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Men hvad nu, hvis man er kørt liiiidt træt i det juleforløb man plejer at lave. Eller
hvis det føles utilfredsstillende med “sodavandsforløb” (eller varm cacao) i det meste af november og december. Hvordan kan man lave forløb og arrangementer, som
både tilfredsstiller deltagernes forventninger om hygge, jul og nisser og samtidig lærere og pædagogers forventning om forløb med viden, aktivitet og læringmål. Og alt
sammen i en ramme, som naturvejlederen kan se sig selv i - også flere gange om
ugen i en hel måned !
Dette blad er en skattekiste af gode ideer. Lige fra de helt enkle DIY julepynt til de
længerevarende udeskoleforløb, til de store og til de små, til familier og til skoler.
Her er julegaven til dig, som trænger til at nytænke dit juleforløb
Og til dem der bare ikke KAN have mere julenisse, juletræ, juleguf og juleeventyr,
så er der også en lang række ideer og tanker fra fra vores kollegers studietur til Finland.
Selvom dette er det sidste blad der udkommer i trykt version, så er det ikke noget
der ændrer drastisk på hverken indhold, deadlines, redaktion eller layout. Den eneste mærkbare forskel er, at du SELV skal trykke på print, hvis du ønsker at sidde
med bladet i hånden. Ellers vil det komme til din mailboks 4 gange om året - præcis
lige som det trykte blad kom i din postkasse. Når vi bliver rigtig gode til det, vil vi
selvfølgelig udfordre os selv ved at lave videoreportager, indlejrede links og alle de
andre spændende ting, som det elektroniske medie giver mulighed for.
Sidder du derude med bladet i hånden, og tænker at videoreportager er spændende. Eller har du en artikel på skrift du gerne vil dele med alle os andre, så skal du
stadigvæk være mere end velkommen. Bladet lever kun videre, så længe skønne naturvejledere i hele Danmark bidrager med indhold.
Med ønsket om en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
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Naturvejlederforeningen i Danmark

RVEJ L

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.

www.natur-vejleder.dk

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

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.

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.

Årskonferencen 2020
13.-15. maj i Hirtshals

Naturvejlederforeningens generalforsamling
afvikles næste gang lørdag d. 29. feb. 2020 i
Odsherred. 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/ Jakob Walløe Hansen, Drosselholm, Nygårdsvej 43, 4500 Nykøbing Sjælland
Foreningens e-post: formand@natur-vejleder.dk

Bestyrelsen:
Jakob Walløe Hansen (form.)
Franz Holmgaard (næstform.)
Carina Pilgaard
Christine Røllike Ditlefsen
Dieter Toftkjær
Jacob Jensen
Louise Liv Holm
Mia Lindegaard Pedersen
Søren Rafn
Cecilie Meyer (supp.)
Inge Christensen (supp.)
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formand@natur-vejleder.dk ...............2372 9463
fho@jaegerne.dk................................6118 8393
cpv86@hotmail.com...........................4221 4090
crditlefsen@gmail.com.......................5250 2448
dt@dds.dk...........................................2082 5671
kajac@post9.tele.dk ...........................3076 0222
liv@wedonature.dk.............................5155 6211
mia.pedersen@snm.ku.dk..................6130 5005
srafn@me.com....................................6089 9018
meyer.cecilie@gmail.com...................6055 9848
ict@albertslund.dk.............................2870 7977

Medlemsskab og adresseændring:
Torben Stenstrup
kasserer@natur-vejleder.dk
Web og nyhedsbrev:
Mette Millner Raun
web-ugle@natur-vejleder.dk
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			 Bedste julehilsner

Jakob Walløe Hansen
Naturvejlederforeningen

Foreningens leder

sidst i oktober i år afholdt foreningen en mindre strategikonference i Heerings
Gaard, hvor en række personer var sat stævne for at give deres bud på hvordan
naturvejledning udgør en ressource.
Et af hovedbudskaberne var at vi skal række mere ud og være åbne - både over for
hvad omverden byder på, men også tilbyde vores kompetencer og lære fra os.
Så hvorfor ikke benytte os af at julen står for døren - for da skal man netop række
ud og give fra sig. Og ja ja, den var nem, bladet her handler nemlig om jul... og om
hvordan vi bruger det i vores dagligdag overfor alle målgrupper, men dog især overfor børn og til dels unge.
Julen giver os en lang række muligheder for at lege med nye emner og anderledes
muligheder for at tænke på tværs af fagområder. Her er det oplagt at tænke koblinger mellem naturen og kulturhistorie, fødevaretraditioner og ikke mindst bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget. Og så for virkelig at dyrke noget af det stærke ved
dansk naturvejledning; den nære 1:1-oplevelse (jeg gider ikke bruge ordene læring
og dannelse i denne sammenhæng; det er jul).
I disse år sker der en forandring af klimaet, der gør at generationer kommer til at
vokse op uden at opleve jul og vintre med megen sne, på samme måde som mange
af os voksne har mødt i vores barndom (afhængigt af vores alder selvsagt). Det gør
fx at vores livsstil forandrer sig og giver os nogle andre vilkår for udendørs vinternaturformidling end de praktiserer i fx Finland.
Derfor var det jo meget nærliggende at det var målet for Internationalt Udvalgs
forårstur, der gik på bl.a. vinterformidling - i Finland. Mange var taget med IU østover og mit indtryk er at der kom en del spændende nyt ud af dette internationale
og vigtige sigte - for den vej skal vi også række ud - ud i verden og lære nyt - uden at
tro vi kan det hele allerede. Hvis man vil læse mere om IUs tur til Finland er her i
dette blad chancen.
I bestræbelserne på gerne at ville række mere ud, er der også taget beslutning om
at gøre NATURvejleder digitalt i fremtiden - og derfor er bladet, du, kære læser, sidder med foran dig, det sidste nummer, der udkommer i en trykt udgave.
Fremover vil det være digitalt, og være tilgængelig for distribution på en helt anden måde end tidligere. Vi fremstår derved mere dynamiske og det vil give os muligheden for at udbrede vores erfaringer til et bredere publikum på en måde, der
matcher vores kommende strategi.
Og på den måde kom jeg tilbage til starten. En start på et nyt år står vi også overfor; et nyt år, der i naturvejleder-regi, tror jeg, vil vise sig ganske vigtigt for vores
fremtid som forening og som faggruppe. Mange vigtige beslutninger skal tages, og
2020 vil vise om vores strategi passer til virkeligheden. For derfor at give foreningens nye strategi den bedste start, håber jeg mange af jer vil finde vej til Odsherred
lørdag den 29. februar, hvor årets ordinære generalforsamling afholdes. Det bliver
ikke kedeligt!
Men inden da noget jul, med familie og venner, ved det genbrugte juletræ, og med
plastik-skrald som pynt, og stearinlys lavet med ungerne på naturskolen - eller
hvorfra I nu holder en lille ferie :)
Tak for et dejligt naturvejleder-år 2019 og ses til et nyt i 2020 - rigtig glædelig jul!

