er i fokus.
Deltagerne
Vi henvender os til børn i skole
alderen. Formen er alt fra drop in
aktiviteter for børn og deres forældre
til længere forløb, hvor flere skoleklasser laver et større projekt i samarbejde.

Projektet Naturæstetik arbejder for at inspirere børn til at skabe
selv af naturmaterialer. Vi anvender overskudsprodukter fra
træer til æstetisk skaben, og beviser at det ikke behøver koste
penge at være kreativ.
Drivkraften

Bag projektet er vi to personer. Sarah er
opvokset i Storkøbenhavns bymiljø, Marianne på en bondegård på Djursland.
Den ene blev scenograf, den anden billedkunstner. Vores fælles drivkraft ligger i det stedsspecifikke, sanselige, rumlige, legende og en dyb længsel efter at
komme mere ud i det fri.

Materialer og metode

Sammen med børn laver vi alt fra store
permenente huler til små insekter. Materialerne er brikegrene, kogler, lupinfrø, lønfrø og lignende. De er nøje udvalgte og håndplukkede på rette årstid,
Sarah Piyannah Cederstrand
Scenograf og dukkemager.
sarah@cederstrand.dk

men for deltagerne er materialerne gratis og prestigeløse. Således slipper deltagerne for ‘angsten for det hvide papir’.
Det er jo bare en simpel lærkekogle og
et par lønvinger de står overfor. Deltagerne oplever at de ikke behøver at være
forsigtige med materialerne eller behøver at spare på dem. Materialerne er lige
til at gå til og det er overraskende fascinerende at skabe noget fint af enkle materialer. Det naturskabte materiale har
allerede et iboende æstetisk udtryk. Deltagerne sætter et menneskeskabt aftryk
på det naturskabte materiale og tilføjer
fantasi, humor og giver objektet et personligt præg.

Deltagere på Skogens dagar i Malmø 2011 laver humlebier af lærkekogler.
Malmø Stad var vært for arrangementet hvor 2000 deltog på to dage.

Marianne Bramsen
Billedkunstner.
Bramsen Kulturdesign
info@mariannebramsen.dk
Følg os
facebook.com/Naturaestetik
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Skaberkraft og ejerskab

Vi lægger lige dele vægt på resultat og
proces. Det er vigtigt med en god proces
hvor deltageren oplever sin egen og fællesskabets skabende kraft. Samtidigt
lægger vi stor vægt på at produktet bliver æstetisk. Derfor forberedes aktiviteterne grundigt, så de er lette at lykkes
med.
I huleprojekterne styrkes fællesskabet
når børnene samarbejder om at skabe
en stor hule. Her etablerer vi et fælles
skabende kraftfelt, hvor deltagerne får
oplevelsen af at alle er med til at trække

læsset. Derfor gør vi det tydeliget for
deltagerne, at vi ikke klare det uden at
alle hjælper til. Empowerment, gennem
udvikling af individets indre skaberkraft, og ejerskab til naturen er to nøglebegreber i vores værdigrundlag.
Vi bruger den kreative proces til at
give deltagerne en positiv og sanselig
oplevelse af naturens materialer og det
at være ude i naturen. Målet er at åbne
op for en nysgerrighed overfor naturressourcer og tage deltageren et skridt nærmere en positiv relation til naturen.
o

Marianne og datteren Selma bygger en byhule i deres semiprivate have i Malmø centrum foråret 2013.
3.b fra Rörsjöskolan i Malmø var en ud
af 14 skoleklasser som byggede Drömme
hulen med Drömmarnas Hus i naturland
skab ved Fultofta Naturcenter i Skåne
2011.

Næste projekt

Hundredvis af barkfugle lavet af
børn fra Københavnske fritidshjem
hænges op som et stort ‘Sort sol’
fugletræk.
Den 10.-13. september er Natur
æstetik aktuel med kunstinstalla
tionen ‘Sort sol’ på Rådhuspladsen
i København i forbindelse med
konferencen: ‘Nordic Adventure Connecting Children with Nature’.
Link: http://nordicadventure.org/
Projektet er støttet
af Kunsstyrelsens
huskunstnerordning.
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Anmeldelse:
v/ Anja Hørnell

www.whocares.dk
Anne Mølleskov står bag WhoCares.dk, der er en
blog og en hjemmeside, hvor man kan følge
med i Who Cares’ projekter, installationer, udstillinger og workshops. Det hele handler om vores
måde at opfatte og forholde os til naturen.
Klik dig ind på ”projects” og derefter ”the tree”
for at få en fornemmelse af, hvad det er, hun laver. Lige nu er Anne aktiv med ”Wild Wood Woman”, som er et fortløbende projekt med fokus
på det moderne menneskes natursyn og den
utopiske drøm om at rejse ud i det vilde.
Surf rundt på hendes mange sider og få inspiration til nye indgangsvinkler til naturen.

22
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Uldne eventyr

&

Tips
Tricks

Byg eventyrfigurer af uld, pinde og eventuelt maling og perler.
Giv figurerne navne og evner og lav sammen et eventyr eller en forestilling.

af Anja Vensild Hørnell
Naturvejleder på
Børnenaturcentret
Kildegården, Herlev.
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&

Tips
Tricks

Forslag til
historieskabelon:
Alt er godt i figurernes eventyrland (vores land hedder
tjørneland, fordi vi har fundet pindene i en tørneskov).
Der kommer en ond figur (typisk er det den naturvejlederen har lavet) og hærger, er ond, kidnapper nogen eller
tramper rundt. Alle figurerne må nu arbejde sammen
og bruge alle deres kræfter på at få bugt med den onde
figur.

24
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Tips
Tricks

NATUR vejleder • 22. årg. • nr. 2 • 2013

25

&

Tips
Tricks

Kryb og kravl som skulpturer
Byg et kryb i stor størrelse af naturmaterialer.
Så skal der findes byggematerialer: græs, pinde, blomster, sten osv.
Derudover kan det være godt at have sakse og snor til at binde med.
Er kroppen lang? Rund? Hvor mange ben? Hvor sidder øjnene og hvilke farver har den?

Find og fang kryb og kravl til inspiration.
Sørg for fotobakker og luppe.

