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“Hvad laver man egentlig som naturvejleder”? Det spørgsmål har vi nok alle fået 
rigtig mange gange. Og hvad laver man egentlig ? eller hvad laver man egentlig?  
eller i sidste ende hvad lave man egentlig?

Der er ca 320 medlemmer i naturvejlederforeningen, og der er ca 320 forskellige 
måder at være naturvejleder på. Sikkert er det dog, at de fleste af os er en kommunal 
må-opgave og ikke en skal-opgave. Det gør os særdeles sårbare i kommunernes  
sparerunder, og vi må hele tiden finde nye målgrupper, der kan tydeliggøre vores  
relevans i formidlingen af vores natur for både børn og voksne.

Forhåbentlig kan du i dette nummer af NATUR-vejleder finde inspiration til nye 
måder at tænke naturvejledning på. 

320 medlemmer er ikke nogen stor forening. Og med det arbejdstryk vi ved der  
findes ude omkring på jeres arbejdspladser, er vi taknemmelige for den velvillighed 
der møder os når vi kommer og beder om en artikel eller et andet indlæg til dette 
blad. Det er også derfor, at vi må trykke på den store Pyt-knap, når der i sidste  
øjeblik kommer afbud fra en forfatter. Vi ved godt at det ikke er ond vilje, men  
ene og alene den store arbejdsbyrde der er synderen.

I lyset heraf, bliver man som redaktør nogen gange nødt til at tage nogle hurtige 
beslutninger. Beslutninger som at sløjfe et planlagt blad, i stedet for at bruge res-
sourcer på at sende noget mindre godt på gaden. Beslutninger om at et tema ændres 
en smule undervejs. Beslutninger om, at deadline ændres. Vi håber I kan acceptere 
vores dispositioner - vi er også frivillige. 

Så sidder du derude med en god ide til et temanummer, og har du måske endda 
mod på at være temaredaktør på et blad, så må du endelig kontakte redaktionen.  
Ligeså hvis du har en fantastisk artikel liggende i skrivebordsskuffen. Sammen laver 
vi 4 fantastiske blade i 2019.

 Louise Liv Holm  Rikke Vesterlund
                                          WeDoNature              Naturcenter Hindsgavl
                                           Temaredaktør      Temaredaktør 
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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 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 medlem-
merne via bladet. 

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/ Jakob Walløe Hansen, Drosselholm, Nygårdsvej 43, 4500 Nykøbing Sjælland 

  Foreningens e-post: formand@natur-vejleder.dk
Bestyrelsen:
Jakob Walløe Hansen (form.) formand@natur-vejleder.dk  ..............2372 9463
Jacob Jensen (næstformand)  kajac@post9.tele.dk  ..........................3076 0222
Andreas Lynnerup (kass.)  kasserer@natur-vejleder.dk  ..............5048 1124 
Rikke Skriver Vesterlund (sekr.)  vesterlundnatur@gmail.com  .............6054 2481
Mia Lindegaard Pedersen mia.pedersen@snm.ku.dk .................6130 5005
Sam B. Sørensen sam@sankemad.dk ............................4088 9792
Louise Liv Holm liv@wedonature.dk ............................5155 6211 
Dieter Toftkjær dt@dds.dk ..........................................2082 5671 
Søren Rafn srafn@me.com ...................................6089 9018
 

Medlemsskab og adresseændring:
Andreas Lynnerup
Dragsdalsvej 39D, 9670 Løgstør
tlf: 5048 1124
kasserer@natur-vejleder.dk

Web og nyhedsbrev: 
Mette Millner Raun 
web-ugle@natur-vejleder.dk

Naturvejlederforeningen i Danmark er et fagligt forum for naturvejledere og naturskole-
personale samt andre der interesserer sig for naturvejledning med henblik på spredning af er-
faring og information om naturvejledning. 

Det overordnede mål er at fremme og opmuntre til naturskolevirksomhed og naturvejledning 
på et højt kvalitetsniveau samt at arbejde på, at alle sikres mulighed for naturoplevelser og 
friluftsliv. 

Naturvejlederforeningen er ikke en egentlig fagforening - dertil har naturvejlederne for  
mange forskellige arbejdsgivere og ansættelsesforhold samt mange forskellige former for  
uddannelse. 
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24.- 26. april  -  Bornholm
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w
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Jakob Walløe Hansen
Naturvejlederforeningen

Naturvejledning  
er en finurlig størrelse. Vi går alle 

rundt og føler at vi gør det rigtige, men alligevel er der mange, som har svært ved 
helt specifikt at udpensle præcis hvad naturvejledning er. Men måske er det netop 
derfor naturvejledning er så speciel en størrelse; at det lige netop ikke kun er én 
ting. Vi opererer på så mange forskellige planer, arbejder med forskellige fagområ-
der, og så kommer vi – måske vigtigst af alt – med forskellige baggrunde. Deri be-
står naturvejledningens styrke – og den skal dyrkes.

Naturvejledning på mange måder er temaet for dette nummer af NATURvejleder, 
og jeg håber I alle i jeres travle hverdag heri kan finde en masse inspiration til jeres 
arbejde, og på den måde være med til fortsat at løfte en af samfundets vigtigste op-
gaver, styrkelse af en naturfaglig dannelse.

Men naturvejledning på mange måder er lige så vel temaet for bestyrelsens arbej-
de pt. Den seneste tid har bestyrelsen virkelig løbet hurtigt, og de mange mails fyl-
der godt i indbakken. Det er resultatet af en hektisk periode, hvor fondsansøgninger 
og konceptudvikling har optaget en god portion af de arbejdendes fritid. Det er et 
frivilligt arbejde, der netop fordi vi arbejder på så mange forskellige måder og fron-
ter, fylder utroligt meget i hverdagen.

Der er under bestyrelsen nedsat en arbejdsgruppe, der i disse dage - i samarbejde 
med Skovskolen – arbejder på en model for fremtidens naturvejlederuddannelse, og 
endnu vigtigere på den korte bane, en sikring af økonomien for de næste to hold på 
selvsamme uddannelse. Fremtidens uddannelse kommer til at se en smule anderle-
des ud og I kan glæde jer til ved lejlighed at høre mere om dette omfattende arbejde, 
som der skal lyde en massiv tak for. Det skal nok vise sig at være afgørende for na-
turvejledningens fremtid.

Men bestyrelsen er ikke de eneste, der skal takkes. Bestyrelsen og jeg får mange 
mails, der i mange tilfælde, bekymrede spørger til foreningens, ordningens og ud-
dannelsens fremtid, og det ser jeg som et udtryk for et stort ejerskab. Derfor skal 
der også lyde en stor tak til jer alle derude; for at I støtter op og engagerer jer – hvil-
ket igen giver fornyet energi til bestyrelsen i dens arbejde.

En videreførelse af andre mindre og større projekter kører også pt. Især arbejdet 
med at fremtidssikre, forankre og udvikle KribleKrable har fyldt meget, ansøgnin-
ger er afsendt og et par mere sendes i nærmeste fremtid. I den forbindelse skal der 
lyde en stor tak til Bjarke Birkeland og især til Rikke Laustsen, for det utrættelige ar-
bejde. Vi håber naturligvis på at kunne bringe positivt nyt i det nye år.

Der er så meget mere jeg har lyst til at skrive i denne leder, men der er ikke plads, 
så i den nærmeste fremtid kan jeg kun anbefale jer, at holde mere øje med nyheds-
brevene.

God arbejdslyst derude!!! 

  Jakob Walløe Hansen
                                                  Formand 

                                                         Naturvejlederforeningen i Danmark
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Psykisk syge får både selv-
værd og et indblik i egen 
identitet af at færdes i naturen 
og det betyder at deltagerne 
får det bedre i hverdagen,  
viser erfaringerne fra projek-
tet Tør du kysse skrubtudsen. 
Her har mennesker med  
psykiske lidelser som angst, 
depression, skizofreni og 
ADHD bl.a. mulighed for at 
deltage i forskellige natur-
tilbud. 

”Tør du kysse skrubtudsen” blev startet i 
2002 i Vejle Amt som et tilbud til sinds-
lidende og handicappede. I dag dækker 
vi hele Region Syddanmark og målgrup-
pen er pga. det større område indsnæv-
ret til mennesker med psykiske lidelser. 
I 2013 blev der afholdt 128 ture med 
1845 brugere, studerende og ansatte i 
psykiatrien.  

Aktiviteter i 'Tør du kysse skrubtudsen' 
er:

• åbne offentlige naturture. 
• kurser og foredrag om natur og kost. 
• naturvejledning for psykiatriske til-

bud i region og kommune.

Formålet med naturturene er, at delta-
gerne får:

• mod på at gå på opdagelse i naturen 
for at få større forståelse af sig selv 
mere fat i sig selv til gavn for sund-
hed, trivsel og livskvalitet. 

• motion i naturen - afprøve alle 
muskler og sanserne.

Sådan griber jeg det an 
Det er væresteder, socialpsykiatriske 
centre og sygehusene, der kontakter mig 
for undervisning eller turaftaler. Første 
gang møder jeg altid op der, hvor bru-
gerne bor eller er og så laver vi en aftale 
eller flere om en begivenhedsrig ople-
velse i naturen.

Lokalområderne skal prioriteres højt 
og den naturvejledning  jeg har bedst 

Tør du kysse  
skrubtudsen? 
Naturvejledning for brugere af psykiatrien 

Af Benny Jensen,
naturvejleder, socialpædagog 
og psykoterapeut, Psykiatrisk 
Informationscenter. 
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erfaring med, er der, hvor det er bruger-
nes ønsker, der bliver opfyldt. Det er 
ofte brugerne selv, der kommer med 
forslag til, hvor vi skal hen og hvad vi 
skal fokusere på.  

En tur for denne målgruppe handler 
om at lære at gå på opdagelse, ikke kun i 
naturen, men også i sig selv. De forskel-
lige redska-ber, som jeg kan medbringe, 
er med til at give brugerne en større for-
ståelse af sig selv, større handlekraft og 
livskvalitet. En naturoplevelse skal un-
derstøtte glæde, sundhed og trivsel uan-
set hvem man er.

Der er ikke nogen begrænsninger for 
antal af deltagere pr. tur. Enkeltpersoner 
eller små grupper vil brede oplevelserne 
som ringe i vandet til andre, dog skal 
der være personale med på alle ture.

Vigtige samarbejdspartnere 
Naturvejledningen i PsykInfo samarbej-
der med regionens psykiatriske tilbud, 
kommunernes psykiatri samt bruger- og 
pårørendeforeningerne i Region Syd-
danmark. Vi mødes for erfaringsud-
veksling og formulerer nye målbeskri-
velser til sundhedspolitikken i 
kommunerne. Også de ansatte i psykia-
trien lærer at bruge naturen som et pæ-
dagogisk/terapeutisk redskab sammen 
med brugerne.  

Naturvejledning i psykiatrien arbejder 
målrettet med brugere, hvis fælles erfa-
ringer med psykiske sygdomme ofte kan 
være præget af mangel på initiativ, ener-
giløshed og ensomhed. Aktiviteterne 
udfolder sig i spændingsfeltet; natur, 
kultur og sanseoplevelser. Turene tager 

hensyn til deltagernes individuelle be-
hov for overskuelighed og tryghed. Na-
turvejledningen træner aktivt og udfor-
drer den enkelte i at blive fortrolig med 
at færdes i naturen, bruge sin krop og 
sanser, samt i samværet med andre 
mennesker.  

På turene lærer de professionelle at 
bruge naturen som et pædagogisk/tera-
peutisk redskab også i det daglige arbej-
de.