Jakob Walløe Hansen
Formand
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Fotos: MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Jul på mange måder
i MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Af Fie Bornich, Dorit Iversen,
Lisbeth Lomholt, Jan Ryttergaard, Bodil Kristensen, og
Dorte Vind,
naturvejledere på MYRTHUE Natur, Kultur & Læring.
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Det er MYRTHUEs steders
særkende og styrker, der er
udgangspunktet for alle vores
juleforløb til dagtilbud og
skoler. Nogle af vores tilbud er
helt nyudviklede og andre
gamle kendinge, der løbende
bliver udviklet på. Vi har stort
set fuldt booket allerede fra
tidligt på året og mange
pædagoger, dagplejere og
lærere vender tilbage igen og
igen med deres børnegrupper
og klasser.

Vi arbejder med natur- og kulturformidling, men vi læner os samtidig op af
de temaer og mål, som er udgangspunktet for dagtilbud og skole.

Nisse Funder på Midtgård
– et økologisk formidlingssted

Nisse Funder ligger på høloftet og snorker. Han har hele natten haft travlt med
at drille bondemanden, og han har puttet forskellige skøre ting i foderspandene. Når børnene, fra 0 til 6 år, ankommer til Midtgård, går de med
naturvejlederne Fie Bornich og Hanne
Lehmann rundt og fodrer grisen, ænderne og gæssene. Undervejs finder de
forskellige rekvisitter, Nisse Funder har
gemt, og sammen undrer de sig og bygNATUR vejleder • 28. årg. • nr. 4 • 2019

ger små julehistorier om dyrene. De
snakker om, hvad de godt kan lide at
spise ved juletid, og der bliver sunget julesange. Efter fodringen går børnegruppen i den lune julepyntede havestue, og
de forskellige værksteder bliver introduceret; der skal bages pebernødder, fremstilles nisser og grønkål-æblejuletræer
og fortælles julehistorier.
Midtgård ligger i Esbjergs udkant og
her har MYRTHUE husdyr og køkkenhaver, så afsættet for dette forløb er naturligvis taget heri.

Julemors værksted

I Julemors værksted møder de 4-6 årige
børn naturvejleder Dorit Iversen klædt i
rød kjole og nissehue. Her er afsættet
bogen ”Pers nye klæder” af Elsa Beskow,
naturskolens får og deres uld. Julemor
tager børnene med på besøg hos fårene,
viser dem hvordan man karter og spinder, og børnene væver selv små julegaver. Inden der sluttes af med en gåtur i
skoven, fortæller Julemor om den første
jul.
Både hos Julemor i Guldager Naturskole og på Midtgård kommer vi omkring flere af de læreplanstemaer som
dagtilbud arbejder ud fra. Det er især
”Kommunikation og sprog”, ”Krop, sanser og bevægelse”, ”Natur, udeliv og
science” og ”Kultur, æstetik og fællesskab”.

En juletur i Guldager Naturskole

På en juletur i Guldager Naturskole oplever elever fra børnehave- til 4. klasse
ægte julestemning inde og ude. Dagen
starter inde, hvor der snakkes skovnisser og deres forhold og kærlighed til naturen. Herefter går klassen mod Nisseskoven med naturvejleder Rene K.
Rasmussen eller Lisbeth Lomholt, hvor
eleverne leder efter spor fra skovnisserne. Der fortælles en julehistorie i skoven, og eleverne samler evt. pynt til
NATUR vejleder • 28. årg. • nr. 4 • 2019

Nisse Funder er med til
fodringen på Midtgård.
klassen. Er eleverne for store til skovnisser, startes dagen i MYRTHUEs jernalderlanghus med bål og fortællinger om
julens traditioner – og lidt om nissen,
som for længe siden ikke var den rare
julemand, der kom med slik og gaver.
I naturskolelokalet males små nisser
på birkeskiver, eller der brændes kærlige
juleønsker på træskiver med ønsket om
en bedre verden; af jordnøddeskaller laves der til-og-fra kort til julegaven, eller
der fremstilles små mus af naturens materialer. Nogle klasser medbringer ingredienser til at lave grød, æbleskiver og
kakao til at give varmen efter turen i
skoven. Forløbet er udsprunget af naturskolens beliggenhed i skoven, og fra
historiefaget berøres, hvordan der har
været ændringer i hverdagslivet og højtiden gennem tiden.