26

NATUR vejleder • 22. årg. • nr. 2 • 2013

Anmeldelse:
v/ Anja Hørnell

http://vildhjärta.se
Vildhjärta, Maria Westerberg, følger faunens
fløjte og går ud i skoven med åbent sind og tom
kurv og ser hvilke pinde som ønsker at hoppe i
den. Siden snitter hun i træ og ord, det som berettes vil.
På Vildhjärtas hjemmeside skal man have lidt
tålmodighed med billederne i galleriet som lige
skal loade. Men så bliver man til gengæld også
belønnet i overflod af smukke billeder af de
mest fantastiske pinde og små tekster om skoven, livet og andre væsner.
Vildhjärta har udgivet en bog, holder workshops
og div. musik/oplæsningsarrangementer, hold
øje med hendes hjemmeside.
NB: Vær opmæsrksom på, at der også er et heavymetalband der hedder Vildhjärta – det er
ikke de billeder jeg her har anmeldt :-)
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Leg og
skulpturer
i Hareløkkerne
I maj åbnede Naturstyrelsen
en ny naturlegeplads i Hare
løkkerne midt i Almindingen
på Bornholm. Området er
stort og tænkt ind så børn,
deres institutioner og familier
kan benytte den på i hvert
tilfælde tre forskellige oplevelsesniveauer.
Af Ulla Didriksen,
Naturvejleder
Naturstyrelsen Bornholm
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Naturlegepladsen

Selve legepladsen er en mere eller mindre traditionel legeplads med gynger,
fodboldmål, balancespor, musikinstrumenter, bålhytte og meget mere. Et sikkert og trygt sted, der selvfølgelig er
godkendt af en legepladsinspektør. Her
kan børn lege på et naturskønt areal,
under fuld kontrol af de voksne.

Musestien

Når legepladsen er udforsket og nysgerrigheden vagt for, hvad man ellers kan
opleve, opdager de fleste børn indgangen til et nyt område. Her bevæger man
sig længere ind i skoven, hvis man tør.
På en ca. 350 meter lang sti kan børnene
hjælpe ”Musen Mads” med at finde vej
hjem til musehulen gennem den farefulde skov. På stien møder de slangen, den
vilde kat, en ugle og musvågen, der alle
udfordrer børnene til en snak om, hvem
der æder mus. De møder også egernet,
der æder det samme som musen. De
finder musemad, som afgnavede kogler
i stor størrelse. Koglerne er placeret under graner, og her finder børnene selv
museafgnavede kogler og uglegylp.
Turen ender, når de når frem til musehulen.
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Figurerne er skåret af to friske bornholmske træskærere og turen er en oplevelse, der giver inspiration til natursnak og dialog mellem børn og voksne.
Figurerne er placeret, så de ikke lige kan
overskues på en gang – man skal finde
frem til dem.
Ved hvert dyr har vi i øvrigt placeret
en af Naturstyrelsens små røde stolper
med en QR kode.
De voksne kan, hvis de ønsker det,
downloade historien om musens farefulde færd, så børnene kan lytte til historien i naturen. Men de kan også vente med at høre fortællingen til de
kommer hjem. Den ligger på hjemme
siden.

Den vilde skov

Hvis man har mod på en rigtig tur i
skoven, giver området de voksne mulighed for at bringe deres børn ud i den
rigtige ”vilde” natur. Lige bag musestien
åbner der sig en verden af muligheder
og har man først fået øjnene rettet ind
på spor i naturen, byder området på vilde slanger, slangeham, afgnavede kogler,
musehuller og masser af lyde og lortespor fra mus, kaniner, rådyr m.m.
o
http://bornholmsnatur.naturstyrelsen.
dk/egenhaand/boern/Legeplads/Musestien.htm
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Sandskulpturer
og samarbejde
En gang årligt dyster børne
haver, SFO’er og skoleklasser
om sammen at skabe sand
skulpturer på stranden i Ishøj.
ARKENs Sanddag samler børn
fra hele Hovedstadsregionen
til en festdag, hvor plask og
læring går op i en højere
enhed.
Af Sofie Ilsøe Sjöblom
og Jane Bendix,
ARKEN Undervisning
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ARKEN Museum for Moderne Kunst
ligger som et strandet skib ved stranden
i Ishøj. Et af museets hovedformål er at
give mulighed for at Vestegnens befolkning kan opleve billedkunst af høj kvalitet i deres eget lokalområde. Siden museet åbnede i 1996 har ARKEN inviteret
børn fra Vestegnen og resten af københavnsområdet til at deltage i Sanddagen,

der hvert år afholdes en fredag i juni.
Sanddagen foregår i Ishøj Strandpark,
på stranden nedenfor museet, og samler
omkring 2000 børn fra børnehaver, indskolings- og mellemtrinsklasser.
Temaet for den årlige Sanddag vælges
med udgangspunkt i en af ARKENs aktuelle udstillinger. I foråret 2013 viser
museet Carl-Henning Pedersen 100 år,
og det er Carl-Henning Pedersens univers, der har inspireret til årets tema for
Sanddagen: ”Finurlige fugle og fantasifulde fabeldyr”. Når invitationen sendes
ud, opfordres alle til at besøge udstillingen før Sanddagen, så de kan finde inspiration til deres sandskulpturer.
Gennem Sanddagen introduceres
børn til kunst på en legende måde. Med
udgangspunkt i og inspiration fra en
udstilling på ARKEN får børnegrupperne mulighed for at udfolde sig kreativt,
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samtidig med at de deltager i en sjov og
spændende konkurrence. Vinderne af
konkurrencen vælges ud fra kriterierne
samarbejde, børnenes egne idéer og
kreativt udtryk. Førstepladserne kåres
inden for tre forskellige kategorier: børnehavegrupper, indskolingsklasser og
mellemtrinsklasser. Alle klasser og stuer
modtager et bevis for deres deltagelse.
Præmier til vinderne uddeles til en afsluttende, festlig koncert, hvor der bliver
danset og sunget med på livet løs.
Sanddagen er en helt særlig og festlig
tradition, der hvert år skyder sommeren
i gang. For de mange børn, som deltager, er Sanddagen en uforglemmelig og
sanserig oplevelse. For museets personale er den særlig, fordi fokus flyttes fra
udstillingsrummene til museets smukke
omgivelser. Ligegyldigt hvordan vejret
er, lykkes det altid at skabe en festdag,
hvor oplevelse og læring går op i en højere enhed: Der bliver leget, bygget, plasket, samarbejdet, snakket, gravet, formet, råbt, løbet efter vand i
plasticspande, fundet på, fabuleret og
fortalt. Børnene oplever, at naturen i deres lokalområde kan bruges aktivt og
skabende og at strandens materialer kan
forvandles til skulpturelementer med
helt nye betydninger.
o
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Et nationalt frilufts
eksperimentarium
til Nordsjælland
Et storstilet friluftsprojekt i
kanten af Grib Skov skal
bygge bro mellem uddannelse, forskning og almindelige,
naturglade borgere. Det skal
eksperimentere med, hvordan
naturen bedst kommer i spil i
forhold til læring, sundhed,
fysisk aktivitet og oplevelser.
En bevilling på 5,3 mio. kr.
fra TrygFonden sætter gang
i aktiviteterne.