Menneskets samspil med naturen 
Menneskets biologiske mekanismer på-
virkes i naturens rum og jeg oplever 
hver gang hvordan deltagerne genopda-
ger deres henslumrede sanser i et trængt 
sind. Menneskets samspil med naturen 
tager normalt udgangspunkt i det lokale 
område, men kan også afprøves i fjerne-
re egnsdele, hvor brugernes ønsker skal 
være i højsæde og turde gå på opdagelse 

Psykiatrisk Informationscenter
er et center, hvis formål er at formidle viden 
om psykiske lidelser, behandling og tilbud 
til sindslidende og deres netværk dvs. fami-
lie, pårørende, venner, kollegaer, professio-
nelle, studerende og andre involverede. 
Centrets opgave er på en let tilgængelig, 
fleksibel, faglig og velkvalificeret måde at 
medvirke til, at området bliver mere over-
skueligt, så den enkelte ikke oven i det at 
ha´ en sindslidelse, også skal slås med 
manglende viden, men derimod får infor-
mation om handle- og støttemuligheder.
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ikke kun i naturen, men også i sig selv 
og omsætte det til sund undren.  
Mange sindslidelser er kendetegnet ved, 
at man mere eller mindre taber driv-
kraften. Man bliver tung og indesluttet. 
Hver gang naturvejledningen bryder så-
dan en cirkel, vil det være en lille sejr 
for livsglæden, sundheden og højne 
selvværdsfølelsen. 

Kulturhistorien er et grundfundament 
og naturen som terapeut til at finde sin 
”jeg identitet” er stærke arbejdsmetoder 
og redskaberne er mangeartede. Et ek-
sempel er billeder i naturen som stimu-
lerer os sanseligt og understøtter krop-
pens evner til selvhelbredelse, Der er 
slet ingen tvivl om, at naturoplevelser 
har en betydelig virkning på helbredet. 
Man kan simpelthen måle hjerterytmen 
ændrer sig og stress niveauet falder, når 
man ser smukke billeder af landskabet. 
Det er en af konklusionerne i et nyt nor-
disk forskningsprojekt udarbejdet af 
professor ved Universitetet for miljø- og 
biovidenskab i Norge Gary Fry og for-
sker Roger Ulrich’s studie fra 1984.Re-
sultaterne af denne undersøgelse bruger 
jeg i mit daglige arbejde, med henvis-
ning til Skov og landskab. Natur og 
Grønne områder forebygger stress. For-
fattere Karsten B. Hansen & Thomas 
Sick Nielsen. 

Menneskets samspil med naturen be-
tyder at vores biologiske mekanismer 
påvirkes og henslumrede sanser repare-
res i det trængte sind. Jeg deler sanse-
genoptræningen op i 2 kategorier:

Sansestimulation: Sansestimulationen 
starter ved den valgte strand ved opbyg-
ningen af vores faste base/lejr. Vi sidder 

og kikker på alle de forskellige billeder 
naturen viser os, lydene og duftene.

Sansemotion: Sansemotionen starter i 
det øjeblik vi rejser os og rører ved alt 
det vi ser, at turde gå på opdagelse i det 
forskellige landskabets forandringer fra 
gang til gang og her starter naturvejled-
ningen med de spørgsmål som brugerne 
stiller.

Under hele forløbet tager jeg billeder, 
som bliver lavet til transparenter, som vi 
ser og gennemgår og kun fokuserer på 
det, som brugerne er gode til for at høj-
ne selvværdsfølelsen og det bliver til en 
overraskende refleksion over deres egen 
deltagelse.

Kulturen som medspiller 
Jeg tager ofte udgangspunkt i kulturhi-
storien som et springbræt til at skabe en 
bevidsthed om, hvem man selv er. De 
fleste mennesker ved i forvejen en mas-
se, men man kan gå og glemme tingene, 
især hvis man bliver syg. Ved at gå på 
opdagelse dukker det op igen, og da det 
ofte er mennesker, der tidligere har haft 
mange ressourcer, overtager de ofte rol-
len som formidleren. 

Mit udgangspunkt er at ”Naturen hel-
breder og behandler. Man behøver ikke 
vide noget om den for at få noget ud af 
det” 

Det vigtigste for mig er at deltagerne 
får det bedre – og selv om der er penge 
at spare for hver psykiatribruger, der 
kommer ud af det psykiatriske system, 
så handler det for mig ikke om penge, 
men om alle menneskers ret til at trives.

 o

Klik også ind på 
www.psykinfo.regionsyddan-
mark.dk under Veje til Viden / 
Natur & Psyke hvor du finder 
mere om projektet samt en 
samling af artikler og  
rapporter om emnet. 
(brug navigationen  
i venstre side)

8
NATUR vejleder  •  27. årg.  •  nr. 3+4  •  2018



En personlig beretning 

Allan Tepas er bruger af psykiatrien i 
Kolding. Han har skrevet sin egen be-
retning om skizofreni og naturvejled-
ning som kan læses på Psykiatrisk In-
formationscenters hjemmeside under 
"Natur & Psyke", årsrapport 2007. 
(www.psykinfo.dk).

Allan skriver bl.a.: 
"Jeg sammenligner det med, at jeg, in-
den jeg kom i behandling, så var jeg en 
kanariefugl mellem to hule hænder.  
Da jeg kom i kognitiv behandling og var 
på et bosted, så var jeg en kanariefugl i 
et lille bur. Nu, da jeg er godt på vej og 
har de rigtige mennesker, at støtte mig 
til, så er jeg nu i en voliere. Jeg er stadig 
indenfor nogle rammer, men er så  
meget mere fri og der er hele tiden  
muligheden for, at jeg får endnu mere 
plads at flyve rundt på.  

For én, som jeg, er det efterhånden  
blevet noget af en befrielse at være  
derude i naturen. Jeg sætter meget mere 
pris på den. Dét, at komme væk fra 
hjemmet – alene bevæbnet med en 
madpakke, noget kaffe og noget vand  
og måske en varm sweater i efteråret – 
det er så utroligt livsbekræftende."
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Projekt Vildmand er et rehabi-
literings forløb for mænd  
(bruges også til kvinder) der 
har en livskrise. Forløbet  
bygger på naturvejledning/ 
naturoplevelser og natur-
terapi. Det kombinerer natur, 
krop og psyke.

Forløbet er et samarbejde mellem 
Svendborg kommune, det naturhisto-
risk museum Naturama og psykologisk 
institut på syddansk universitet. Og til-
gangen bliver nu brugt i sundhed sekto-
ren flere steder i Danmark for både 
mænd og kvinder. 

Målgruppen er folk der har stress, 
angst, depression, kræft, hjerteproble-
mer, diabetes mm. Fælles for dem alle er 
at de har en livskrise. Det er et 9 uger 
langt forløb, hvor vi mødes en gang om 

ugen i 4 timer. Rehabiliteringsforløbet 
foregår 6 forskellige steder i naturen, 
som har det man kalder et støtte miljø. 
Dvs. Steder i naturen vi godt kan lide at 
være og hvor vi føler os trygge. Vi har 
fire gange ved en fast base som vi lærer 
at kende godt og 5 andre naturperler i 
lokal området. Det er meningen at de 
skal kunne bruge stederne efter at forlø-
bet er afsluttet. Fra 2015 til 2018 er der 
nu gennemført 14 hold. Den teoretiske 
tilgang er evolutionspsykologien om vo-
res urinstinkter og en fænomenologisk 
tilgang som beskriver de fænomener og 
stemninger der opstår mellem menne-
sket og naturen hvor der skabes nogle 
mellemrum hvor vi har det godt. 

Nøgleordene til den teoretiske tilgang 
er: Nature environments, Nature as 
therapeutic space, Nature Based Thera-
py (NBT), Aesthetic Attention Theory 
(ATT), Attentive Restoration Theory 
(ART) og Biophilia.

Af Simon Høegmark,
naturvejleder og  
ph.d. studerende  
på institut for psykologi SDU.

Vildmandskursus
Naturterapi

Et samarbejde med 
sundhedshuset i 
Svendborg, 
Naturama og  
Institut for  
Psykologi på 
Syddansk  
Universitet
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Tilgangen er bygget på fire på 4 søjler til 
spontan opmærksomhed:

• Trygge naturmiljøer med naturople-
velser, naturvejledning og evoluti-
onspsykologi.

•  Opmærksomhedstræning. Forskelli-
ge åndedræts og meditations øvelser 
der tilpasset årstider og det nordiske 
klima.

•  Kropsbevidsthed/ kropsfornemmel-
se. F.eks. Q gong, nervestræk, sanse-
øvelser, balanceøvelser og yoga. Til-
passet målgruppen.

•  Fællesskab og bålterapi, samt den 
narrative metode.

ren hvor vi føler os trygge. Trygge na-
turmiljøer har en restituerende effekt, 
som inden for forskning kaldes støtte-
miljøer. Nu skal de snakke med hinan-
den to og to om steder i naturen der har 
betydet noget positivt for dem. Derefter 
skal de på egen hånd ud finde et sted 
som det godt kan lide og lave indøvede 
åndedræt. Til slut går vi tilbage til bålet. 
Hvor Per har ventet på dem da han er 
dårligt gående efter en operation.  

Nu kommer de andre, de har været 
inde i skoven og har lavet forskellige san-
seøvelser. De sidder rundt om bålet, og 
Per får øjenkontakt med nogle af dem. 

Praksis - Eks. på en kursus dag
Bålet er tændt og kaffen damper fra 
koppen og mændene begynder at an-
komme. Vi sidder rundt om bålet og 
mændene fortæller om de har fået lavet 
de åndedræts øvelser som de skal øve og 
om de selv har besøgt det sted som vi 
var sidste gang i løbet af ugen. Derefter 
laves der nogle lette Q gong og balance-
øvelser, som bliver efter fuldt af en stil-
legang, hvor vi går på en lang række 
igennem naturen. Efter 20 min standser 
vi og der bliver fortalt om naturen efter 
det tema vi har for dagen. Det kan f.eks. 
være vores sanser og hvordan man kan 
bruge dem til at kende planter og træer, 
samt naturens spisekammer. Derefter 
går de to og to og fortæller om gode op-
levelser de har haft i naturen. Derefter 
er der sanseøvelser hvor de skal lave ak-
tiviteter får frataget synet eller hørelsen. 
Nu skal de følge en dyreveksel og læser 
hvad dyrende har lavet i løbet af natten. 

Derefter samles vi ved et stort moder-
træ og der bliver fortalt om hvordan vi 
som jæger/ samler har levet og overlevet 
kriser i naturen og hvilken urinstinkter 
vi har med der fra og hvordan vi kan 
bruge den viden til at klare livskriser i 
dag. Fortællingen om woodkraft bliver 
flettet ind, om hvordan vi før i tiden 
kunne registrere et større område i na-
turen ved at læse landskabet ved hjælp 
af viden om naturen og vores dengang 
skabere sanser. Hvorfor det har være 
vigtig for at overleve, finde steder i natu-

Foto: Jane Sørensen
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Han genkender deres blik og deres 
kropsholdning, og han ved og kan mærke, 
hvad de har været igennem. De behøver 
ikke at sige så meget til hinanden, der er 
en gensidig forståelse for de forskellige 
kriser, de hver især har været igennem. 
Han kigger rundt på dem. Det er mænd i 
alle aldre med forskellige sygdomme, med 
forskellige professioner, men her er de alle 
på samme hold. En kommer med en sjov 
bemærkning og alle griner. Det varer ikke 
længe, før stemningen er løssluppen og 
sjove bemærkninger flyver på tværs af 
bålet. Vandet begynder at koge og kaffen 
er klar. Naturvejlederen begynder at for-
tælle en historie om, hvordan mennesket 
har overlevet i naturen dengang vi var 
jægere og samlere, og hvordan de har kla-
ret de kriser de stødte på. Per læner sig 
tilbage og nyder smagen af kaffe og for-
tællingen.