Jul på Quedens Gaard

Det er ”Dejlig er den himmel blå” der
øves på forhånd, og indskolingsklasserne er opfordret til at se filmen og læse
bogen ”Peters jul”, når de skal til juleforløb hos Skoletjenesten på Quedens Gaard. Stedet er et historiske værksted,
som vi i MYRTHUE driver sammen
med Sydvestjyske Museer. Afsættet er
her taget i en snedkermesterfamilie,
som har boet i det gamle hus i Ribe.
Julen nærmer sig hos snedker Kesse
og hustruen Kjerstine i huset på Sorte-
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Om MYRTHUE - Natur, Kultur & Læring
MYRTHUE tilbyder natur- og kulturformidling
til kommunale dagtilbud og skoler i Esbjerg
Kommune samt til andre målgrupper. Ud
over dagtilbudstjeneste og skoletjeneste tilbyder MYRTHUE offentlige arrangementer til
borgere, såsom høstmarkeder, Marbæk-/Nationalparkdagen, naturvejledningsture, personalearrangementer, foredrag mv.
MYRTHUE arbejder på mange niveauer med
projektledelse, kompetenceudvikling og efteruddannelse af lærere, pædagoger, naturvejledere, formidlere, lærer- og pædagogstuderende samt andre.
MYRTHUE har følgende steder:
• Natur- og Kulturformidlingscentret
Myrthuegård
• Midtgård – et økologisk formidlingssted
• Guldager Naturskole
• Jernalderlandsbyen i Guldager
• Havneskolen
• Den gamle skolestue*
• BESAT Esbjerg 1943*
• Holocaust UndervisningsCentret*
• Science Learning Lab - Ideværksted
• Naturskolen Kratskellet
• Skoletjenesten på Quedens Gaard*
• Dagtilbudstjenesten Ribe
• Digehytten
MYRTHUE står for projektledelsen af undervisningstilbuddet Mit Vadehav. I MYRTHUE
samarbejder vi på tværs af stederne for at
dygtiggøre os i fællesskab, og deler viden
med andre eksterne læringsmiljøer i kommunen, ved Vadehavet og i hele landet.
Lederen af MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring refererer til chefen for Kultur & Pædagogik - Børn & Kultur - Esbjerg Kommune.
*) i samarbejde med Sydvestjyske Museer.
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brødregade 5. Året er 1890. Eleverne
bydes indenfor og inddrages i forberedelserne op mod jul. Stedet emmer af
historie, og eleverne møder naturvejlederne Dorit Iversen, Jan Ryttergård eller
museumsformidler Trine W Brander i
dragter og i rolle. Traditioner og livsvilkår for snedkerparret og andre Ribeborgere belyses, gennem arbejdet i forskellige værksteder. Eleverne danser om en
grønkålstok. Det var nemlig kun de rigeste, der i 1800-tallet havde råd til den
nye skik med at tage et grantræ ind i
stuen og pynte det. Middelklassen brugte i stedet en grønkålsstok som juletræ.
Der laves små håndlavede gaver og leges
nogle af datidens julelege. På det gamle
brændekomfur breder duften af jul sig
og måske bliver der også en smagsprøve. Julen synges ind og dagen slutter af
NATUR vejleder • 28. årg. • nr. 4 • 2019

med fortællingen om Helligtrekonger
fra ”Peters Jul”. Alle klasser får, som en
”huskeknage”, et trearmet lys med hjem
til klasselokalet, så de fx i historie kan
tale videre om hvordan mennesker er
påvirket af og bruger historien, eller om
kristne grundbegreber og udtryk.

Landkøkken på Naturskolen Kratskellet

Landkøkken er ikke på den måde et juletilbud, men lugter lidt af det. Som forberedelse anbefales at se en scene fra
”Matador”, hvor man kan se Katrine
Larsens køkken fra 1950’erne. Eleverne
fra 6. til 10. klasse fremstiller retter fra
den solide landbokost fra 1950’ernes typisk danske mad- og måltidskultur. November er jo slagtemåneden, så før de
kan komme i gang med at tilberede maden, skal de have slagtet julegrisen. Det
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sker ved at naturvejlederne Jan Ryttergaard og Per Andersen viser en række
billeder af en slagtning. Nogle elever bliver derefter sendt i køkkenhaven efter
grøntsager, som skal bruges i retterne.
Undervejs lærer eleverne dels om tilberedning af retterne, samtiden og ”årshjulet” i landbruget. Fra madkundskabsfagets kompetenceområde ”Måltid og
madkultur” hentes hvordan eleverne
kan fortolke måltider med forståelse for
værdier, kultur og levevilkår.
Inden alle går til bords dækkes det fint
og maden præsenteres af de, som har lavet den.