Af Anette Ketler,
Kommunikationskonsulent
Skovskolen
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Skovparkour, Fremtidens Naturskole, en
national videnportal og et klatrecenter
er dele af visionerne for et storstilet friluftsprojekt med afsæt i 17ha skøn natur
i Nordsjælland.
Projektet Et Nationalt Friluftseksperimentarium er udviklet af Skovskolen,
der er Danmarks førende udbyder af
praksisnære uddannelser inden for formidling af natur- og friluftsoplevelser,
skov og forvaltning af naturressourcer.
Skovskolens bygninger og arealer smyger sig ind i Grib Skovs bakkede

skovnatur, og det er skolens eget område, der skal danne skovbund for friluftseksperimentariet.
”Vi ønsker at skabe et videnproducerende eksperimentarium med en række
faciliteter og oplevelsesmuligheder for
besøgende i alle aldre ,” siger lederen af
Skovskolen, Anders Bülow. Han fortsætter:
”Grundtanken er at skabe et unikt
samspil mellem vores uddannelser og
forskning på den ene side, og besøgende, skoler, institutioner, foreninger osv.
på den anden. Vores forskere, undervisere og studerende kan både benytte og
videreudvikle de faciliteter, vi ønsker at
etablere. De kan afprøve deres viden i
eksperimentariet i samarbejde med brugerne, som fx lokale skoleklasser, og de
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kan formidle deres nye viden til omverdenen – til gavn for friluftsbrugere både
lokalt og nationalt.”

Innovativt og nytænkende

Tankerne om friluftseksperimentariet
har været på tegnebrættet et par år. Det
er en bevilling på 5,3 mio. kr. fra TrygFonden, der nu gør planerne til virkelighed.
”For os er det meget vigtigt at medvirke til at udvikle og evidensbasere nye
inspirerende tilgange til bevægelse,” siger områdechef for sundhed i TrygFonden, Mette Meldgaard. ”Samtidig finder
vi det både innovativt og nytænkende,
at det er muligt for de besøgende at få
glæde af friluftseksperimentariet, alt
imens de leverer input til forskningen.
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Vi ser frem til, at den viden, Skovskolen
og eksperimentariet skaber, fremadrettet bliver brugt i hele landet, så vi kan
medvirke til at understøtte befolkningens muligheder for bevægelse i det fri.”
Anders Bülow fra Skovskolen glæder
sig over de muligheder, bevillingen skaber. ”I sagens natur arbejder vi i forvejen med fx udvikling af friluftsfaciliteter
og forskning i friluftsliv, bl.a. i samarbejde med Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet.
Bevillingen fra TrygFonden gør det
imidlertid muligt at løfte vores aktiviteter til et større, sammenhængende projekt til gavn for alle danskere.”
TrygFonden har konkret bevilget penge til etablering af en digital formidlingsplatform, en national videnportal
om friluftsliv, en skovparkourbane og
delprojektet Fremtidens Naturskole. Friluftseksperimentariet skal desuden bestå af et klatrecenter, et område med natur-crossfit, en naturlegeplads samt
anlæggelse af stier og velkomstfaciliteter. Disse aktiviteter søger Skovskolen i
øjeblikket midler til. Officiel opstart på
projektet er 1. september.
o

Skovparkour:

Parkour er en alternativ
bevægelses- og transportform, hvor man
springer, hopper og løber
over og under mure,
trapper, gelændre og
andre forhindringer.
Parkour foregår traditionelt i bymiljøer.
Ved skovparkour skiftes
vægge og trapper ud med
træer, sten og andre forhindringer i naturen.
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Anmeldelse af Jacob Sunesens nye bog:

De små dyrs verden
(152 sider) udkommet hos Gyldendal 28.5.2013

Af Anne Johannisson
Gyldendal skriver bl.a. at bogen er en
anderledes naturbog, der vha. sjove historier og grundige beskrivelser giver
læseren mulighed for at fordybe sig i
udvalgte små dyr, der kan opleves i vores nærhed.
Og det er rigtigt. Jeg ved såmænd
ikke, hvor anderledes den er. Men den
fokuserer klart på at give hver af de udvalgte arter en historie med på vejen.
Målgruppen er familier med mindre
børn og sproget er tilpasset denne gruppe, selvom børnene ikke skal være alt
for små. Der skrives en del om parring,
forvandling, nymfer og f.eks. at samfund sidst på sæsonen går lidt i opløsning. Så der er en del begreber, der skal
på plads. Men sproget er veloplagt og
Jacob er god til at sammenligne med
kendte ting, som når han skal beskrive
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myggens bagvinger, er de formet som
knappenåle. Han fortæller om, hvordan
Admiralens børnebørn vender tilbage
til Danmark og oliebillens gøgeungeliv i
den enlige bi´s bo. Bogens illustrationer
hjælper også med til forståelsen, som
Birkebladrulleren, der trin for trin ruller
bladet sammen.
Bogen er opbygget systematisk korrekt og forfatteren har et ønske om at
beskrive dyrene lige så faktuelt som felthåndbøger, men på en mere fortællende
måde. Det er ikke en opslagsbog til artsbestemmelse, for det er kun et mindre
udvalgt antal arter, der beskrives. Og det
er ikke en bog man læser fra ende til anden. Men det er en bog man kan tage
frem og se, om det dyr man nu har fundet har en sjov historie eller gør noget
specielt. Den kan også bruges den anNATUR vejleder • 22. årg. • nr. 2 • 2013

den vej rundt. Man sidder og bladre lidt
rundt, ser på de mange tegninger, læser
lidt og får måske lyst til at prøve nogle af
aktivitetsforslagene. Lokke sommerfugle, fiske i et vandhul, lave et insekthotel
og så bagefter se om nogle af de dyr,
man finder bliver beskrevet i bogen
For hver dyregruppe indledes med en
grøn boks om det karakteristiske ved
denne gruppe. Så beskrives de udvalgte
dyr i gruppen hver for sig, med tegninger og med indlagte gule bokse med aktivitetsforslag. Hertil kommer symboler,
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der fortæller om dyret er et natdyr, stikker, er rovdyr, har larve i jord osv.
Illustrationerne er en lidt mærkelig
blanding af meget naturtro akvareller,
som vi kender den fra felthåndbøgerne,
nogle oliekridtstegninger af lidt mere
ulden karakter, enkelte fotos og så nogle
meget naive børnetegningsagtige symboler. Denne blanding kan sammen
med de grønne og gule kasser godt give
et lidt rodet indtryk. Men jeg hyggede
mig med at læse de mange små historier
bogen indeholder.
o
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Positive psykiske
processer
i naturen
– de tyste ”medarbejdere” i dine naturforløb?
Et eksperimenterende kursus
på Skovskolen i Nødebo i
november2011 blev gennemført gennem et samarbejde
mellem Videncenter for
Friluftsliv og Naturformidling
på Skov og Landskab, Friluftsrådet og kursusholderne
psykolog og mindfulness
instruktør Anna Adhemar,
naturvejleder og socialpædagog Susanne Rosenild og
friluftsvejleder Claudio Hjorth.
Susanne Rosenild,
naturvejleder og
socialpædagog
rosenild@gmail.com