Refleksioner
Rundt om bålet åbner mændene op og 
får snakket om deres problemer. Får 
gode råd fra de andres erfaringer, der 
skabes gruppedynamik og synergi. Na-
turvejlederens rolle er at holde balancen 
i samtalen, så den ender i god energi.

Naturvejledning er et unikt redskab til 
naturterapi. Naturen er neutralt og har 
ingen fordomme eller krav. Man skal 
ikke tage stilling, man skal bare være. 
Naturvejledning giver mulighed for at 
åbne naturen om, så det ikke bare er en 
grøn mur, men en mangfoldighed af po-
sitive oplevelser. ”Det er derinde mellem 
stammerne at bålet og legendernes tid be-
gyndte”. Kursisterne har ikke været klar 
over at der var de muligheder for at fin-
de ro og med naturvejledning kan men 
vise dem og lade dem mærke hvilke små 
åndehuller der er i naturen og hvordan 
man kan tilpasse sig efter årstiderne dvs. 

Foto: Mads Claus Rasmussen
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Vise hvilke naturområder der passer til 
forskellige sindstilstande. Ved en holi-
stisk tilgang hvor man kombinere Na-
turvejledning, opmærksomheds træ-
ning, kropsbevidst og fællesskabet med 
bålterapi og fortællinger opstår der nog-
le fænomener og stemninger der giver 
energi, samt aktivere vores urinstinkter i 
en positiv retning, så det autonome ner-
vesystem bliver stimoleret til at restitue-
re kroppen og det styrker immunforsva-
re. Processen i denne form for 
naturvejledning peger forskning bl.a. på 
er med til at øger livskvaliteten, egen-
omsorg og giver livet mening. For at 
fastholde deltagerne efter endt kursus-
forløb er der etaleret en vildmandsfor-
ening som består af tidligere kursister. 
De tager imod dem på sidste kursusdag. 
Foreningen er nøglen fastholdelse af re-
covering.

Afrunding
Naturen har en vigtig rolle i fremtidens 
sundhedssystem. Jeg tror at det er selve 
den tilgang som den sundheds og natur-
faglige person skal komme med er vig-
tig. Fagpersonen skal i samspil med na-
turen være neutral, ikke dømmende og 
på den måde præsentere dem for væren 
i naturen. 

Fagpersonen skal skabe en stemning 
af tryghed, fremviser den smukke, rolige 
og utrolige natur, som vi er så heldig at 
være en del af. ”Vi er Natur”. Fagperso-
nen skal åbne dørene til naturen for 
sundhedssystems nye behandlingsrum.  

Det er vigtigt at deltagerne kan føle sig 
trygge ved at kunne gennemføre kursus-
forløbet og ikke skal afbryde det ved f.
eks. en raskmelding. Det kan påvirke 
dem meget og bremse rehabiliterings-
processen.

 o
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Af Nanna Kanstrup

Nanna bliver snart færdig som 
Naturvejleder. Da hun blev 
optaget på studiet i 2017, var 
der særligt et af formålene, 
der talte ind i hendes praksis 
som Sundhedskonsulent: 
”Kursisten skal have kompeten
cer til at sætte naturvejlednin
gen ind i en samfundsmæssig 
ramme og forholde sig til, hvor
dan naturvejledning kan bidra
ge til at løse aktuelle samfunds
udfordringer”.

Friluftsrådet har sat som mål om at sik-
re, at friluftsliv bliver et integreret ele-
ment i sundhedspolitikken. Med sin 

Naturvejleder i rollen 
som kursusudbyder 
til stressramte

baggrund i sundhedssektoren kan 
Nanna som fysioterapeut, og nu også 
Naturvejleder, være en af dem, der 
kan hjælpe med at løfte den målsæt-
ning.

Alle kan blive ramt af stress. Stress 
er ikke en sygdom, men en reaktion 
på, at man er gået over sine grænser, 
og har overforbrugt af sine ressourcer. 
I for lang tid, har man fulgt nogle reg-
ler om at man ”burde”, ”skulle”, eller 
”var nødt til”. I ræset efter at leve op til 
forventninger til sig selv, eller forvent-
ninger man tror andre har til én, er 
den stressramte kommet helt væk fra 
de værdier, der betyder noget, når 
man vil være den bedste udgave af sig 
selv. 

Hvert år dør 1400 danskere pga. 
psykisk belastning, blandt andet forår-
saget af stress, oplyser tal fra Stressfor-
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Verdenssundhedsorganisa tionen 
WHO forudser at stress og depression 
vil blive en af de største sygdomsfak-
torer i år 2020. Videnscenter for ar-
bejdsmiljø oplyste i 2016, at hver 7. 
dansker føler sig stresset – de fleste 
relaterer deres stress til arbejdet.  
Sundhedsstyrelsen har opgjort, at 
der i perioden 2010 til 2017 er sket 
en stigning på 4,3 procentpoint i an-
delen af personer med et højt stress-
niveau i Danmark.

eningen. Hver 5. stressramte risikerer at 
miste sit job, og 3000 om året bliver før-
tidspensioneret (ca.). (Kilde: Stressfor-
eningen). Stress er blevet et samfunds-
problem. Og det er dyrt.

Hvordan kan Naturvejlederen hjælpe 
med det problem? Er naturvejledning 
ikke noget med at vide en masse om na-
turen? Ikke nødvendigvis. At kunne for-
midle i naturen, og vejlede i at bruge el-
ler genopdage naturens potentiale som 
sundhedsarena, er også en Naturvejle-
deropgave mener Nanna Kanstrup. 

Nanna har undervist i ”Stresshåndte-
ring” til borgere i et kommunalt sund-
hedscenter de sidste 3 år. Nu forfiner 
hun tilbuddet med metoder og teorier 
fra Naturvejlederuddannelsen, når hun 
starter sin egen virksomhed med stress-
håndteringskurser.

”Naturen kan så meget! Hvem har ikke 
oplevet, at hovedet føles helt anderledes 
efter en tur ud i blæsevejret? At bruge alle 
sanserne i naturen skærper vores op-
mærksomhed – både den fokuserede og 
den spontane…. Som når vi vælger at fo-
kusere vores hørelse og bare lytte til alle 
de lyde der er, eller ”scanner” naturen, og 
oplever at den er præcis som den. 

I naturen kan man for en stund slippe 
zapperiet fra, hvad man skal vælge at ret-
te sin opmærksomhed mod, - en udfor-
dring som de fleste dagligt slås med i en 
verden fuld af prioriteringer og informa-
tioner."

Naturen kan hjælpe os til at føle os 
bedre tilpas, og lindre symptomerne. 
Men hvis vi skal undgå stress i hverda-

gen og også fremadrettet, skal der mere 
end feel-good oplevelser til. En forståel-
se af stress, dens symptomer, årsager og 
forventede konsekvenser, er derfor også 
på skemaet i løbet af de 10 uger kurset 
varer. Ligesom der arbejdes med at få 
øje på de mønstre der er uhensigtsmæs-
sige for den stressramte: 

”Der er noget, du skal give slip på, og 
noget du skal prioritere. Der er noget, du 
må acceptere, og noget du må tage an-
svar for. Der er noget, der gør ondt at få 
øje på, og noget du må tilgive dig selv for. 
Sådan er det”, siger Nanna

Når kurserne er lavet som gruppefor-
løb, er det fordi fællesskabet kan noget 
helt særligt. Der er mellem 6-10 deltage-
re på holdene, som mødes 3 timer, en 
gang om ugen i 10 uger. Det første del-
tagerne bemærker er, at de ikke er alene 
om, at opleve det de oplever, og det lin-
dre. 

Foruden brug af naturen arbejdes der, 
med opmærksomhedstræning, kropsli-
ge øvelser, og elementer fra ACT (Ac-
ceptance and Commitment Theory) og 
MCT (Metakognitive Therapy), på Nan-
nas kurser. 

"Naturen kan hjælpe sindet med at give 
slip. Mange mennesker oplever, at de tan-
ker der kører i ring, og kræver alt for me-
get opmærksomhed, får en pause når de 
er i naturen. I naturen kan vi øve os i at 
rumme ubehaget, og få en mere accepte-
rende tilgang til, at livet ikke kun er optu-
re. Det er ikke altid godt vejr på mine 
kurser, og det er heller ikke alle, der synes 
det ligefrem er behageligt at ligge i græs-
set eller smage en myre. I stedet for und-
gåelsesadfærd kan vi træne at acceptere, 
at der er noget, som bare er vilkår. I Na-
turen ved vi jo ikke altid, hvad der ven-
ter! Vi må tage det som det kommer.  
Den samme tilgang kan bruges om vilkår, 
som andre er ansvarlige for – når først vi 
får øje på muligheden for blot at være, 
med det der er. Naturen er det perfekte 
rum, til at øve sig i netop det: At være, og 
få øje på hvem vi vil være!”, siger Nanna.

Med disse overvejelser sætter Nanna 
punktum for, at Naturvejledning til 
stressramte, måske nok er lidt ved siden 
af den almindelige skive for Naturvej-
ledning. Men absolut er et hjørne der 
hører med til faget.

 o
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På Strandgårdskolens i Ishøj 
har vi har en stor opgave i at 
løfte alle elever fagligt, øge 
trivslen og få brudt den  
negative sociale arv. 

Skoleledelsen på Strandgårdskolen har 
turdet tage konsekvensen af de udfor-
dringer der følger af at ligge i et udsat 
boligområde. Der skulle prøves noget 
nyt og derfor blev der bl.a. oprettet en 
fuldtids udeskole- og naturvejlederstil-
ling. Vores elever har særligt gavn af at 
komme ud og mærke verden. Det giver 
lyst til at lære, udvikler omverdensfor-
ståelse og træner, ud over fagligt ind-
hold, begreber og sprog. Arbejdet med 
udeskole og naturvejledning har derfor i 
mange år været en fast del af hverdagen 

på Strandgårdskolen. Det er et krav, at 
alle klassetrin i løbet af året skal inddra-
ge naturvejledning i alle fag. 

Min fornemste opgave som natur- og 
udeskolevejleder er, at være med til at 
løfte eleverne i forhold til de mål og 
rammer, der er for folkeskolen. Det gæl-
der både mål for trivsel, dannelse og fol-
keskolens faglige mål. Som vejleder skal 
jeg både lave direkte formidling til ele-
ver, jeg skal vejlede lærere og pædago-
ger i hvordan natur og uformelle læ-
ringsmiljøer kan give alle fag relevans 
og støtte mine kollegers arbejde med 
klassens årsplaner. I min stilling er jeg 
sammen med resten af skolens vejledere 
også vejledende i forhold til ledelsen. 
Månedligt bliver der holdt møder, hvor 
vejlederne og ledelsen bidrager til sko-
lens udviklingsplaner og daglige praksis. 

Af Elsebeth Holm,
Udeskole og naturvejleder, 
Strandgårdskolen Ishøj.
21948652
Elsebethholm42@gmail.com

Naturvejleder på 
Strandgårdskolen  
i Ishøj
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Forskel fra et naturcenter 

En anden mulighed for at komme tæt  
på læring hos eleverne
I kommunen findes også Ishøj Natur-
center, som b.la. arbejder med samme 
målgruppe og det er en super sparrings-
partner. Vi supplerer hinanden godt, og 
udvikler undervisningsforløb sammen. 
Der er forskel på, hvordan en folkeskole 
og en naturskole griber naturvejlednin-
gen an. Jeg har selv erfaring fra et natur-
center og her formidler man ofte de 
samme forløb over længere tid, gentager 
det for mange klasser og har mulighed 
for at forfine de faglige forløb. Derud-
over er der mere tid på et naturcenter til 
at nørde igennem med særligt udstyr og 
faglighed i de forløb, der “serveres” for 
klasserne. Til gengæld er det sværere for 
naturskolerne at få en dybere relation til 
de enkelte pædagoger, lærere og især 
elever, da der typisk skal mange klasser 
på et år. 