Julemad i et nyt lys på Myrthuegård

På Natur- og kulturformidlingscentret
Myrthuegård arbejder 7.-9. klasse en hel
dag med Julemadkundskab. Her sættes
maden og madkulturen i et historisk
perspektiv. Der anvender lokale produkter, og i dagens forløb skal eleverne forholde sig til bæredygtighed, energi,
sundhed, kemien i maden og ikke
mindst smagen. Det er naturvejlederne
Bodil Kristensen, Rene K. Rasmussen
og natur- og kulturformidler Thea Giv-
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skov der tager imod. Dagen begynder
for elever i den kolde Folkestue, hvor
kun brændeovnen giver lidt varme. Her
får de grød. De oplever, hvordan grøden
giver dem varme og smager samtidig
det, som engang var hverdagsmad. Det
giver dem vigtigt perspektiv, når de i dagens løb skal lave mad, som for dem
ikke er noget særligt, men som engang
var festmad. Eleverne laver julemedister,
bager leverpostej, snører og koger rullepølse, sylter rødbeder, koger sønderjysk
grønlangkål, tilbereder kålretter, kærner
smør, kværner korn til boller, koger
klejner, fremstiller konfekt og bager pebernødder. Hele dagen går med tilberedningen af denne dejlige julemad,
som serveres for forældre og søskende,
der ankommer ved 17-tiden. Eleverne
har øvet sig, så de kan præsentere alle
retterne, og alle er godt trætte, når der
siges farvel ved 20-tiden.
Fra faget Madkundskab berører vi,
hvordan eleven kan træffe begrundede
madvalg i forhold til kvalitet og smag.
Vi kommer omkring bæredygtighed og
miljø - hvordan eleven kan analysere fødevaregruppers vej fra jord til bord og
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til jord igen, samt måltid og madkultur hvordan eleven kan fortolke måltider
med forståelse for værdier, kultur og levevilkår.
Den inspiration til efterbehandling
der gives, går på at lave mad med udgangspunkt i danske traditioner knyttet
til lokale råvarer, at gå på opdagelse i
”gamle” kogebøger og definere opskrifter ud fra fødevarebevidsthed, bæredygtighed og miljø og at fremstille en høkasse til madkundskabslokalet.
Vi udbyder ikke julearrangementer
for familier, men overvejer på opfordring om vi skal afprøve Julemad i et
nyt lys, som et familiearrangement en
lørdag i 2020 med betaling. I Esbjerg
Kommune er vi så heldige at alle
MYRTHUEs tilbud for kommunale
dagtilbud og skoler er gratis, dog tager
vi betaling for mad, hvis det er mere end
blot smagsprøver.
Vi håber, denne runde i julen i
MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring
vil give inspiration. Læs evt. mere på
ude.nu.
God julearbejdslyst til alle.
o
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Jul i Grevemosehus
år 1910
En historisk ramme om
formidling af samspillet
mellem natur, kultur og
historie.

Af Anne Mette Abildtrup
Hansen, naturvejleder og
projektleder på
Grevemosehus-projeket;
Raadvad Naturskole.
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I Rude Skov i Nordsjælland ligger der et
gammelt skovløberhus ved navn Grevemosehus.
Huset er en del af Naturskolerne i
Rude Skov og Raadvad og bruges til aktivitetsforløb for børnehavegrupper og
skoleklasser.
Til huset hører en have, et brændeskur samt en lille længe med hønsehus,
(snitte)værksted og høloft. Det hele er
”ført tilbage i tid”, så det fremstår som et
skovløberhjem fra starten af 1900-tallet.
Dvs. med gamle møbler, brændekomfur
i køkkenet, petroleumslamper, vandpumpe på gårdspladsen og lokum i udhuset.

Målet med den historiske indretning er
ikke, at alt skal være historisk korrekt
som på et museum, men at de, der kommer på besøg, får følelsen af at være gået
100 år tilbage i tiden. Tilbage til et hjem
for en familie med 7 børn - uden elektricitet og indlagt vand.

Juletraditioner omkring år 1910

”Jul i Grevemosehus år 1910” er et 4-timers forløb for 3.-5.klasser, som vi udbyder et par uger hvert år i december,
og som udnytter stedets historiske ramme fuldt ud.
De lærere der booker forløbet, er for
det meste dansk-, historie- eller madkundskabslærere, der typisk bruger forløbet i forbindelse med emner som ”juletraditioner før og nu”, ”(jule)mad i
gamle dage”, ”at være barn for 100 år siden mv.”
Forud for besøget har lærerne fået en
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mail med beskrivelse af forløbet. De er
på den måde selv med til at vælge hvilke
aktiviteter, der skal foregå i løbet af dagen. Og ikke mindst er vi (næsten) sikre
på, at de er forberedte på, at de hver
især skal stå alene for et værksted.
Selve forløbet indledes på høloftet.
Siddende i ly tæt sammen på halmballer
i skæret fra (batteridrevne) petroleumslampers skær, får eleverne en kort fortælling om den familie, som boede i
Grevemosehus for 100 år siden. Fortællingen tager udgangspunkt i familiens
børn for at skabe identifikation mellem
dem og elevernes egen hverdag.
Derefter drejes dialogen over på juletraditioner før og nu. Eleverne nævner
hvilke elementer de forbinder med jul,
og de nævnte elementer, danner så udgangspunktet for en fortælling/dialog
om forskelle og ligheder mellem den jul,
vi kender i dag, kontra den jul børnene i
Grevemosehus kendte til i år 1910.
For mange er det en a-ha oplevelse at
erfare, at en hel del af de elementer, som
vi i dag forbinder med jul, også eksisterede for 100 år siden - bla. mange af vores madtraditioner, samværet med familien og fænomenerne julegave og
juletræ (som på dette tidspunkt er velNATUR vejleder • 28. årg. • nr. 4 • 2019