Anna Adhemar,
cand. psych. aut. og
mindfulness instruktør
post@naturterapi.dk
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Deltagere fra mange fagområder bevægede sig sammen
med kursusholderne igennem
2 dages udfordrende og reflekterende naturlandskaber.
Både på det ydre plan med
bålkaffe i skoven og på det
indre plan i diskussioner om
deres egen praksis med
mennesker i naturen.
Vi mærker selv naturens positive påvirkning

At ophold i naturen kan have positiv påvirkning på menneskers psykiske processer på mange planer - både ubevidst
og bevidst – har vi der arbejder til dag-

ligt med mennesker i naturen nok en
god fornemmelse af. Mange os bruger
selv naturen som indgang til vores egen
personlige proces, f.eks. for at finde ro
og balance, reflektere over de større
spørgsmål livet stiller, eller bare fordi at
når vi går en tur plejer vi at få det meget
bedre bagefter, både i krop og sind. Men
at vi kan underbygge vores tavse viden
og konkrete erfaringer med empiri er
meget spændende for udviklingen af vores fag.
Der opleves netop i disse år en stærk
stigende faglig, forskningsmæssig og
politisk fokus på de mentale sundhedsfremmende effekter af ophold i naturen.
Ude i felten er der nu forskellige faggrupper som psykologer, psykoterapeuter, fysioterapeuter som inddrager naturen som rum som en bevidst del af
deres psykisk sundhedsfremmende
praksis. I Medierne bringes historier om
naturens rolle i stress behandling og
forebyggelse med en etablering af flere
terapihaver samt kommunale indsatser i
feltet (fx., Vordingborg, Vejle, Århus og
Roskilde kommuner).
Interessen er naturligvis også levende
blandt naturvejledere, friluftsvejledere
eller socialpædagoger. Disse faggrupper
har masser af erfaring med at have mennesker med ude på aktiviteter i naturen.
Som naturvejleder eller friluftsvejleder
har man oplevet hvordan mennesker
har givet udtryk for at de har fået det
bedre, er mere afslappet, afklaret, glad,
efter fx en to dages kanotur på Susåen
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eller en svampetur med efterfølgende
svampestuvning over bål. Som socialpædagog har man oplevet at ture i naturen med unge med sociale problemer
kan have lettende, samlende, og generelt
psykisk trivselsfremmende effekt.
Indhold af kurset på Skovskolen
I løbet af kurset på Skovskolen arbejdede deltagerne med naturen som katalysator for positive processer både på det
teoretisk og praktiske plan med rig mulighed for gruppe refleksion. Der var
særligt lagt op til at deltageren skulle afprøve nogle processer i praksis derude i
naturen, for senere at kunne integrere
disse oplevelser i sit eget daglige arbejde. Der var alt fra klassisk teambuilding
samarbejdsøvelser til kreative sanselige
naturkunstinstallationer i skovbunden.
Særlig populær var mindfulness eller
nærværs øvelserne med fokus på opmærksom tilstedeværelse i sansninger af
naturen samt egen krop, for at bevidst
fremme en mere positiv kognitiv tilstand og afslapning.

Forskningen understøtter det vi ”ved”.

De sidste år har forskningen fokuseret
mere og mere på at gå i dybden med,
hvad det er der sker med os mennesker
derude i naturen og hvordan det kan
påvirke vores psykiske trivsel og livskvalitet i en positiv retning. Forskning
viser, bl.a., at ophold i naturen har en afstressende/beroligende1, restituerende2
samt stressforebyggende3 effekt (øger
vores psykisk ’robusthed’), øger positive
emotioner og velvære4, øger optimisme
og positive vurderinger af livssituationen5, forbedrer vores kognitive/mentale
funktion6 (vi kan f.eks.bedre koncentrere os efter ophold i naturen), hjælper os
med at bearbejde eksistentielle temaer7,
styrker oplevelse af egenkompetence og
1		 Eks. Grahn & Stigsdottir, 2003; Whitehouse et al.,
2001; Hartig et al., 2003
2		 Eks. Berto, 2005; Hartig et al., 2003; Herzog et al.,
2002; Kaplan, 2001; Cooper, Marcus & Barnes,
1995;9.
3		 Eks. Maller et al., 2002; 2003; Grahn et al., 2004; Miller et al., 1992; Wells & Evans, 2003
4		 Eks. Pretty et al., 2005; Pretty et al., 2007; Burns,
2005; Kaplan, 2001; Hartig et al., 2003; Van der Berg
et al., 2003
5		 Kuo, 2001;
6		 Eks. Taylor & Kuo, 2008; Taylor et al., 2001; Wells,
2000;
7		 Herzog et al., 1997, 2007; Whitehouse et al., 2001
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selvværd8, styrker positive sociale samspil9 samt giver en øget oplevelse af mening og sammenhæng10.
En del af forklaring på de gunstige
psykiske effekter er at det ser ud til at,
der kan ske en synkronisering af indre
og ydre biologi når vi er i naturen11, dvs.
en harmonisering eller afbalancering af
kroppens systemer, herunder det autonome nervesystemets respons12. Blodtrykket og pulsen sænkes, kortisolniveauet nedsættes, alfa hjernerytmer kan
foregå (som i meditation eller dyb afspændning) og der er en hypotese om at
oxytocin (velvære hormonet) produktion øges. Men også aspekter som sansninger, æstetik, minder og symbolik i
naturen samt andre meningsgivende
elementer knyttet til sociale sammenhænge eller aktiviteter kan selvfølelig
spille en rolle i de psykiske processer
der opstår.
8		 Pretty et al., 2005; 2007; Peacock, 2007; Priest, 2007
9		 Burls, 2007; Coley et al., 1997; Taylor et al., 1998;
Berger, 2006
10 Grahn et al. 2006
11 Kjeld Fredens, 2011
12 Ulrich, 1983; Ulrich et al., 1991; Parsons et al., 1998
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Hvordan kan naturens potentiale
anvendes i vores arbejde