Fleksibilitet og tættere relationer
Modsat et naturcenter har jeg, med min 
faste position inden for skolens mure, 
mulighed for at have fingeren på pulsen. 

Jeg er tæt på de agendaer, der spiller ak-
tuel rolle, både pædagogisk og politisk. 
Som kollega til lærere og pædagoger 
kan jeg i dagligdagen opsnappe de te-
maer og udfordringer, der dukker op i 
undervisningen. Det gør det nemmere 
at sætte udeskole og naturvejledning på 
dagsordenen, udvikle forløb, der ram-
mer ned i det, som klasserne arbejder 
med her og nu. Inddragelse af natur og 
sanselig/kropslig læring er en gave for 
alle fag, så min vejledning begrænser sig 
ikke til det naturfaglige område. Med 
den fleksibilitet og mulighed for tæt 
samarbejde, der er i stillingen, kan jeg 
udvikle mine forløb undervejs og bidra-
ge løbende til elevernes udvikling.  Det 
er berigende, både personligt og fagligt, 
at være tæt på eleverne. 

Naturvejledning og  
9.klassernes projektopgave

Innovation og entreprenørskab  
- Naturvejledning i Åben Skole 
Til den afsluttende projektopgave i 9. 
klasse skal elever arbejde selvstændigt i 
en uge og inddrage forskellige fag i det 
afsluttende projekt. Derfor opsøgte jeg 
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kommunens naturforvalter for at un-
dersøge, om der var mulighed for at lave 
projekter med udgangspunkt i en ægte 
problemstilling indenfor det naturfagli-
ge. Det viste sig, at Ishøj Kommune har 
planer om anlægge en ny natursti. En 
gruppe elever i 9. klasse valgte at lave 
deres afsluttende projektopgave som et 
forslag til placering af stien. Der indgik 
biologi, geografi, samfundsfag, matema-
tik og dansk i projektopgaven. Det fær-
dige produkt indeholdt dilemmaer om 
beskyttet natur, truede dyre- og plante-
arter og menneskers brug af naturen. I 
projektopgaven indgik brugerundersø-
gelse, opdagelse af et område, hvor der 
lever snoge - hvilket overraskede natur-
forvalteren-, og lokalisering af områder 
med særlig værdifuld natur, samt hvilke 
hensyn man bør tage for at passe på 
områderne. Projektet blev fremlagt for 
forvaltningen, som fik flere nye per-
spektiver på projektet og vil tage dele af 

forslaget med i udførelsen af stien. For-
løbet viste vores elever, at viden om na-
turen og naturfaglige fænomener er nyt-
tige i vores samfund. Begreberne 
entreprenørskab og innovation var i 
spil, og det motiverede eleverne at pro-
jektet handlede om noget, der skulle 
bruges i virkeligheden. 

Lokalisering af nye  
læringsrum på skolen

Børn er nysgerrige  
- det kan bruges allevegne
Skolegården og pauser kan også være 
læringsarenaer. Børn er nysgerrige og 
venter ikke med at udforske til natur/
teknologi timen starter. I samarbejde 
med skolens lærings- og IT-vejleder fik 
vi sat krible-krabledyr på dagsordenen 
også i frikvartererne. F.eks. viste vi en 
lille film optaget i akvariet på bibliote-
ket. Her kunne børnene se en “kamp på 
liv og død” mellem en guldsmedelarve 
og en vandkalv. Filmen blev vist på 
skærme, der findes rundt omkring på 
skolen, med tekst og dramatisk musik. 
Filmene fænger og pludselig står elever-
ne og læser noget fagligt om dyrene 
midt i en pause eller på vej op af trap-
pen. Et kæmpe billede af en bænkebider 
sat op i skolegården med et stort åbent 
bænkebiderterrarie under, bliver plud-
selig interessant, og det trækker flere til. 
Eleverne læser helt af sig selv faktabok-
sene ved siden af.
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Sproghaven - et eksempel på forløb med fle-
re faglige sparringspartnere, der øger mulig-
heden for at ramme rigtigt 
På vores skole er det nødvendigt, at ar-
bejde meget med sprog og begreber helt 
fra skolestart. Det betyder, at jeg som 
naturvejleder, skal tænke den sproglige 
og dimension ind i mine forløb. I arbej-
det med at anlægge et bede i skolens 
atriumgård ved skolens kantine, var et 
af målene at lave en ”sproghave”. Udover 
alt det naturfaglige, der knytter sig til en 
skolehave, er sproghaven udgangspunkt 
for at arbejde aktivt med elevernes 
sprog. 

Min mulighed for tæt sparring med 
læsevejleder og to-sprogsvejleder bety-
der jeg kan opkvalificere arbejdet.

I haven arbejder vi bevidst med at 
sætte ord på begreber og handlinger for 
derigennem at udvide elevernes ordfor-
råd. Vi taler f.eks. om, at vi sår, luger og 
høster og om at vi bruger skovle, river og 
spande. Eleverne skriver og tegner orde-
ne på små ordkort, som de tager med 
sig over i klassen, hvor de efterfølgende 
arbejder med ordene i nye sammen-
hænge. De kategoriserer eksempelvis 
ordene i over- og underbegreber eller 
bruger dem i små tekster om arbejdet i 
haven.

Et af højdepunkterne var, da der kom 
orm i kålen. Ormene kom selvfølgelig i 
et lille terrarie, så eleverne kunne følge 
deres udvikling. Så fik de lært om meta-
morfose i 1. Klasse. ;-)

Stedbaseret læring og at åbne nye 
læringsmiljøer

Natur findes mange (uventede) steder.  
Om at lære: I, MED, OM
Med udgangspunkt i Strandgårdskolen 
arbejder jeg på et mindre geografisk 
område end fx et naturcenter typisk gør. 
Vi har ikke den store vilde skov i bagha-
ven, men vi har park, sø, å og boligom-
rådets gårdanlæg tæt på. Det skal være 
muligt for klasserne at komme til natu-
ren dagligt og måske bare en enkelt lek-
tion af gangen. Jeg lokaliserer forskellige 
“uderum” i nærmiljøet, der kan inde-
holde forskellige kvaliteter: 

• Et sted midt i buskene i boligblokken 
egner sig til sansning af nærhed, til 
digte og individuelt arbejde på klip-
boards. Vi arbejder I det særlige 
“rum”, som er lige netop der. Vi ud-
nytter en særlig stemning, en duft, 
lyset eller vinden.

•  På vores udeskoleværksted Oasen 
kan man bruge muskler: kravle, gra-
ve, save, hugge, klatre. Der kan knyt-
tes alskens faglighed på, når vi bru-
ger de konkrete ting der er på stedet 
til at lære med.

•  Find Krible Krable-dyr, gå til søen og 
undersøg, find nedbryderne i kom-
posten: Vi bruger stedet til at lære 
om noget på stedet.

  o
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I børnekulturhuset Den  
Grønne Ært i Rudersdal  
Kommune har vi for tiden  
projekt ”Hvad Uglen Fortalte” 
for de ældste børnehavebørn. 
Børnene kommer på tværs af 
institutioner og arbejder i  
børnefællesskaber centreret 
om uglen.

Hvad vil vi med det tværfaglige?
For mange år siden oplevede vi at natur-
formidlingen og eventyret spillede utro-
ligt godt sammen. Vekselvirkningen 
mellem det faktuelle og det eventyrlige, 
pirrede børnenes nysgerrighed og skab-
te et fedt univers, hvor vi kunne komme 
omkring et emne på alle leder og kanter.

Vi oplevede at en mangefacetteret til-

gang til et givent univers, skabte en seri-
øs resonans hos børnene.

I månedsvis og ind i mellem årevis fik 
vi små historier og vidnesbyrd fra de 
deltagende om betydningen af deres 
deltagelse. Forældre og pædagoger 
vendte tilbage med meldinger om en 
dialog med børnene, som strakte sig 
langt ind i deres hverdagsliv.

Så derfor….

Hvad Uglen Fortalte
Med uglen som omdrejningspunkt 
kommer børnene igennem et todages 
forløb med eventyr, billedkunst, natur-
formidling, sang, lege og fortællework-
shop.

Susanne og jeg veksler mellem at være 
på og være støttende for den andens 
formidlingsopgaver. 

På dagene har vi elementer, hvor vi er 

Naturvejlederen i fri leg 
med billedkunstner  
og eventyrforfatter

Af Katharina Hejgaard,  
naturvejleder og 
Susanne Holck,  
billedkunstner og  
eventyrforfatter
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rent naturvidenskabelige og scienceori-
enterede. Børnene undersøger f.eks. ug-
lers og rovfugles næb eller klør, og sam-
menligner med andre gode fugles (fra 
fryseren). Men også gennem sangene og 
billedkunsten, arbejder vi os ind på ug-
lers biologi.

Et dagsprogram kan se således ud
9.00 Velkommen og info til deltagerne 

om dagenes forløb. Vi synger ug-
lesangen og børnene får et ugle-
mærkat, som tegn på at de er del-
tagere i projektet.

10.00 Eventyret begynder. Susanne for-
tæller om Hornuglen, der oplever 
alverdens eventyrlige sager. Bør-
nene er ind i mellem medfortæl-
lere og andre gange modtagere.

10.30 Vi arbejder med billedkunst. En af 
dagene klipper de ugler i pap og 
maler dem bagefter. Dag to laver 
de uglelysestager i ler, med dia-
manter, glimmer og perler!

Frokost
11.30 Naturformidling om ugler. I na-

turværkstedet observerer, undrer 
og undersøger vi ugler, duer, fasa-
ner, høns osv. Vi har forskelligt 
fokus. En dag med næb og en dag 
med kløer. Vi følger børnenes 
dialog og nysgerrighed.

12.00 Fortælleworkshop for børnene. 
Børnene fortæller for hinanden 
og øver sig dels i rollen og dels i 
legen med sproget.

12.30 To uglelege. En ”Tampen Bræn-
der” agtig leg, hvor vi har gemt 
mus rundt omkring. Børnene 
skal lydløst flyve ud i natten og 
lede efter musene. En anden leg 
er en slags stopdans. ”Nu er det 
dag og uglen sover” og så må alle 
byttedyrene fistre rundt, men ”Nu 
er det nat og uglen vågner” og så 
må de små byttedyr fryse i deres 
bevægelser, ellers bliver de spist af 
uglen.

13.00 Afslutning med uglesang og far-
vel-og-tobak-sang.

Hvad er der i det for børnene  
og deres pædagoger? 
Børn og voksne, der deltager, mættes af 
sanselige oplevelser. De kommer berige-
de hjem med fuld tryk på både proces 
og produkt. Vi har arbejdet med mange 
forskellige vinkler på uglen, så pædago-
gen oplever at have været omkring alle 
temaerne i den styrkede læreplan.

Hvad er der i det for naturvejlederen?
Det er fantastisk at flette det naturfagli-
ge ind i et andet univers – det eventyrli-
ge og billedkunsten. Der er meget at 
hente ved at blive inspireret af en anden 
fagprofessionel i et fællesskab ud over 
det sædvanlige.

 o
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Biolog, ph.d. i sommerfugle 
og forfatter Michael Stoltze 
har gjort fortællingen til sit  
levebrød. Han er naturfor-
kæmper, fotograferer, skriver 
bøger, essays, kronikker,  
sange og musik og leverer  
historier om natur og kultur til 
blandt andre Naturstyrelsen 
og Kristeligt Dagblad.  
Her beretter han om bag-
grunden for det hele. 