kendte, men dog ikke helt allemandseje
endnu). Omvendt bliver mange også
overraskede over at høre, at julemanden, julenisser og julekalendre endnu
ikke var en del af julen i 1910.
Til at ”krydre” dialogen på høloftet,
har vi forskellige genstande med i en
kurv, som tages frem, efterhånden som
samtalen bevæger sig ind på særlige emner. Der er f.eks. en skjorte, et forklæde
og en hjemmelavet kludedukke som eksempler på praktiske/hjemmelavede julegaver (hvis børnene overhovedet fik
gaver). Julegaver nævnes nemlig ALTID
af børnene.☺
Juletræ og julepynt bliver som regel
også nævnt af eleverne. Så synger vi 1.
vers af Højt for træets grønne top – og
taler om, hvad der mon menes med at
”først skal træet vises, siden skal det spises”.
Her viser vi et par eksempler på hjemmelavet julepynt fra 1910. Pointerne her
er, at meget pynt enten var spiseligt (figner, peberkagemænd, vaniljekranse) eller havde til formål at indeholde spiselige godter som rosiner, nødder, kandis
(kurve, kræmmerhus, hjerter). Og så taler vi om, at julepynt var noget man selv
fremstillede hjemme i stuen – ofte sam-
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Faktaboks:

Forløbet kræver min 2 lærere udover naturvejlederen.
Læringsmålene for forløbet er bla.:
• at eleven kan fortælle om danske jule
traditioner anno 1910.
• at eleven kan sammenligne egne jule
traditioner med juletraditioner omkring
1910.
• at eleven kan arbejde i et køkken uden
rindende vand og indlagt elektricitet.
• at eleven kan fremstille gammeldags
julepynt efter skabeloner.

14
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men med hele familien, samt at det var
en sjælden luksus for børnene med alle
de lækkerier.

Værkstedsaktiviteter

Efter en 10-pause, hvor lærerne instrueres i de værkstedsaktiviteter, de skal stå
for, deles børnene i grupper og roterer
så mellem 3-4 værksteder. Dog på den
måde at hver elev kun når at prøve 2
værksteder, da hvert værksted kører ca.
50-60 min. Det er op til lærerne, om
eleverne på forhånd selv har valgt hvilke
værksteder, de helst vil på eller ej. Min
erfaring er ikke overraskende, at det
klart fungerer bedst, hvis de selv har
været med til at vælge.
Alt efter elevernes alder, antallet af
voksne og den forudgående aftale med
læreren kan værkstederne være:
1. julebag på brændekomfuret i køkkenet (vaniljekranse og pebernødder)
2. julepynt af iblødlagt langhalm
(udenfor)
3. snitte nisser af birkegrene (i snitteværkstedet). Inkl. en snak om nissens kulturhistorie!
4. gammeldags julepynt med saks og
silkepapir i ”den pæne stue”: ”mønt i
skjul”, kurve mv.
I løbet af de to timers værkstedsarbejde,
kommer køkkenholdet stolt rundt og
deler ud af deres nybagte vaniljekranse
og pebernødder. Det er med til at holde
humøret højt, men har også den effekt,
at det ikke tager lang tid for eleverne at
spise madpakker… (der er ikke så meget appetit tilbage!)
Forløbet sluttes af med en gammel juleleg: Blindebuk. Det giver mulighed for
at snakke med eleverne om julelege og
den betydning, de havde i det gamle
bondesamfund.
Med sig hjem fra dagen i Grevemosehus tager eleverne (forhåbentlig) en
større viden om juletraditioner før og
nu, fysiske ”huskeknager” i form af
hjemmelavet julepynt samt maven fuld
af mere eller mindre brændte vaniljekranse og pebernødder.☺
o
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Jul i Randers…
Hvad gør man, når man får
gentagne forespørgsler på
julearrangementer for skoleklasser, men egentlig aldrig
helt har brændt for at formidle
jul med naturen som ramme??

Af Helle-Marie Taastrøm &
Maria Brummerstedt,
Randers Naturcenter
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Vi besluttede i 2015 at overgive os og
hoppe med på julebølgen – og så til
gengæld få så meget natur og friluftsliv
proppet ind i arrangementerne som
overhovedet muligt og som måske ville
gøre, at vi kunne finde julegnisten. Vi
besluttede også, at vi så ville gå ”all in”
og invitere MANGE skoleklasser samtidig og afprøve nogle nye ideer til det,
som vi her har navngivet ”klynge- formidling”, altså at vi formidler eller skaber muligheder for mange brugere samtidig. I parentes – så ville vi også få julen
hurtigt overstået……. Vi havde afprøvet
klyngevejledning i flere år med dagtilbud, men nu stod det for tur at afprøve
modellen på skolerne også.

Hvad gør vi så?