Det vi ønskede med kurset på Skovskolen var at give mulighed for at sætte fokus på hvordan vi, som fagpersoner kan
inddrage denne viden om naturens potentialer i et udviklingsfelt med mennesker. Og hvordan vi så kan arbejde bevidst med dette i vores tilgang til
arbejdet. Hvordan kan vi planlægge,
handle og skabe rammer i naturen, som
kan understøtte effekten af naturen?
For at kunne påtage os ansvaret for
vores handlinger med mennesker, måske i sårbare livssituationer, stiller det
krav til at vi er klar over hvordan vi katalyserer disse processer hos de borgere
vi tager med ud i naturen. Dette indebærer større krav til også at være bevidste om vores egne personlige kompetencer samt villighed til at afklare vores
rolle som fagperson. Og fx, i arbejdet
med de lidt mere sårbare borgere, skal
man være opmærksom på hvornår det
er tiden til at henvise videre til lægen
eller psykolog og sørge for at man har
den nødvendige supervision for at kunne navigere i sådan nogle situationer
Det her er ikke terapi, men det handler meget om relationsarbejde hvor kvaliteter som autenticitet, empatisk indføling, nærvær og rummelighed/accept er
centrale - for at kunne møde borgeren
lige hvor hun eller han er og derfor optimere muligheden for positive psykiske
processer. Spejling og aktiv lytning kan
fremme en følelse i borgeren af at de er
blevet set og hørt. Desuden skal
man(vejlederen, guiden) være i stand til
at kunne tage ansvar for gruppen: at styre gruppeprocesser med sensitivitet og
autoritet og fremme det sociale fællesskab mens man også har øje for motivation og empowerment af individet. Styring er et vigtigt emne – for meget
styring kan evt. bremse de gunstige indre processer. Man ønsker at facilitere et
rum eller flow hvor deltagerne også kan
mærke og høre sig selv og omverdenen.
Derfor skal man kunne rumme stilhed,
spontanitet samt være sensitiv over for
hvad der foregår i hver enkelt og i gruppen. Men for lidt styring kan skabe
usikkerhed, uro og utilfredshed, hvor
deltagerne ligeledes blokerer over for
muligheden for positive psykiske processer.
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At skabe en tryghedsfremmende og
overskuelig ramme er altid prioriteten,
og dette fremmes ved at have en klar
dagsorden og passende indhold. Men,
rammen og formidleren skal, som
nævnt, også kunne rumme spontanitet
samt følge gruppens/individets og naturens flow. Start og slut markører (normalt en cirkel hvor der kan introduceres
samt samles op) og ’ritualer’ der gentages uge efter uge (hvis man har en gruppe som gentagende mødes), osv. kan
også optimere rammen. Mht. naturrummet selv, er der bestemte landskaber
som signalerer tryghed, såsom udsigt
over vand eller at være i en lysning og
selvfølelig det ultimative tryghedsrum:
bålet! Aktivitetsbehov vil også være forskellige, og derfor er det godt at have
planlagt forskellige muligheder indenfor
den samme ramme. Fx en gåtur, hvor
nogle kan samle brænde til bålet, nogle
kan sludre med sidemanden og andre
vil gerne være mindful tilstede i sansninger af naturen omkring sig.
Det er faktisk én af grundene til at naturen kan fremme positive psykiske
processer. Naturen kan tilbyde så mange
forskellige muligheder og kan ’møde’
borgeren lige hvor hun er, med de præcise ressourcer og behov hun har til rådighed i det øjeblik.
Men vi kan selvfølgelig aldrig vide
hvad for nogle indre processer der vil
fremmes og hvordan. Vi kan dog optimere rammen og bringe elementer ind
som vi ved kan være gavnlige. Det kan
ligeså vel være en duftoplevelse, et minde fra borgerens barndom, som forårsager et ryk fremad i en positiv udvikling for en borger, som det kan være den
styrede aktivitet som vi har igangsat for
fx at skabe et trygt socialt rum, der kan
være platform for at få gode oplevelser
med andre mennesker.
Vi har ingen garanti for hvad der sker.
Men jo mere vi er klar over AT det kan
ske og øver os i at observere og reagere
på disse processer, jo mere ved vi hvad
der sker og kan handle bedst muligt på
det. Det spændende her er at fokusere
på det der virker, det der giver positive
oplevelser, det som vores deltagere, klienter mestrer og får succesoplevelser
med og vokser af.
o
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N ATU
På Friluftsrådets netop afsluttede generalforsamling fik jeg som nyvalgt formand mulighed for at kommentere Friluftsrådets nye dugfriske strategi
2013-2020 med visionen ”Friluftsliv for
alle – I en rig natur, på et bæredygtigt
grundlag”.
Jeg gav her udtryk for, at det er på én
gang er en ambitiøs, men også visionær
strategi frem mod et integreret og naturligt friluftsliv for alle og især ud fra et
naturmæssigt bæredygtigt grundlag. En
strategi hvor Friluftsrådet tør vise lederskab og vilje.
Strategien indeholder tre centrale fokusområder; friluftsliv, uddannelse og formidling samt natur og landskab.
Naturvejlederforeningen i Danmark vil
meget gerne indgå i en udvidet dialog
og samarbejde omkring udviklingen og
styrkelse af disse kerneområder. Fokusområder som vi naturvejledere kender
til og arbejder med til hverdag. Fokusområderne fortættes i nogle mere konkrete organisations- og udviklingsmål.
Her kan jeg selvfølgelig ikke undlade at
hæfte mig ved organisationsmålene omkring Naturvejledningen i Danmark og
her glæder det mig, at det er klart formuleret at Friluftsrådet vil styrke naturvejledningen over hele landet. Hermed
har naturvejlederforeningen fået en solid platform at arbejde videre på de
kommende år.
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Vi har en enestående mulighed for at
styrke vores faglighed i samarbejde med
Friluftsrådet. Ved at satse på de faglige
netværk i foreningen er der en indgang
for Friluftsrådet til at øge naturvejledernes kompetencer med henblik på at løse
forskellige tværgående opgaver i samfundet som frivillighed, sundhed, undervisning i natur, miljøbevidsthed.
biodiversitet og mere natur
I de kommende år vil Friluftsrådets
strategi være et vigtigt pejlemærke for,
hvor vi som naturvejledere bevæger os
hen. Strategien er måske netop redskabet, der kan bære naturvejledningen
videre. Det vil også få betydning for
uddannelsen af de kommende naturvejledere. Der ligger nu en stor fælles opgave i at pege på, hvor vi som naturvejledere kan spille en rolle. Denne opgave
skal vi løse i de regionale netværk ved
at være i dialog med bestyrelsen og
Friluftsrådet. Vi må stille os selv spørgsmålet.
”Hvor ser jeg mig som naturvejleder i
Friluftsrådets strategi”.
Som formand har jeg valgt at følge denne proces nøje og min opfordring til jer
alle er:
”Sæt dig ud i naturen, på bænken i parken eller på terrassen og læs Friluftsrådets strategi 2013-2020 grundigt igennem, tænk positivt og kreativt og vær
med i den fremadrettede proces”.
juni 2013
Tommy Jensen
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Internt er vi begyndt at meddele os med
en strøm af nyhedsbreve, som forhåbentlig er med til at skabe dynamik i
foreningen.
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Nyt fra Naturvejlederforeningen

Fortsættelse af formandens
leder fra side 4...