Lige siden den første dag, jeg kan huske 
noget fra, har mødet med den vilde na-
tur været det, der har vakt min største 
glæde.

Jeg er født og opvokset på landet i 
sprækkedalen Kampeløkke Ådal på 

Nordbornholm. Dalen er fire kilometer 
lang og stækker sig fra Blåholtsgård nær 
Allinge til landskabet nordøst for Dan-
marks højest beliggende kirke, Ruts Kir-
ke.

Mine forældre mødte hinanden på 
Kunstakademiet i København og beslut-
tede som mange kunstnere dengang at 
flytte på landet for at gøre karriere. Na-
turen er det fundamentale grundstof for 
kunst og kultur, og derfor fandt de huset 
i dalen. De flyttede dertil i 1954 - året 
før jeg blev født.

Stedet blev rammen om deres liv de 
næste 57 år og rammen om de første 20 
år af mit liv. Og deres valg af bosted var 
min bedste dåbsgave.

Det var eventyrlige omgivelser med 
vejrdrama for fuld musik. Mod vest rej-
ste dalsiden sig stejlt, og der var skov, 
lyng, enebær, klipper og vældige van-
dreblokke spredt i landskabet ovenfor 

Natur for alle sanser

Af Michael Stolze,
naturvejleder m.m.

Dreng i blade. Børn indtager 
naturen med alle sanser og 
intet glæder dem mere.

Foto: Michael Stoltze
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huset. Stenene, som istiden havde efter-
ladt i de klipperige  højdedrag dér, var 
så rigelige, gigantiske og særprægede, at 
de talte til fantasien, og vi gav de største 
navne som Elefantstenen, Kæmpeste-
nen, Rutsjestenen og Tvillingestenene. 
Der var små, gamle stenbrud, og et sted 
med runde, isskurede klipper, hvorfra 
der var en vidunderlig udsigt mod øst, 
og den høje og smukke rundkirke Ols 
Kirke tonede frem på sin bakke i det 
fjerne mod sydøst. I dalbunden var 
Kampløkke Å fuld af mærkelige vand-
dyr. Bag havegærdet var der en livlig, 
brusende skovbæk, der tørrede ud om 
sommeren. Og en kilometer mod syd-
vest i skoven lå en stor, ren og idyllisk 
skovsø, Hestehaven, hvor vi lærte at ro 
og fiske. I den brede   dalsænkning og 
på sletten øst for dalen var der marker 
og enge, og der var kun få kilometer til 
klippekysterne, Slotslyngen, Hammers-
hus og Hammerknuden.

Om vinteren lå huset eksponeret for 
den kolde vind, da dalen åbnede sig 
som en stor tragt mod nordøst. Så vi 
havde mange, gevaldige snestorme, hvor 
sneen lagde sig i bjerge mellem asketræ-
erne på dalens østskråninger, og huset 

druknede i driver. Men om sommeren 
var den store have i skovbrynet med 
sten, kilder og klipper et rent paradis, 
hvor morgensol bagte, og der var læ for 
vestenvinden.

 Her lærte jeg nærmest alt om naturen. 
Jeg gik på opdagelse næsten hver dag og 
havde uendelig glæde ved at finde dyr 
og planter af enhver slags. Og mine for-
ældre, venner og lærere i skolen hjalp 
mig ustandseligt med at sætte navn på 
det, jeg fandt. Det var af stor betydning. 
Når de fik navn, blev medskabningerne 
sjælevenner for resten af livet.

 Siden førte min nysgerrighed, som jeg 
delte med mine forældre, til, at jeg fik 
kontakt til Bornholms legendariske na-
turhistoriker, lektor Arne Larsen. Lar-
sen var meget gammel, led af sklerose 
og gik med krykker gennem haven. 
Men han lyste af begejstring og venlig-
hed. Og da han så en sjælden plante i 
haven, slap han krykkerne og faldt. Vi 
blev forskrækkede, men hans kone var 
rolig og sagde, at sådan gjorde han altid, 
når han ville se naturen nærmere an i 
jordhøjde. Det var et kontrolleret fald, 
og nu sad han glad i græsset og så til-
freds på min mors lille, fine ensian. Lidt 

Foto: Paul Stoltze

Min mor hjælper mig med at 
finde navnet på en plante i 
1966. Planter og dyr bliver 
mere værd, når de får navne. 
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efter hjalp hans kone ham op. Larsen 
skrev meget og godt. Blandt andet en 
næsten poetisk bog om Læsåen, som på 
Sydbornholm gennemløber en geolo-
gisk tidsserie af lag på over 1500 millio-
ner år. Både fortidens trilobitter og nuti-
dens rimter og bæklampretter myldrede 
lyslevende ud af bogens sider. Jeg sled 
den bog i laser og drømte om at finde 
forsteningen af den perfekte Paradoxi-
des - den store trilobit, der prydede bo-
gens forside.

 Siden fik jeg andre lærermestre: Grete 
Juul-Nielsen i Rønne vidste en masse 
om botanik, vores læge Carsten Kro-
mann var sommerfuglesamler og åbne-
de porten til natsværmernes univers, og 
siden blev cikadespecialisten, brevdue-
avleren og den begejstrede naturhistori-
ker Lars Trolle mit store idol.

I dag har mit liv som biolog, forsker 

og naturforkæmper ført mig frem til 
min nuværende rolle som fuldtids for-
fatter og formidler. Fortællingen er 
krumtappen i det hele. Fortællingen 
med alle midler er opgaven - hverken 
mere eller mindre, og fortællingernes 
kilde er uudtømmelig, fordi emnerne er 
så vide, og fordi måderne at fortælle på 
ingen ende har.

Jeg er overbevist om, at glæden ved 
naturen er medfødt. Når vi er nyfødte, 
er det  mors varme og bryst, der er den 
livgivende glæde, og siden er det hele 
den nære verden, som vi ganske natur-
ligt indtager med alle sanser. Man fristes 

Den blå anemone fortryller og 
vækker glæde, når den viser 
sig med sit søblå flor efter vin-
teren. Elsket af børn, hyldet af 
Kaj Munk. 

I jagtstuen på skovfogedstedet Koldekildehus, hvor jeg 
bor, står en udstoppet ravn. Den omkom i orkanen 17. 
oktober 1967 og er meget mere end blot en ravn. Den 
har stærk symbolværdi og taler til fantasien.

Foto: Michael Stoltze
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Man kan ikke overleve af 
skovjordbær. Men de dufter, 
bringer stor glæde og lokker 
børn til leg. Legen illustrerer, 
hvorfor bærrene kaldes straw-
berries på engelsk. 

til at citere Bibelens ord om, at "...den, 
der ikke modtager Guds rige ligesom et 
lille barn, kommer slet ikke ind i det".

Vi mærker verden med alle sanser, og 
det gør os glade - eller skræmmer os, så 
vi kan passe på. Det er sådan set uhyre 
banalt. Og nogen gange er det godt, at 
forskningen kan eftervise selv det mest 
basale i verden. For eksempel, at vi har 
det godt, når alle vores sanser bombar-
deres med behagelige påvirkninger. Så-
dan er det jo, og sådan har det altid væ-
ret – også blandt små børn, for hvem 
det er ren fryd at trampe i vandpytter, 
træde is itu, vælte rundt i efterårets bla-
de, plukke skovjordbær eller sende en 
mariehøne op imod himlen. Børnefor-
skeren Kim Rasmussen fra RUC stak 
som led i et projekt en flok børnehave-
børn i Roskilde kameraer i hånden og 
bad dem fotografere det, der gjorde dem 
mest glade. Og sandelig: Det var blom-
ster, buske, træer og dyr - naturen og alt 
det grønne, de tog billeder af.

Naturglæde er den lykkefølelse, der 
rammer os, når vi indtager naturen med 
alle sanser og nærmest glemmer os selv. 

Ubevidst tror jeg, det er lykken ved at 
høre til på Jorden og høre sammen med 
alle vore medskabninger, vi intuitivt op-
lever. Naturglæden er i sin urform lige 
så berusende som forelskelsen. Den hø-
rer bestemt ikke kun til barndommen, 
det er bare i den tidlige barndom, den er 
usvækket, ukrukket og altid oprigtig. 
Og hvis man er heldig og gør sig umage, 
varer den ved og gør tilværelsen rig fra 
start til slut.

Vi er født med stærke sanser, og de er 
allerstærkest og former os, når vi er 
ganske små og verden er ny og forun-
derlig. Skovjordbærrene findes, marie-
hønen findes, bladene findes, alt muligt 
findes og gør os glade når vi ser, hører, 
føler, lugter og smager det og kalder det 
ved navn.
Som fortæller oplever jeg gang på gang, 
at mennesker i alle aldre bliver grebet af 
de sanselige småting, hvad enten det er 
syn, lyde, lugt, smag eller noget føleligt, 
og især bliver lykkelige og bevæget over 
det, der bringer erindringer frem om 
den tidligste barndom. Vi bliver løftet af 
at genopleve de flygtige strejf af sanse-
indtryk, der har lejret sig et sted dybt 
inde i den første bevidsthed, vi bærer 
med os.

Der ligger i tiden et konstant budskab 
om, at viden og videnskab bærer og ud-
vikler. Det er godt. Men det er den 
umiddelbare glæde, forundringen og 
fantasien, der gør verden uendelig stor 
og fortryllende. Den fantasi, der altid 
blomstrer i et barnesind, og som man 
kan vælge at lade blomstre og gro videre 
hele livet.

Det er sanserne, der tænder det hele. 
De er medfødte, og vi har fået dem for 
at bruge dem.

 o

Foto: Michael Stoltze
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Dette indlæg har til formål at 
beskrive, hvordan Moesgaard 
Museum har grebet formid-
lingen af VILD MAD an. 

Et benspænd fra museets side for delta-
gelse i VILD MAD var, at der skulle 
være et kulturhistorisk islæt over ind-
holdet af forløb og guidede ture. Den 
kulturhistoriske viden har taget ud-
gangspunkt i det arkæologiske fundma-
teriale samt historiske sagn knyttet til 
bestemte planter.  

Selve perioden, hvori fokus på VILD 
MAD har ligget, strækker sig over to år, 
hvor formidlingen har foregået forår, 
sommer samt efterår. Ressourcerne til 
rådighed bestod det første år i 2017 af 
undertegnede, naturvejleder Katrine Le-
winsky Moestrup samt et udekøkken 
forbundet til en vikingelandsby. Denne 
landsby var opført i forbindelse med, at 

Det Kongelige Teater opførte skuespillet 
Røde Orm ved museet. Skuespillet tager 
udgangspunkt i vikingetiden. I 2018 var 
denne landsby taget ned, og der var der-
for ikke køkkenfaciliteter til rådighed. 

Der blev arbejdet med to typer af for-
løb. I 2017, hvor der var madlavning 
med i forløbene og de foregik i museets 
vikingelandsby. I 2018 var det sanketure 
med enten børn eller voksne som mål-
gruppe. Jeg vil i det efterfølgende for-
tælle om turene i landskabet. Formålet 
med turene var at åbne deltagernes øjne 
for fem til seks spiselige planter i områ-
det nær museet. Hellere at deltagerne 
lærte færre planter og selv kunne vende 
tilbage end, at de fik lidt information 
om mange planter. Turene havde et max 
på 30 deltagere, og havde en varighed 
på halvanden time. Turene var efter-
spurgte og blev udsolgt hver gang. Der-
udover er der i 2018 afholdt et kursus 
for lærere, der introducerede VILD 

VILD MAD på  
Moesgaard  
Museum

Af Katrine Lewinsky Moestrup,
naturvejleder,
Moesgaard Museum 

Foto: Iga Kuriata
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MAD app’en samt undervisningssitet. I 
alt er der afviklet 24 forløb/guidede ture 
i 2017 og 2018.