Alle skoler – både folkeskoler og privatskoler – får invitation ud i september
måned men en kort beskrivelse af forløbet. Målgruppen er 1.-6. klasse, samt
specialklasser der kan se sig selv i arrangementet. Vi har skruet det sammen således at 10 klasser samtidig kan deltage i
vores forløb og forløbene er fordelt over
6 dage – dvs. vi kan kapere 60 klasser alt
i alt.
Et par uger før arrangementet har lærerne fået et ”jule kompendium” tilsendt, der kan bruges til forberedelser
og planlægning i klasserne – det er præcist samme materiale, der sendes til alle
alderstrin. Kompendiet består af 16 ideer til HVAD man kan lave og hvilke aktiviteter som tilbydes og ud fra dette
sammenstykker læreren selv sit program – dvs. læreren i de yngste klasser
udvælger et par temaer, mens lærerne i
de ældre klasser ofte lader eleverne selv
organisere sig og bestemme hvad de vil
kaste síg over.
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Dagene før vi juler på Randers Naturcenter organiserer vi udearealerne, så
der i alt er 10 bålpladser med bordbænkesæt omkring – det er de enkelte klassers ”stambord” ved arrangementet. Her
kan de lave bål og bage æbleskiver, lave
børnevenlig gløgg eller stege æbler. Vi
vil meget gerne, at ungerne får fornemmelsen af fællesskab omkring bålet og
sidder sammen i røgen, imens de sysler
med julepynt, træsnitteri, pileflet eller
hvilke af de forskellige julede aktiviteter
de har udvalgt sig.
Når dagen oprinder tjekker klasserne
ind fra kl. 9 og får tildelt en plads. Vi
har en grej-bar med alt i udstyr og materialer og naturcenterets personale står
klar til at udlevere gear og rådgive både
elever og lærere. Vi oplever at nogle elever er velforberedte og nøje har valgt
hvad de skal lave og har gennemtænkt
processerne på baggrund af de manualer de har fra det udsendte julekompendium. Vi oplever selvfølgelig også det
modsatte – at lærere og elever først på
selve dagen forholder sig til hvad der
skal ske. Vi har lavet en oversigttavle
med alle aktivitetsforslag, så der er mulighed for visuelt at forholde sig til vores
forslag.

remaskine, syl, grensakse, knibtang
osv..) og afprøver færdigheder som at
snitte, save, hamre, klippe osv. Derudover håndteres forskelligt materiale som
frisk træ, tørret og frisk pil, læder, tagrør, siv, snor mv. Vi hører ofte at skolerne ikke har værktøj i det omfang som vi
ligger inde med og ikke har ”tid” til at
hente frisk træ, pil til pileflet mv – vi
sørger med andre ord for at det bliver
muligt for lærerne at tilbyde materialekendskab og værktøjshåndtering til eleverne.

Et rummeligt og inkluderende arrangement

Vi har med vilje udtænkt et arrangement, hvor klasser på forskellige alderstrin og med forskellige kompetencer
kan deltage i præcist det samme arrangement – og især fra specialklassernes
lærere har vi fået mange dejlige kommentarer – det betyder utroligt meget
for deres elever, at man ved dette arrangement arbejder parallelt med de mere
almindelige folkeskoleklasser og ikke
deltager i nogen form for særarrangement. Der er nemlig ikke noget præstationskrav i hvor lidt eller hvor mange
aktiviteter man når denne dag – alle får
til gengæld oplevelsen af natur, friluftsliv og praktiske håndværkssysler.

Mål og Værktøj

Vi har også i andre sammenhænge arbejdet en del med faget håndværk og
design og er faldet over at kendskab til
værktøj og materialer faktisk har høj
prioritet. I et arrangement som dette
opnår vi at eleverne håndterer mange
typer værktøj (dolk, sav, sandpapir, boNATUR vejleder • 28. årg. • nr. 4 • 2019
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Når det kører af sporet

Vi oplevede i 2018 en dag, hvor vores
arrangement ikke gik helt så glat. En
skole havde booket samtlige pladser på
en dag, dvs.de stillede med 10 klasser og
tilhørende lærere. I stedet for at forholde sig til vores model for organisering
valgte man at uddelegere det således, at
der ved hver bålplads foregik en aktivitet – æbleskiver, træsnitteri eller pilehjerter – og så skulle samtlige 200 elever
zappe rundt og vælge det de helst ville.
Den enkelte lærer stod ved det samme
bålsted dagen igennem og styrede den
ene aktivitet. De blev efter vores mening
styret så hårdt, at det var lærerne der f.
eks. savede samtlige træskiver – ”det var
da det nemmeste” – i stedet for at det
var eleverne der fik saven i hånden. Dvs
der var produktion for øje i stedet for
processen. Vi vurderede, at der slet ikke
var stemningen af ro omkring bålet og
fornemmelsen af at sidde sammen med
sine kammerater og sysle sammen – der
var i stedet meget trafik, alt for meget
trafik, i mellemrummene mellem bålpladserne. Det har vi haft en god snak
med skolen om og det kommer ikke til
at gentage sig – i stedet får de her i 2019
mulighed for at låne Naturcenteret en
dag og på egen hånd stå for deres model
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– vi hjælper med lidt udlån af gear og
materialer, men blander os ellers ikke….

Når det går glat

Vi har fået rigtig mange gode tilbagemeldinger på vores arrangement – og
får f.eks. følgende at vide:
• ”Det er så skønt at vi kan arbejde parallelt med andre klassetrin – så kan
vi også fylde bussen op!”
• ”Det er dejligt I har organiseret alt
gear og grej – det her havde vi ikke
kunne magte ude på skolen.”
• ”Åhh hvor er det lækkert at special
klasserne kan være med på fuldstændig de samme vilkår som alle andre.”
• ”Ejj hvor er det en SKØN måde at
holde jule-klippe-klistre for vores
klasse – der er bare for meget glanspapir i alt det andet julehalløj…”
Vi håber dette kan være til inspiration
for andre – vi har lært at holde af julen i
de 6 dage det foregår og synes lyden af
glade børn udendørs i november/december hjælper med på julestemningen
her.
Og sådan bliver det atter i 2019 jul i
Randers.☺
o
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Vinterskovens dyr

En meget lille nisse på en
meget stor bakke.