Et andet udviklingsmål, jeg som naturvejleder på et museum kan glæde mig
over er, at Friluftsrådet vil øge indsatsen
for at formidle vort kulturmiljø. Naturog kulturformidling har altid gået hånd
i hånd.
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Et af udviklingsmålene er at øge befolkningens brug af naturvejledere til 20 %,
en stor opgave, som vi i foreningen tage
fat på bl.a. med en ny kommunikationsstrategi for at medvirke til at nå dette
mål.

RVEJ L
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INVITATION

Nordic Adventure
- Connecting Children with Nature
www.nordicadventure.org
International
Conference
in Copenhagen
and Malmö
10. - 13.
September 2013
Med ”Connecting Children
with Nature” vil vi fortælle
omverden om alt det, vi selv
synes, vi er rigtigt gode til i
Danmark, Sverige og Norge,
når det gælder børn, leg og
læring i naturen og naturlige
omgivelser.

Pressekontakt:
Anders Bülow,
Uddannelseschef,
Skovskolen,
andb@life.ku.dk,
mo 4045 1154
Mette Meldgaard,
Områdechef for sundhed i
TrygFonden,
mm@trygfonden.dk,
mo 2058 5645
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Vi vil både nationalt og internationalt
synliggøre det ”guldæg”, vi har i Danmark og i Norden, og som vi mener, vi
skal blive meget bedre til at kommunikere ud og eksportere til hele verden. Vi
har tradition for og er kendte for, at vores børn kommer ud i naturen uanset
vejr og årstid. Vi har bl.a. skovbørnehaver, udflytterbørnehaver og skolehaver.
Vi har skrammel- og byggelegepladser,
som landskabsarkitekt C. Th. Sørensen
”opfandt” i 1930’erne. Byggelegepladskonceptet er kendt over hele verden
som ”Adventure Playgrounds”. Vi har de
bemandede legepladser i København
som en slags ”baghaver” og fristeder for
bybørn. I nyere tid er Danmark også
blevet kendt for naturlegepladsen, der er
en modreaktion på den standardiserede
redskabslegeplads, som ikke i længden
er udfordrende og udviklende for børn.
Alle de nævnte ”highlights” er unikke i

forhold til andre landes måde at designe
børns udendørs lege- og læringsmiljøer
på, hvor fokus er på sikkerhed og kontrol frem for leg og læring. I Danmark
og i Norden har børn meget større mulighed for at komme udenfor og blive
udfordret og stimuleret sanse- og læringsmæssigt, motorisk, kreativt, socialt
og derigennem udvikle sig til selvstændige, demokratiske, nysgerrige og åbenhjertige mennesker, der tør møde omverden, træffe beslutninger, vise følelser
og tage ansvar.

Grøn event og Sort Sol på Rådhuspladsen

Samtidig med konferencen laver vi en
parallell event på Rådhuspladsen alle 4
dage, hvor grønne ildsjæle og organisationer vil forvandle Rådhuspladsen til
en natur- og byggelegeplads med aktiviteter for forbipasserende. Denne event
organiseres af Dansk Legeplads Selskab
og Københavns Skolehaver og med er
også Københavns Kommunes bemandede legepladser, Kontoret for Bæredygtig Udvikling, Friluftsrådets Grønne
Spirer, byggelegepladser og andre danske og svenske organisationer.
Målet er, at Rådhuspladsen er bemandet fra morgen til aften alle dagene, og
at alle, der kommer forbi - konferencedeltagere såvel som københavnere, turister og andre vil blive opfordret til at
være med til at bygge, lege og plante.
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Der vil være en centralt placeret kunstsession ”Sort Sol”, som kunstner Marianne Bramsen står for sammen
med skolebørn, som op til konferencen
har lavet fugle af bark, som bliver hængt
op og danne ”tag” over en del af pladsen, og hvor alle kan komme og lave
fugle.

Målgruppe:

Konferencen henvender sig til et bredt
spektrum af fagpersoner, som beskæftiger sig med børn, pædagogik, børnesundhed, (ude)undervisning og planlægning af udemiljøer for børn:
Pædagoger, planlæggere, miljøfolk, politikere, designere og folk fra sundhedssektoren (læger, sundhedsplejersker, fysioterapeuter, skolepsykologer,
mv.). Både praktikere og forskere fra
hele verden, der arbejder for og drømmer om, at børn får en god relation til
naturen fra de er små, som kan følge
dem livet igennem.
Vi håber på 100 -150 deltagere fra mange forskellige lande.

Initiativtager og samarbejdspartnere

Dansk Legeplads Selskab har med udgangspunkt i det internationale netværk Nature Action Collaborative for
Children, NACC, taget initiativ til konferencen, og samarbejder nu med bl.a.
Københavns Kommune og Malmö stad
om konferencen ’Nordic Adventure Connecting Children with Nature’ i
København og Malmö tirsdag 10. - fredag 13. september 2013. Konferencen
vil være et mix af faglige oplæg, diskussioner og vidensdeling, sight visits,
events mv. og med heldagstur til Malmö
torsdag den 12. september.

Kort om Dansk Legeplads Selskab

Dansk Legeplads Selskab er en frivillig
og tværfaglig organisation, som har eksisteret i mere end 50 år. Vores medlemmer repræsenterer en bred gruppe indenfor planlægning/design, pædagogik/
undervisning, sundhed, bæredygtighed
mv. i hele Norden. DLS udgiver tidsskriftet Legepladsen 4 gange årligt, og
arrangerer kurser og konferencer i det
omfang, der er ressourcer til!
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Konferencehjemmeside
og program
Programmet kan ses i sin helhed på
www.nordicadventure.org
Miljøminister Ida Auken og Børneog Undervisningsminister Christine
Antorini vil byde velkommen i Fællessalen på Christiansborg onsdag
den 11. september fra kl. 9.
Programmet i korte træk:

Tirsdag 10. 9.:

Get together, leg og byg på Rådhuspladsen, konferencedeltagere inddeles i grupper og går gruppevis ud og
spiser i byen om aftenen.