Selve naturen og landskabet omkring 
Moesgaard Museum er meget varieret 
og indeholder mange naturtyper inden 
for gåafstand. Det åbne afgræssede land 
med læhegn, mose, løv- og nåleskov 
samt kyst alt inden for en gåafstand af 
tre kilometer. Dette har været en styrke, 
da planterne indsamlet har været knyt-
tet op på forskellige tidsperioder. Perio-
derne stenalder, bronzealder, jernalder, 
vikingetid, middelalder og nyere tid har 
været brugt. En plante blev knyttet op 
på hver tidsperiode, og de blev, så vidt 
muligt, præsenteret for deltagerne i kro-
nologisk rækkefølge. På sanketurene var 
der lavet smagsprøver hjemmefra, som 
blev præsenteret for gæsterne under-
vejs. Smagsprøverne var ikke kopier af 
historiske retter, men tog udgangspunkt 
i VILD MAD app’en eller andre nutidige 
opskrifter. Dette kunne være mojo fra 
brændenælde, mælkebøttesirup, hylde-
blomstsnaps eller skovmærke-panna 
cotta. Formålet med formidlingen var 
ikke at formidle historiske retter, men at 
formilde nutidige spiselige planter. På 
denne måde blev fortid og nutid knyttet 
sammen.

For hver plante har der været fire 
punkter; hvor vokser den, hvordan ser 
den ud, hvordan kan den bruges gastro-
nomisk, og hvad har vi af viden om den 
rent arkæologisk eller igennem sagn. De 
tre første punkter findes i VILD MAD 
app’en, hvor den arkæologiske og histo-

Foto: Iga Kuriata

riske viden er tilføjet. Eksempelvis er 
der fundet frø fra løgkarse i 6100 år 
gamle lerkar fra jægerstenalderen i 
Åmosen på Sjælland. Her har de siddet 
fast i madskorper og menes at have væ-
ret brugt som krydderi. Et andet eksem-
pel er et klæde af brændenælde fundet i 
en 2800 år gammel gravhøj, Lusehøj, på 
Fyn fra bronzealderen. Planten stamme-
de muligvis fra Østrig og fortæller en 
historie om den internationale handel 
på denne tid. Eller skvalderkålen som 
skriftlige kilder fortæller, at vikingerne 
dyrkede i kålgårde. 

Baggrunden for at vælge sanketure 
med smagsprøver som formidlingsform 
har været et spørgsmål om ressourcer. I 
forbindelse med forløbene i 2017, hvor 
vikingelandsbyen og køkkenet var til rå-
dighed, gik der meget tid med forbere-
delse og afvikling. Forløbene var af to ti-
mers varighed. Da bemandingen lød på 
en person udover de lærere, der var 
med på forløbet, var det ikke en bære-
dygtig løsning. Den anden og mere 
simple løsning med guidede sanketure i 
landskabet var bæredygtig ift. tidsfor-
brug. Ift. at have arkæologiske fakta eller 
historiske sagn tilknyttet planterne op-
levedes det som en mulighed for nem-
mere at kunne huske planterne. Når 
denne blev kombineret med plantens 
voksested, sanselige indtryk og gastro-
nomiske anvendelse, da er opfattelsen, 
at det skabte et godt grundlag for at hu-
ske planten. 

 o
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Af Sabine Jensen, 
naturvejleder ved 
Ringkøbing-Skjern Museum
sj@levendehistorie.dk

Studietur til Finland 2019
Naturvejlederforeningens Internationale Udvalg har igen lavet 
en studietur for Naturvejledere, denne gang til et af vores  
Skandinaviske nabolande, nemlig Finland - de tusind søers land 
– 187.888 for at være helt præcis.

På turen skal vi besøge Rovaniemi, hovedbyen i Finlands nordligste provins, Lap-
land. Den ligger tæt på polarcirklen og det hævdes at være her Julemanden har sit 
hjem .  

Lapland er  Europas sidste ødemark og hjemsted for Europas eneste indfødte folk, 
samerne. Det er også landet med de 8 årstider: Jul, frostklar vinter, sprød sne, tøvejr, 
midnatssol, høst, farverigt efterår og den første sne. Uanset hvilken tid på året, man 
besøger Lapland, er man garanteret spektakulære naturoplevelser.

Sæt kryds i kalenderen d . 6 . - 9 . maj 2019

Finlands Naturvejlederforening ”Finnish Ranger Association” har i samarbejde med 
os lavet en meget spændende og anderledes tur, med fokus på formidling, herunder 
især formidling om vinteren. Vi skal besøge forskellige besøgssteder, opleve Natio-
nalpark formidling i stor skala, Junior Ranger, og ikke mindst opleve Finsk gæstfri-
hed.

Turen starter i København med Fly til Helsingfors den 6/5 2019 kl 13.20, og vi er 
retur igen den 9/5 i København ved aftenstid kl 18.25. (flytiderne kan blive ændret)

Prisen er kr. 5700,-  pr. person i dobbeltværelse, og tilmelding er bindende, når 
først man har tilmeldt sig. 

Tilmelding til turen skal ske til Bo Storm på Mobil: 29486001  
eller email: bost@frederikshavn.dk senest d. 15. jan. 2019
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Rejseprogram (foreløbig) 

Mandag d. 6/5 
• Bus fra Lufthavn til Hotel Nuuksio
• Velkomst middag i Nuuksio National Park fireplace og 2,5 km gåtur 

Tirsdag d. 7/5
• Morgenmad på hotel Nuuksio
• Bus fra Nuuksio til ”Finsk Natur center Haltia”
• Middag her.
• Ekskursion til Nuuksjo Nationalpark med vandring i området.
• Bus fra Haltia til Helsinki Hovedbanegård. (vi kører med nattoget  

til Rovaniemi fra Helsingfors)
• Aftensmad I Helsingfors eller i toget

Onsdag d. 8/5
• Morgenmad i toget. 
• Afgang med bus til Science Center Pilke i Rovaniemi. 
• Middag her 
• Bus til Rovaniemi-Arctic Circle Hiking Area-Pyhätunturi 
• Kaffe og snacks i Arcticum Circle Hiking Area  
• Aftensmad på Hotel Pyhätunturi 

Torsdag d. 9/5 
• Morgenmad på Hotel 
• Besøg på Pyhä Ousto Visitor Center Naava og vandretur i  

Nationalparken med middag her.
• Bus til Pyhätunturi-Rovaniemi Airport 
• Hjem med fly over Helsingfors og til København. 

Det er en meget foreløbigt program, og vi forbeholder os retten til ændringer.  
Programmet dækker dog nogenlunde de steder vi skal besøge og hvor vi skal 
bo. 

Det faglige indholdet på turen vil være: Naturskoler i Finland, Junior 
Rangere, vinterformidling, National park formidling og muligheden  
for at knytte venskaber/faglige relationer med vores finske kollegaer. 

Når vi kommer nærmere og kender de endelige deltagerantal, så  
kommer der et mere detaljeret program for turen.

Fakta om Finland:

• Finland har 5,5 millioner indbyggere.
• Finland er officielt tosproget med nationalsprogene finsk og svensk. 
• Finland er med sine 338.445 kvadratkilometer det ottende største land i Europa. 
• Med 187.888 søer, kaldes Finland også for: De Tusind Søers Land.
• Finland har 22,5 millioner hektar skov.
• Finland er verdens næststørste eksportør af papirprodukter, kun overgået af Canada. 
• Finlands pattedyrfauna minder meget om Norges og Sveriges. I alle tre lande findes de  

store rovpattedyr ulv, brun bjørn, jærv og los samt de store drøvtyggere elg og vildren. 
• Størstedelen af Finland ligger inden for den boreale nåleskovszone. Skovene domineres 

af rødgran og skovfyr, men har ofte et islæt af birk, el, almindelig røn og seljepil. 
• Hver anden indbygger i Finland har en sauna.
• Finland har indført en Fejltagelsernes Dag hvert år d. 13. oktober. 

31
NATUR vejleder  •  27. årg.  •  nr. 3+4  •  2018



Invitation til  
årskonference 2019
24 .april-26 .april på Bornholm

Tema: Håb for fremtiden
På FN topmødet i 2015 vedtog verdens ledere de 17 bæredygtighedsmål der frem til 
2030 skal sætte en kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både os mennesker 
og planeten, vi bor på. Målene skitserer en universel, integreret og transformativ vi-
sion for en bedre verden.

På årskonferencen vil vi dykke ned i målene gennem indlæg fra dygtige fagperso-
ner og folk med politisk indsigt og vores egen specifikke og praktiske viden. Vi vil 
også gennem kreative og udfordrende aktiviteter sammen udvikle ideer, redskaber 
og konkrete formidlingsforløb, som kan bidrage til verdensmålene.

Foreningens årlige generalforsamling og mulighed for dialog med foreningens ak-
tuellesamarbejdspartnere er også på programmet.

Konferencen foregår på Bornholms Højskole tæt på Ekkodalen og vi vil selvfølge-
lig få ø-kvaliteten ind gennem alle sanser.

Tidsrammer:

Onsdag 24.april:
Færgen sejler fra 
Ystad til Rønne  
kl. 13.30

Fredag 26. april:
Færgen sejler fra  
Rønne kl. 14.30.

PS. De der ønsker at 
ankomme tirsdag 22. 
april vil kunne deltage 
i et særligt ”se Born-
holms seværdigheder” 
program. Der kan  
købes ekstra overnat-
ning på højskolen.

Tilmeldingsfrist:
27. marts 2019 !

Betaling:
Telt: 1.900 kr.
Flersengsværelse: 
2.300 kr.

Mere information: 
www.natur-vejleder.
dk

Hilsen 
Det regionale netværk for Sjælland/Bornholm
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Det er efterhånden en eftertragtet akti-
vitet at komme i skoven om efteråret og 
samle svampe. Og hvilken kærkommen 
lejlighed til at få nydt skovens smukke 
efterårsfarver, den friske vind og natu-
ren der langsomt går i dvale.

Svampeverdenen er en forunderlig, 
fantastisk og mangfoldig verden der 
rummer alt fra den mest kunstnerisk 
smukke svamp med kraftige farver og 
duft, til slimede ildelugtende rester der 
rådner og stinker i skovbunden.

En kurv fuld af svampe skaber for-
ventningsglæde ved tanken om den 
kommende madlavning der snart skal 
fyldestgøre vores søgen og samlen i 
skovbunden. 

Men - fornøjelsen kan hurtigt ændres 
hvis ikke vi er skarpe på hvilke man kan 
spise og hvilke vi helst bare skal betragte 
og forundres over. Hvert år sker der nyt 
i forskning af svampenes spiselighed, og 
hvert år bør enhver vejleder, samler og 
ekspert læse op på årets ændringer. Det 
er selvfølgelig forvirrende når man står 
der i skoven med sidste års fremragende 
udgave af politikens svampebog hvor 
feks ametysthatten er foreslået som spi-
sesvamp. Året efter frarådes den. 

Vi skal altså være super skarpe på, 
hvad der sker inden for svampe verde-
nen hvis vi vejleder andre i det. Og på 
svampeture spørger deltagere ALTID 
om de kan spises, så dét bør man være 
godt forberedt på. 

Gode råd til dig, som vejleder om svampe:
• Opdater dig altid på www.svampeliv.

dk - her kan du downloade helt gra-
tis fremragende oversigter over spi-
sesvampe-ændringer og anbefalin-
ger. Du kan også lægge billeder ind 

af egne fund, og få god hjælp til be-
stemmelse, og hvad det er, der ken-
detegner arten. Du kan også kigge 
med på andres spørgsmål og svar. 
Det gir god træning og opmærksom-
hed. 