- og så de der nisser
At vente derude i naturen med forventningens glæde,
klædt på, med støvler, overtræksbukser, hue, vanter.
Vente på børnene i
vinterskoven.
Lyset er helt specielt, træernes
former er tydelige og blikket
går langt ind i skoven mellem
stammerne.
Denne december dag sidder jeg i Hjermind Skov, på Jægerhyttens veranda og
venter på en 0-klasse fra en af Viborgs
skoler. En særlig følelse. Mine sanser er
altid helt åbne og modtagelige lige i
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denne stund. Jeg hører noget pusle, en
mus eller en fugl i den våde duftende
skovbund og er selv bare helt stille.
Jeg lytter. Og ja, nu er der børnelyd, så
det er tid til at sætte kaffekoppen fra
mig og blive klar til at tage imod flokken.
Så kommer ungerne væltende. Lyserøde og sorte små mennesker, fuldstændig perfekt klædt på til en dag i skoven.
Og de er også spændte, for det er snart
jul og hvad skal der mon ske herude i
skoven?
Vi går ind i Jægerhytten, den er gul og
har stråtag. Indenfor er det malet grønt
og rødt og kakkelovnen er varm. Taskerne med madpakkerne bliver sat i
hjørnerne, hue og vanter kommer af.
Børnene sætter sig på gulvet ved bræn-

Af Vibe Winckles,
naturskoleleder ved
Naturskolen i Viborg
Kommune
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Jægerhytten.
deovnen. Jeg fortæller lidt om mig selv,
stedet og dagen. Så synger vi sangen,
som de har øvet sig på hjemmefra: I en
Skov en Hytte lå. Alle kan se, at vi er i
den hytte, hvor sangen er skrevet. Og
jeg tager en udstoppet hare frem, som vi
selvfølgelig får en grundig snak om.
Uh, lige pludselig banker det på døren
og ind kommer en jæger, med gevær og
det hele. Han siger, at han skal på harejagt og om vi har set nogen hare her til
morgen. Nej vi har ingen set – bestemt
ikke. Og vi får heldigvis ham overtalt til
at gå hjem igen, da vi jo har planlagt at
være i skoven hele formiddagen.
- Men så nævner han nissen, og vi
stivner alle sammen ”Har I set den?” Vi
ryster alle på hovederne og bliver inderst inde nervøs for om han virkelig
kan finde på at skyde en nisse.
Jægeren går igen og vi andre bliver
enige om at gå ud. Puh, det var også
varmt at være inde ved kakkelovnen.
Vi skal da ud og se os omkring i skoven. Denne smukke, varierede skræntskov på kanten af Gudenåen.
På vej rundt om det første hjørne på
skovstien ligger der noget hvidt. Ved
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nærmere undersøgelse finder børnene
ud af at det er risengrød. Lidt længere
hen ad stien ligger der endnu en klat, og
en til og en til. Så er der jo ingen tvivl.
Nissen har været her. Børnene er helt
oppe at køre. Nogle er bange, andre synes at de er lidt for store til det her pjat
og andre styrter bare derud ad.
Vi leder efter andre spor end grødklatter, nissehuler, nissestier, musehuller
og rådyrlort. Hvor stor er han mon? Bor
han i rævegraven eller musehullet?
Hjælper han dyrene eller hjælper de

NATUR vejleder • 28. årg. • nr. 4 • 2019

ham? Hjælper de hinanden med at klare
vinteren og hvordan? Hvordan ser nissen egentlig ud? Der er mange spørgsmål. Og hvordan får vi ham lokket frem,
vi ved jo, at han er her, måske med en
sang?
Det lyder smukt ude i skoven når 25
børn synger ”På loftet sidder Nissen…”
Og så lige pludselig langt oppe på en
højderyg mellem træerne, går der en lille nisse med en høj rød hue. Åh, vi bliver helt forfjamskede, og glade. Husk
nu, at han er vild, lidt lige som det nysgerrige egern, siger jeg. Vi skal være stille og tale lavt. Så kan det være at vi får et
langt glimt af ham..
- Nissen er meget nysgerrig og har
helt klart fået øje på os oppe fra bakketoppen. Hans hoved vipper lidt på skrå
og hans hjul ben er tydelige, vi er ikke i
tvivl – det der, er en ægte nisse.
Men ak, lige pludselig kommer der en
høj lyd, bare en gren der knækker og
væk løber han.
Åhhh, hvor blev han af?
Vi trasker hjem til Jægerhytten. Vi er
opstemte, men er også lidt kede af at
han ikke kom hen til os. Ikke ville være
sammen med os. Vi kunne jo synge en
sang igen…Vi finder på at fælde et lille
grantræ og tager det med hjem til Jægerhytten. Vi stiller det op udenfor og
pynter det lidt med kogler og andet der
ser pænt ud. Og så danser vi og synger
om træet, alle de julesange vi kender.
Og minsandten om det ikke sker igen.
Han kan lige skimtes mellem træerne,
tydelig meget genert. Vi kigger langt efter ham, men fortsætter med at synge.
Og i det øjeblik sangen er slut, er nissen
væk igen. Øv, kommer han ikke hen til
os?
Nå, vi er sultne og vil ind og hente taskerne. Men inde i Jægerhytten, er der
ingen tasker at se. Hvad er der sket? Det
må være ham Nissen. Han har været her
og drillet, har han taget dem med? Nej,
der oppe på hylden er der en, i skabet er
der også en, på toilettet er der en taske
og selv i køleskabet ligger der en. Pyh,
sikke en drillenisse, godt at han kun spiser risengrød.
Stemningen er høj. Det er lige som det
skal være. Børnene er overbeviste og de
voksne, lader dem blive i troen og leger
med.
En gang vi gik derude, var det en af de
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Nissebo i træet i troldeslugten.
voksne, der var den første der så nissen.
Og hun blev så forskrækket, pegede og
råbte op. Bagefter var hun så flov over at
hun sådan havde ladet sig rive med.
Men jeg synes faktisk, at det var skønt,
tænk at hun i et øjeblik også troede på
nissen. Hun fik meget ros.
Vi er skabt til at lege og fantasere og vi
skal gøre det sammen med børnene, det
skaber empati hos dem. Her lærer de at
forstå nissen og tage hensyn. Hvorfor
skal vi være stille, når vi ser ham, hvorfor vil han ikke ned til os, ser han ked
ud af det og hvorfor driller han?
Snakken om nissens venskaber og liv
blandt skovens dyr, giver børnene et
indblik og en forståelse for, hvordan vores vilde dyr klarer sig gennem vinteren.
Hvordan musene lever i gangene under
jorden, egernet oppe i reden og fuglene
i buskene, alle skal jo have mad og ly.
Og lur mig, om børnene ikke overføre
noget af oplevelserne og den nye viden,
til leg.
Nu er de gået igen, de dejlige børn. Jeg
har lavet mig selv en frisk kop kaffe, sidder igen på verandaen og lytter til skoven. Tænker lidt på ham nissen og på
børnenes mange kloge ord fra dagen –
og smiler.
o