Onsdag 11.9.:

Plenary session med velkomsttaler
og flere korte, faglige oplæg i Fællessalen på Christiansborg. Frokost, parallel visits til byggelegepladser, skovlehaver, naturværksteder, hvor der
hvert sted vil være oplæg, rundvisning, og hvor deltagerne bliver aktiveret. Fælles bål/mad/hygge aften på
Naturcenter Vestamager med rundvisning og oplæg om naturvejlederne
i Danmark v. Jes Aagaard.

Torsdag 12.9.

Heldagstur til Malmö med tematiske parallelbesøg (temaerne ”Hav”,
”Odling” og ”Natur”) på Sea-u og
med sejltur med Naturbåten, Drömmarnas Hus, Torup, Museet (nya uteklassrummet), skolgårdar från Gröna
skolgårdar projektet, temalekplatser
mv. Festmiddag i København om aftenen.

Fredag 13.9.:

Opsamling på konferencen med inspirationoplæg, workshops mv. om,
hvad har vi oplevet de sidste dage,
hvad tager vi med os hjem, hvordan
arbejder vi sammen fremover. Denne
sidste konferencedag finder sted på
Københavns Kommunes Musikskole
og dagen afsluttes på Rådhuspladsen
med kaffe og pandekager, og hvor alle
deltagere kan vælge sig en fugl fra
kunstinstallationen og tage med
hjem.

Historik

Konferencen har sit historiske udspring i Nature Action
Collaborative for Children,
NACC, som er grundlagt i USA
i 2006 i World Forum Foundation regi. NACC Leadership
Team har 18 medlemmer fra
hele verden.
Meget mere specifik info om
NACC og World Forum Foun
dation her: http://worldforumfoundation.org/wf/wp/
initiatives/nature-action-collaborative-for-children/
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Lokalredaktører
Tommy Jensen
Nordjyllands Historiske Museum
tj-kultur@aalborg.dk

Preben Bach
AQUA Sø- og Naturcenter
pb@fvc.dk

Rikke Kaas Molin
Fjordens Dag Sekretariat
rikm@odense.dk

Sabine Jensen
Ringkøbing-Skjern Museum
sj@levendehistorie.dk

Arne Bondo-Andersen
Freelance Sønderjylland
arne1864@bbsyd.dk

Thor Hjarsen
Red Barnet
thj@redbarnet.dk
Peter Baloo Laurents
4H Sjælland
baloo@laurents.net

Tommy

Sabine

Preben

Thor
Arne

Rikke
Peter

Skriv til din lokalredaktør!
NATURvejleders syv lokalredaktører
sidder derude og venter på dig - lokalredaktørerne samler oplysninger om,
hvad der rører sig lokalt, og sender det
ind til redaktionen, så vi alle kan være
uptodate med, hvad der foregår derude.
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Hvis der er ændringer i ansættelsesforhold, eller hvis du har arrangeret eller
deltaget i noget, der kunne være inspirerende for andre naturvejledere, så skriv
til din lokalredaktør om det.
Intet er for småt til ”Landet Rundt”...
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Hold 25 på Ravningbroen,
Vejle Ådal
Foto: Mette Aaskov Knudsen.

Idéstorm i Vejle Ådal
De tre første dage i maj åbnede naturvejlederne Helle Thuesen, Naturstyrelsen, og
Katrine Lewinsky Moestrup, VejleMuseerne, dørene til et besøg i Vejle Ådal. De besøgende var naturvejlederne fra hold 25, der forventes at være færdiguddannede i
november 2013.
Det blev til tre givtige dage med fokus på formidling af natur- og kultursporene i
Vejle Ådal. Der blev arbejdet med fem forskellige problemstillinger. Nogle af problemstillingernes emner var et samarbejde imellem Naturstyrelsen og VejleMuseerne og der blev bl.a. arbejdet med branding af ådalen samt inddragelse af teknologi i
formidlingen. Resultatet blev et tykt idékatalog, som medarbejderne på de to steder
nu kan tage med sig i den videre formidling af naturen og kulturen i Vejle Ådal.
Katrine Lewinsky Moestrup, VejleMuseerne

Snoren klippet til spændende naturoplevelser

Viborg Kommune inviterede til officiel indvielse af det nye
naturområde, Nørremølle Enge lørdag 25. maj .
Som et andet ”Kinder-æg” tjener det 22 hektar store engområde nemlig minimum tre formål:
1. Det opsamler overfladevand fra både Houlkær og nordlige del af Viborg – og sparer dermed Nørresø for en årlig
tilførsel af cirka 90 kilo fosfor og cirka fire tons kvælstof.
2. Den 1,3 kilometer lange sti rundt i området giver Houlkær-borgerne en ny – attraktiv – valgmulighed, når de
skal ud at motionere på egen hånd – eller sammen med
hunden.
3. Og sidst – men ikke mindst – har Nørremølle Enge rigtig
fine muligheder for at udvikle sig til en bynær oase med
et spændende dyre- og planteliv.
En større flok naturinteresserede – skønsmæssigt omkring 150 – havde taget imod
invitationen til at deltage i indvielsen.
Langt hovedparten af de fremmødte benyttede sig af tilbuddet om at komme med
på en guidet tur rundt i området, inden kommunen bagefter var vært ved en forfriskning – og et par ristede pølser med brød.
NATUR vejleder • 22. årg. • nr. 2 • 2013
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Indvielse af Borgen i Momhøje Naturcenter

Borgmester Iver Enevoldsen indviede fredag den 7. juni Momhøje Borgen i Momhøje Naturcenter. Momhøje Borgen er først og fremmest bygget til børn i skoler og
institutioner, men alle er selvfølgelig velkomne til at bruge den.
Borgen skal sætte gang i fantasien hos både små og gerne vække interesse for Danmarks middelalder. Borgen ligger op til mange timers leg om nordiske guder, riddere, trælle, bønder og herremænd.
Borgen er godkendt som legeplads, har et grundareal på 16 x 6 meter og en voldgrav med en dybde på en meter. Der er ikke vand i voldgraven, det må man fantasere sig til, ligesom man ud fra de nøgne pæle selv må tænke sig til, hvordan den fuldstændige borg ser ud.
I hvert hjørne af borgen er pælene højere og markerer på den måde fire tårne.
Borgen har sit eget våbenskjold. På lidt længere sigt kan man reservere borgen –
også til overnatning.
I forbindelse med indvielsen er der blevet skrevet en legende om Mom den Høje,
der begyndte som hyrdedreng og endte som borgherre. Historien kan hentes på
hjemmesiden www.momhøje.dk – også i en læse-let udgave. Samme sted kan man
hente opgaver og instruktioner i at lave våben til drabelige slag.