• Meld dig ind i Foreningen for Svam-
pekundskabets Fremme (svampe.
dk), hvor der er god kontakt til de 
bedste eksperter, den nyeste viden og 
de fleste og grundigste svampeture.  
Deltag i foreningens ”mandagsaft-
ner”, hvor medlemmerne mødes med 
weekendens fund og får hjælp af hin-
anden og eksperterne.eTag evt også 
foreningens  kurser i svampekund-
skab. 

• Opfordr ALDRIG gæster til at tage 
chancer. Selvom du måske selv har 
nogle smarte tricks og tommelfin-
gerrelser, så vær meget entydig og 
firkantet i din vejledning, da mange 
deltagere nemt forvirres og give an-
ledning til unødige misforståelser el-
ler debatter om vildledning.

• Det er ingen skam at give fortabt på 
en bestemmelse. Med over 5000 ar-
ter af danske svampe, kan ingen ken-
de alle. Og mange slægter er forban-
det svære og variable. God 
naturvejledning om svampe er netop 
at forklare, hvor svært det er, og at 
selv de bedste eksperter må give op; 
især uden mikroskop, speciallittera-
tur og specialisthjælp. (Forresten kan 
turdeltagere alligevel ikke huske 
mere end ganske få svampenavne – 
med mindre de selv er meget interes-
serede, og så ved de godt at det ikke 
gælder om at kende alle navne, men 
at kende bestemte arter godt.

 o

Hvert år sker der 
nyt i forskning af 
svampenes spise-
lighed, og hvert år 
bør enhver vejle-
der, samler og  
ekspert læse op på 
årets ændringer. 

Svampeforvirring
- kend din svamp, når du vejleder

Af Bjørn Pedersen,
Bjørns Naturtjeneste
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Nej, vi lærte ikke eleverne at 
gå på vandet. Men de lærte 
mange andre ting. I foråret 
2018 deltog vi i et større  
samarbejde, som vi udviklede 
i sammen med Folkekirkens 
Skoletjeneste.  
Vi var fem samarbejdspart-
nere, der skulle have det til at 
lykkes - tre fra det naturviden-
skabelige område og to fra 
folkekirken. 

At vælge  
samarbejdspartnere,  
der udfordrer 
- Vand i kristendom og naturvidenskab

Materialer og undervisnings-
tilbud til lærere og elever:

• Lærerkursus.
• Før og efter - materialer.
• Tegneserie om vand - naturvidenskab
• Materialer til 10 små science-forsøg  

- til at arbejde med hjemme.
• Skriftlig lærervejledning. 
• Tegneserie om vand - kristendom.
• Besøg på Naturcenter Amager Strand 

 - med fokus på vand.
• Besøg i folkekirken - med fokus på vand.

Det var gratis at deltage for både lærere  
og elever.

Af Benny Mosgaard,
undervisnings - og udviklings-
medarbejder  og 
Pernille Haugaard Jensen,
undervisnings- og udviklings-
ansvarlig.
Naturcenter Amager Strand.
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Tanken bag samarbejdet var, at selve 
formen skulle inspirere de øvrige folke-
kirkelige skoletjenester og naturvejlede-
re, og i en eller anden form foldes ud 
over landet, som inspiration.

Elever undersøger rejer og  
insekters tilpasning

Fem spørgsmål til John Rydahl Pædagogisk 
konsulent  Folkekirkens skoletjeneste
For os fra Naturcenter Amager Strand 
var det udfordrende ved samarbejdet, at 
vi hverken kendte til i folkeskolens kri-
stendomsundervisning eller til Folkekir-
kens Skoletjenestes formål. Det klarede 
vi imidlertid med fem spørgsmål, som 
vi stillede til John Rydahl og en gen-
nemgang af Folkekirkens Skoletjenestes 
hjemmeside. Spørgsmålene og svarene 
dertil lød som følger.

Er Folkekirkens Skoletjeneste forkyndende?
Nej, det er den ikke. 

Det er et centralt omdrejningspunkt 
for de folkekirkelige skoletjenester, at de 
arbejder med skolens præmisser, dvs. 
inden for rammerne af de til enhver tid 
gældende bestemmelser for skolens un-
dervisning. Af samme grund har vi i vo-
res udbud fastholdt såvel skolens for-
målsparagraf og de forskellige fagformål 
som centrale pejlemærker i vores ud-

Samarbejdspartnere
Tre naturvejledere/skoletjenester fra Københavns-, Frederiksberg- og Tårnby Kommune
To af folkekirkens skoletjenester fra Københavns-, Frederiksberg og Dragør/Tårnby Kommune
65 klasser (1.-3. klasse) deltog fra København/Frederiksberg og 12 klasser fra Dragør/Tårnby

vælgelse af indhold til projekterne. Vi 
har ikke, som så mange andre, kun fo-
kuseret for færdigheds- og vidensmål. 
Skoletjenesten.dk er et slags forbillede 
for de folkekirkelige skoletjenester. Der-
af også navnet.

Har I andre samarbejdspartnere? 
Der er i alt 40 folkekirkelige skoletjene-
ster rundt om i landet, og vi har valgt en 
decentral organisationsform, fordi vi 
også prioriterer den lokale forandring 
højt. Den logik tager selvfølgelig ud-
gangspunkt i, at vi har kirker over hele 
landet og i tilknytning til alle skoler. 
Men det handler også om, at vi rigtig 
gerne vil i samarbejde med andre kul-
turinstitutioner lokalt, så dette bliver en 
anden central del af vores DNA.

Udover samarbejdet med Naturcenter 
Amager Strand har vi igennem årene i 
København udbudt projekter i samar-
bejde med Planetariet, Naturhistorisk 
Museum, Zoologisk Museum, National-
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museet, Statens Museum for Kunst, 
Glyptoteket, Amalienborg og Billedsko-
len samt en lang række teatre, biografer, 
billedkunstnere og lokale kulturhuse m.
fl.

 
Hvorfor ønsker I forskellige  
samarbejdspartnere? 
I vores optik er virkeligheden tværfag-
lig. Det betyder, at indsigt i såvel tilvæ-
relsens fundamentale spørgsmål som 
verdens globale udfordringer kræver 
belysning fra flere faglige vinkler. Moti-
vet er derfor at tilbyde skolerne en så 
bred belysning af de udbudte emner 
som muligt. Belysningen af de valgte 
emner fra andre faglige vinkler end vo-
res egne forudsætter samarbejde med 
andre faglige miljøer, og det har vist sig 
at give anledning til mere varierede un-
dervisningstilbud.

 
Hvilke geografiske områder dækker I?
Vi dækker skoler i Københavns- og Fre-
deriksberg Kommune, men som nævnt 
har vi en decentral struktur, der gør, at 
vi med ca. 40 folkekirkelige skoletjene-
ster dækker omkring 90% af landets 
skoler.

Er alle folkekirkelige skoletjenester bygget 
op omkring samme grundidé og -syn?
 Ja! Og de holdes løbende ved lige gen-
nem et landsnetværk, som mødes tre 
gange årligt og hvert andet år i fælles-

skab udbyder et landsdækkende under-
visningstilbud.

Hvad siger lærerne til projektet?
Lærerne synes, at ideen med at belyse 
vandet og livet ud fra både en religiøs 
og en naturfaglig vinkel er en god og 
anderledes måde at arbejde tværfagligt. 
De mener, at det er en god idé med alle 
de små forsøg, som viser sammenhæn-
gen mellem vand og liv, og at det er dej-
ligt at få udleveret alle materialer, så 
man bare kan gå i gang.

De mener desuden at forsøgene og ak-
tiviteter til eleverne er rigtig gode, mens 
demonstrationsforsøgene lavet af lærer-
ne godt kan undværes. Baggrundsmate-
rialet til lærerne må ligeledes ikke være 
for omfattende, men skal helst være 
konkret og kunne bruges i undervisnin-
gen.

På Naturcenter Amager Strand arbej-
dede eleverne med den undersøgende 
tilgang. De skulle indfange insekter og 
rejer og undersøge, om de var tilpasset 
til vand eller jord ved hjælp af mikro-
skop, storskærm og selvfølgelig vand og 
jord. Her synes lærerne, at det er godt at 
eleverne lærer ved aktiv deltagelse og 
derved gør deres egne erfaringer. Og så 
mente de, at tiden på naturcenteret pas-
sede godt, da det var to intensive timer, 
og at det for elever i indskolingen er 
passende med et par timers intensiv un-
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dervisning og aktiviteter i et eksternt 
læringsmiljø.

Et besøg på naturcentret blev typisk 
prioriteret over et besøg hos en præst el-
ler i kirken pga. mangel på tid til eks-
kursioner. Kun en tredjedel af klasserne 
besøgte en kirke.

Andre bemærkninger lyder på, at på 
grund af tidsmangel er det svært at ko-
ordinere mellem kollegaer og arbejde 
med projektet tværfagligt. Det bliver of-
test til parallelle undervisningsforløb, 
som ikke nødvendigvis hænger sam-
men.

Hvad siger eleverne til projektet?
For mange elever var det en aha-ople-
velse, at der var to forklaringer på sam-
me fænomen: Aha! Der er to forklarin-
ger på den samme historie - hvor sjovt.

Her oplevede naturcenteret, at elever-
ne var super engageret, og når lærerne 
spurgte eleverne, nævnte de også gang 
på gang, at det er sjovt at lære ved at 
lave forsøg, og at det er sjovt at lære, når 
man må være aktiv. Eleverne nævnte 
også, at det er sjovt at besøge naturcen-
tret og blive undervist på en anden 
måde end på skolen.

Lidt teori om forholdet mellem tro og viden  
Den historiske udvikling i forholdet 
mellem tro og viden har affødt, at relati-
onerne mellem de to tilgange til eller 
forståelser af verden kan anskues for-
skelligt. I grove træk kan det gøres på 
fire forskellige måder, som kort skal illu-
streres.

Et konfliktuelt forhold
Her opfattes naturvidenskab og religion 
grundlæggende som hinandens mod-
sætninger og som to instanser, der 
kæmper om definitionsretten til sand-
heden om beskrivelsen af livet og ver-
den. Fra begges side er intentionen at få 
elimineret modparten. De taler forskel-
ligt om det samme.

Naturvidenskab Religion

Naturvidenskab Religion

Naturvidenskab Religion

Naturvidenskab Religion

Et uafhængighedsforhold
Her er opfattelsen af naturvidenskab og 
religion så grundlæggende forskellige, at 
de slet ikke kan komme i konflikt med 
hinanden.   

Et komplementært forhold
Tankegangen her er, at naturvidenskab 
og religion gensidigt kan befrugte hin-
anden, fordi de tilsammen kan give et 
mere fuldstændigt billede af virkelighe-
den, end de hver især repræsenterer.               

Et integrativt forhold
Ud fra dette synspunkt beskæftiger såvel 
naturvidenskaberne som religioner sig 
med hele verden, og idéen er, at de på 
hver sin måde over tid vil nå til de sam-
me erkendelser som modparten. 

I vores projekt om vand, belyst både na-
tur- og religionsfagligt, indskriver vi os i 
overvejende grad i et komplementært 
forhold. 

Tanken bag samarbejdet var, at selve 
formen skulle inspirere de øvrige folke-
kirkelige skoletjenester og naturvejlede-
re, og i en eller anden form foldes ud 
over landet, som inspiration. Og ja det 
gjorde det 10 forskellige steder i landet 
er tilsvarende projekter blevet afholdt.

 o
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December er den første  
vintermåned og dagene er nu 
meget korte. Heldigvis vender 
det sidst på måneden, hvor-
efter vi går mod lysere tider.  
I december er der oftest koldt 
og der kan komme frost og 
sne, men det kan være en  
fordel, hvis man går på  
opdagelse i naturen: Sneen 
gør det nemlig let for os at  
opdage dyrespor og frosten 
gør at man kan være heldig at 
se det flotte ”nisseskæg” i 
skovbunden. 