Naturudstilling lukket – Friluftshus åbnet
På Naturcenter Vestamager har vi over vinteren rykket noget rundt på ”møblerne”
for at imødekomme et større og større besøgstal. Vi har valgt at vende vrangen ud
på en indendørs naturudstilling og omlagt aktiviteterne til at foregå udendørs under
et stort sejlformet halvtag og 4 nærliggende hytter. Under halvtaget formidler vi om
aktuelle naturattraktioner og i de 4 hytter er der planchevægge med ideer til aktiviteter på stedet.
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Begrundelse: Naturudstillingens rammer var ved at blive for små og i øvrigt var vi
overbevist om at den tid, der går med at gå indenfor, formentlig gik fra den tid,
som kunne bruges udendørs – der hvor naturen er og hvor kroppen er i sving. Samtidig har vi nedlagt et meget stort mødelokale i nabohuset og lavet funktionsopdeling efter nye behov. De 2 huse og det ny halvtag udgør nu en samlet enhed, som vi
kalder Friluftshuset. Det er en enhed med mange funktioner, som udmønter sig i
en masse tilbud til både friluftsliv og naturoplevelser.
Det daglige personale består af 1 naturvejleder, 1-2 friluftsvejledere (8 studiejobs/
ca. 2000 arbejdstimer) og vores uundværlige skovhjælpere samt funktionærtimer i
kulissen til planlægning, arbejdsledelse og økonomistyring.
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Masser af partnerskaber
Udover at skabe større og mere velfungerende rammer har målet været at inddrage
en bred skare af organisationer, som arbejder for natur, sundhed og friluftsliv. Det er
vi godt i gang med at bygge op og vi kan allerede nu mærke at det resulterer i et
langt bredere udbud af aktiviteter end vi nogensinde selv kunne have skabt.
Friluftshuset drives pt. af Naturstyrelsen og Tårnby Kommune. Vi arbejder på at
involvere flere driftspartnere.
Stella Blichfeldt, naturvejleder og ansvarlig
for alt hvad der er nedlagt og omlagt.

En pioner udi Dansk naturvejledning går på pension
Torben Stæhr, naturvejleder, klitplantør, debattør, miljøforkæmper, digter og man
kunne blive ved går på pension d. 1. juli efter mere end 40 års virke i naturens tjeneste som klitplantør ved Naturstyrelsen i Vendsyssel. Torben Stæhr var en af de 14
første naturvejleder, der startede på uddannelsen tilbage i 1989 og han var med til at
fejre foreningens 25 års jubilæum. Om nogen har Torben Stæhr sat et fingeraftryk
på naturvejledningen i Danmark, og mange naturvejledere husker ham fra naturvejlederuddannelsen med sine til tider meget filosofiske betragtninger og snørklede
tilgang til mange af uddannelsens emner. Hans motivation var at række ud over det
rent faglige og give naturvejlederne en mere musisk tilgang til forståelsen af naturen
og formidlingen af denne.
Knap 200 mennesker havde fundet vej til Plantørboligen på Russerbakkevej i
Tornby til afskedsreception. Her blev han behørigt fejret med taler af gode kollegaer,
venner og foreningens formand. Torben Stæhr og hans hustru Kirsten bliver som et
led i en aftrædelsesordning boende i klitplantørboligen de næste 5 år.
Vi skylder ham alle en tak for sit store arbejde og engagement i Dansk naturvejledning.
Tommy Jensen
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Blomstrende Vesterbro

Bliv forsikret blandt
ligesindede
GF - Skov og Natur er en forsikringsklub specielt for
ansatte inden for skov, natur og miljøområdet.
Hos os får du netop de forsikringer, der passer dig.
Hverken mere eller mindre.

Ring 54 70 77 84 eller besøg gf-skov-natur.dk
og få et godt tilbud

Hovedsponsor for kvindelandsholdet i håndbold.

På Vesterbro gør man sådan her,:
Adopter et bed og få masser af blomsterbørn!
Vær med og tag hånd om et bed nær dig og sæt præg på din by.
På grundlovsdag den 5/6 kl 14 gik vi i gang med at så.
Arrangementet blev afsluttet med en inspirerende grundlovstale fra Trine Krebs,
Formanden for Landsforeningen Praktisk Økologi, og en bid lækkert mad.
Få grøn og spraglet glæde, det eneste du skal gøre er at adoptere dit lokale bed. Vær
med til at så det til på grundlovsdag, hold øje med bedet og se de skønne blomster
spirer op af jorden.
Vi hjælper dig med viden omkring hvordan du skal passe bedet over sommeren. Vi
tilbyder to workshops hvor Københavns Kommunes gartnere stiller op og vejleder
dig i de grønne fingres kunst.
Et Vesterbro samarbejde mellem Områdefornyelsen Centrale Vesterbro, Vesterbro
Lokaludvalg, Center for Park & Natur, lokale institutioner, foreninger og borgere.
Kontakt tlf.: 2568 2192 // blomstrendeby@gmail.com
Felix Becker

GF - Skov og Natur ∙ Torvet 11 ∙ 4990 Sakskøbing
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Nyhedsbrev

nyhedsbrev
aldrig har det
været lettere

at blive opdateret

nyheder · tilbud
inspiration · artikler
A/S Søren Frederiksen, Ølgod
Viaduktvej 35 · 6870 Ølgod

Tlf. 7524 4966
Fax 7524 6282

info@frederiksen.eu
www.frederiksen.eu

®

Afd. Aarhus: Silkeborgvej 765 J
8220 Brabrand

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

www.scandidact.dk
• Mulighed for produktsøgning
• Nemt at handle via online bestilling
• Tilmeld dig nyhedsbrev og deltag i
lodtrækning om ﬂotte præmier

Klik ind på siden og kom gerne
med forslag til forbedringer eller
ønsker om nye produkter.
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TLF.: 49 13 93 33 • FAX: 49 13 83 85
OLDENVEJ 45 • DK-3490 KVISTGÅRD
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Tilskud til friluftsliv
Har du en god idé, som kan give dig og andre forståelse for naturen
og oplevelser i det fri?
Så har Friluftsrådet måske pengene - og det er nemt at søge!

Du kan få et ansøgningsskema tilsendt fra Friluftsrådets sekretariat eller hente det på vores hjemmeside www.friluftsraadet.dk under menupunktet
Tips/Lotto. Her kan du også læse meget mere om
mulighederne og finde inspiration.

Friluftsrådet
Scandiagade 13
2450 København SV
tips@friluftsraadet.dk
Tel. 33 79 00 79

Du er velkommen til at ringe, hvis du vil have
mere at vide.

Tips- og Lottomidler
til Friluftslivet
administreres
af Friluftsrådet

Der er ansøgningsfrist tre gange om året:
1. marts, 1. juli og 1. november.

Naturoplevelser
for livet...