Frost gør også slåens bær brugbare til 
noget ganske særligt… December er ju-
lemåneden, der kalder på friske gåture i 
naturen og indsamlingsture, hvor man 
kan samle materialer ind til julepynt.

Af Trine Sørensen,  
naturvejleder, 
Skovlyst Naturskole,  
Aabenraa

Naturen i december
Nisseskæg findes ikke kun i julemåneden…
I december og resten af vinteren kan 
man være så heldig at se det flotte fæno-
men ”Nisseskæg” på udgåede grene i 
skovbunden. Det er et hvidt is-skæg der 
går ud fra dødt ved og med lidt god fan-
tasi kan det se ud som om julemanden 
har tabt sit skæg hist og her i skovbun-
den. Rører man ved skægget smelter det 
mellem fingrene på en. Der er forskelli-
ge teorier om hvordan nisseskæg opstår. 
En af dem er at det udgåede træ kan 
være gennemblødt af vand og at vandet 
i frostvejr presses ud gennem træets po-
rer og fryser til lange tråde, som så sam-
let ligner et stort flot hvidt nisseskæg.

Slåen, hyben og julesnaps
I december er der stadig rester af bær på 
buskene, fx de orangerøde hunderose-
hyben. De er til stor gavn for fuglene, 
der elsker at spise af hybenkødet og frø-
ene indeni, på en tid på året hvor føden 
er knap. Der er også stadig slåen. Hvis 
de har fået frost bliver de brugbare for 

Denne  

artiklel bliver bragt i 

december-nummeret af 

Magasinet Sundhed

Artiklen er skrevet  

naturvejleder  

Trine Sørensen
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Skriv en artikel til
Magasinet Sundhed
Måske har du siddet og kedet dig i venteværelset hos lægen, skadestuen eller fysioterapeuten.  
For at fordrive ventetiden, har du grebet det fremlagte blad - Magasinet Sundhed. Pludselig opdager 
du en artikel om naturen netop nu - og sandelig om den ikke er fulgt at den velkendte ugle i det ene 
hjørne.
Naturvejlederforeningen har de sidste par år, haft en aftale med Magasinet Sundhed om at skrive 
tidsaktuelle artikler til deres blad. Der skal produceres 10 interessante artikler om året, og det er en 
enestående mulighed for at “lufte” uglen i et landsdækkende medie.

Kunne du også tænke dig at skrive artikler til Magasinet Sundhed ?
Vi har endnu ikke lagt os fast på forfattere til de 10 artikler til 2019, så meld dig endelig på banen 
hvis der er en lille journalist gemt i dig.
Artiklerne skal rettes mod målgruppen, som er børnefamilier/bedsteforældre. De skal ikke være  
person- eller stedrelaterede, men fortælle om aktiviteter man kan lave over hele Danmark.  
Aktiviteterne må ikke være grej-tunge, men skal være lige til at gå til. Der må også gerne være en 
faktaboks: “Det kan du gøre i denne måned”.

Har du lyst til at skrive, så send en mail til blad@natur-vejleder.dk - hellere i dag end i morgen.

os mennesker. Smager man på et slåen-
bær før det har fået frost er det forfær-
delig bittert, men så snart frosten har 
haft fat i bærret er det meste af bitterhe-
den forsvundet. Du kan lave en rigtig 
sund vintersnaps på slåen. Krydder-
snapse kan være sunde i moderate 
mængder, idet de trækker de virksom-
me stoffer ud af planter og bær og der-
med også de helsegivende stoffer. Slåen 
siges at virke mod lidelser i nyre, blære 
og urinrør, samt at være god mod uren 

hud… Hyben er sprængfyldt med c-vi-
taminer og er godt mod vinterforkølel-
ser.

Opskrift slåensnaps: Fyld et syltetøjs-
glas med slåen og hæld enten brøndum-
snaps eller vodka over. Lad det trække i 
minimum 2 måneder gerne mere. Si 
bærrene fra og din kryddersnaps er nu 
klar til brug.

Opskrift julesnaps: 10 hunderosehy-
ben, 10 sukkerknalder, 1 stang vanilje, 
30 kaffebønner, 1 økologisk mandarin, 
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brøndumsnaps. Skær hybenerne i halve 
og fjern frøene. Prik hul i mandarinen 
med en gaffel. Flæk vaniliestangen i to 
halve. Hæld alle ingredienser i et stort 
glas og overhæld dem med brøndum-
snaps. Lad kryddersnapsen trække i mi-
nimum 14 dage, hvorefter den sies. 
Snapsen er likøragtig i smagen og sma-
ger rigtig lækkert af mandarin , vanilje 
og kaffe. 

December = jul
Har jul noget med naturen at gøre? Ja på 
nogen områder har det, for til jul har vi 
nemlig en tendens til at hive en del af 
naturen indenfor i vores hjem i form af 
juletræer og juledekorationer. Sidst-
nævnte er ofte fyldt med ting fra sko-
ven, såsom mos, gran, grankogler, tørre-
de svampe og bær. Oftest ligger det 
smukkeste i det mest simple. Prøv fx at 
lave en juledekoration hvor du lægger 
alle dine skovtursfund op på en træpla-
de. Det kan fx være små krogede grene, 
rensdyrlav, lærkekogler, mos og ædel-
grankogler som på billedet her neden-
for. Lysene kan du selv rulle. Du skal 
blot købe nogle plader bivoks og rulle 
dem om en bomuldssnor.

Dyrespor:
I december hvor vi får mange gode jule-
frokoster og hvor børnene også har en 
lang juleferie, er det oplagt at gå nogle 
gode ture i naturen. Tag børnene med, 
for der er masser af ting der kan fange 
deres interesse derude. Om den første 
sne er faldet eller ej, så er denne våde tid 
på året ideel til at kigge på dyrespor i 
naturen. Våd mudret jord eller sne, af-
slører straks hvis et dyr har gået der. Of-
test ser vi ikke skovens dyr når vi går 
tur, selvom vi ved de er der et sted. Der-
for er det en fin oplevelse at gå tur i sko-
ven om vinteren og undervejs have alle 
de spændende dyrespor for øje. Kigger 
man godt efter vil man kunne se fod-
spor efter rådyr eller større hjorte, samt 
harer og fasaner og er man heldig ser 
man grævlinge- og rævefodspor. Tag en 
pose med på turen og saml kogler ind 
der spist af. Egern, mus og spætter sæt-
ter sine tydelige letgenkendelige æde-
spor i rødgrankogler og nødder. Andre 
spændende spor efter skovens dyr er 
ekskrementer, fjer, hår, gevirer, gylp, 
veksler, huler og meget mere. Børnene 
kan lime fundene ind i en lille udstil-
lingskasse når i kommer hjem.

 o
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Boganmeldelse

Naturens sprog  
– Historier fra virkeligheden 
om fortryllelse
Ja den starter med denne noget udpenslende titel. En bog om naturen og det at færdes i den,  
forundres og glædes over det store i det små og omvendt. 
Sebastian Klein skriver i forordet: ”Hvad er det lige ved naturen der gør mig begejstret?”  Det kan 
man få 20 forskellige bud på i bogen her, og man vil undervejs også få mindst 20 andre udgaver, når 
man kommer i tanke om den første lille fugl man fandt ude ved terrassedøren, eller oplevelsen af 
det første møde med en ”brandmand” på stranden.. Ja se bare, I er allerede begyndt at tænke over 
det. Man skal give sig tid… Meget tid! For der kommer uundværligt mange tanker til, imens man 
læser sig igennem både filosofiske, psykologiske og ”bare” rene holdnings baserede beskrivelser af 
det at tænke på naturen, bruge den, leve af og i den. Livs bekræftende og forunderligt skrevet. 
Det sidste citat fra bogen ”Naturens Sprog” skal være Sebastian Dorset, der skriver: ”Jeg tror det er 
cykelturene i barnestolen som lille, med min far, der har givet mig så stor fornøjelse i dag ved at 
være motionscykelist. Man kan jo ikke bevæge sig 50 km rundt i Danmark uden på mindst to tids-
punkter at få lyst til at sige ”hva´!?” helt uden nogen at sige det til. ”
Jeg kan kun anbefale jer at give jer selv tid til at gå ud inaturen, forundres, nyd det, og finder I en 
stille plet, så hav denne bog med, læs et par sider og tænk nogle tanker, smil. Det er forunderligt  
der ude. Det står der jo i bogen. 

/Sam - forundret Naturvejleder

Anmeldt af
Sam Bøgesgaard Sørensen

Mindeord for Tonny Vangsgaard
For dem af os der kendte Tonny, vidste vi, at han havde det svært de sidste år. Han kæmpede hårdt, men desværre 
tabte han. Hans to drenge har efterfølgende sagt, at Tonny har det bedre nu.
Jeg vil mest huske Tonny for hans passion for at formidle de gode budskaber på den allerbedste måde.  
Jeg husker stadig, da jeg så Tonny første gang til en jobsamtale, han fejede benene væk under os på den gode 
måde. Da han blev ansat, fuldførte han sin skæve formidling og har sat sit mærke ved sin formidling i mange små 
og store Ishøj borgeres hukommelse for altid. Tonny lever videre i deres faglige dannelse og dannelse for livet.
Tonny havde altid skæve betragtninger og punchlines som skabte glæde og inspiration for os, der til dagligt  
arbejdede sammen med ham. Jeg vil savne hans guitar og fortolkninger af U2, hans præsentation af en gravid 
svane og hans underholdende måde at formidle svært stof.
Mine tanker går til hans to drenge Nicolaj og Mikkel, som har en omsorgsfuld og klog mor og forhåbentlig  
ballast til at gå videre i livet.

Æret være Tonnys minde

Johnny Skjoldborg Krog, 
kollega og tidligere leder på Ishøj Naturcenter.
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Nu er det snart tid til at sende julekort 
til familie og venner. Og hvad er mere 
naturvejlederagtigt end at sende et jule-
kort med et frimærke der hylder den 
spiselige natur. PostNord har i samar-
bejde med projektet VILD MAD udgi-
vet fem frimærker med netop vild mad.

Frimærkerne forestiller fem alminde-
lige vækster, der findes over hele landet, 
og er udvalgt i samarbejde med VILD 
MAD-projektet.

Den danske natur er et skatkammer 
fyldt med spiselige vækster, og med de 
fem nye frimærker vil vi gerne sætte fo-

Følg naturvejlederne på Instagram:  #naturvejleder
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VILD MAD 
fra naturens spisekammer 
kommer på frimærker

kus på, hvordan man med vilde råvarer i 
køkkenet kan tage del i en bæredygtig 
kultur og samtidig få gode natur- og 
madoplevelser, siger Martin Pingel, de-
signchef i PostNord Frimærker.

Som noget særligt er der på hver af de 
fem frimærker trykt et GeoTag, som le-
der hen til fem forskellige danske byer, 
hvor der findes en lokal VILD MAD-
formidler, der kan fortælle mere om 
mulighederne for at udforske og spise 
naturen.

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

Spillekort udformet som de gode 

gamle bilkort, men i dette spil dyster 

man mod andre ved hjælp af små dyr 

fra sø og vandløb.

Velegnet til de yngre klasser og 

indskolingen, da kortene indeholder 

ikoner og prikker, som er nemt 

aflæselige.

Se mere på www.frederiksen.eu

               MINIATURERNE -
   ET NATURLIGT SPIL OM DE SMÅ DYR
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