21

Rammen om fortællingen:
Bålet, lammeskind, lanterner
med lys og, ikke mindst,
naturen omkring.

Juleeventyret
Gårdnissen og
Skovnissen er
mest tænkt som
en sjov og hyggelig oplevelse
ude i naturen for
børnehavebørn
og 0. klasser.
Men jeg har
også flettet lidt
fakta om
skovens dyr ind
undervejs, som
jeg skruer op
eller ned for
afhængig af
børnenes alder,
og hvor interesserede de er.

Af Anne Merete Rask,
selvstændig naturvejleder:
www.naturkurven.dk
info@naturkurven.dk
Tlf. 22 58 51 88
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På juletur med
Gårdnissen og
Skovnissen
Første gang jeg afholdt juleturen Gårdnissen og Skovnissen var da jeg var ansat som naturvejleder ved Naturcenter
Kildegården i Herlev i 2012. Det var et
forløb, som krævede rigtig meget forberedelse, men børnenes begejstring betød, at det var det hele værd for mig. I år
afholder jeg for første gang turen som
selvstændig naturvejleder, hvor jeg tager
ud til daginstitutioner i københavnsområdet. Det er jeg ret spændt på, for det
er jo selvfølgelig noget andet, når jeg
skal skabe en særlig stemning og et ”fortællerrum” et sted, som er fremmed for
mig. Men til gengæld så er vi i børnenes
vante og trygge rammer, og det giver
flere fordele for både børn og pædagoger.

rer jeg fortællingerne som små teaterstykker med håndholdte tøjdyr fra Folkmanis. De ligner de rigtige dyr nogenlunde, og når jeg viser tøjdyrene, er det
meget nemmere at tale med børnene
om, hvordan dyrene ser ud i virkeligheden. Børnene er meget interesserede i
tøjdyrene, og det betyder, at de også bliver motiverede for at lære om de virkelige dyr.
Mit juletema ”Gårdnissen og Skovnissen” er en julefortælling, hvor jeg har
fem tøjdyr med: Ræv, mus, pindsvin,
egern, gøg. Afhængig af børnegruppen
kan det være jeg viser små teaterstykker
undervejs i forløbet. Men hvis børnene
er utålmodige, fryser, er sultne eller andet, så springer jeg teaterstykkerne over.

Naturfortælling med fakta

En ramme for fortællingen

Siden jeg startede som naturvejleder har
jeg brugt små fortællinger i formidlingen til de helt små børn i vuggestue,
børnehave og 0. klasse. Fortællingerne
finder jeg selv på, og nogen gange opfø-

På Kildegården var selve rammen om
forløbet meget vigtig. Mit ønske var at
børnene allerede ved ankomsten til Kildegården både skulle have vækket deres
nysgerrighed, føle sig trygge og godt
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modtaget. Jeg havde på forhånd brugt
en times tid på at pynte op og tænde bål
i bålhytten. Der var lammeskind at sidde på, lys i lanternerne ved indgangen
til bålhytten og over alt i buske og træer
hang der julepynt i børnehøjde: Julekugler, julenisser, julehjerter, guirlander.
Der var også lange røde bånd med klokker i som børnene skulle følge, først hen
til bålhytten, og så fra bålhytten og ned
til ”Træbanken”, hvor vi skulle hen senere.

Hjælp dyrene med at blive vinterklar

Når børnene sidder omkring bålet, viser
jeg først et kæmpestort brev, der er
kommet (1m*1m – brevet er stort for
det er jo skrevet af en lillebitte nisse, til,
for ham, meget store børn). På brevet
står der ”Til børnene på Kildegården”,
og hvem er nu det? Nå ja, det må jo
være til jer. Jeg åbner brevet og læser op.
Det er fra Skovnissen, som fortæller at
den lille Gårdnisse, der bor på Kildegården er kommet i et vældigt drillehumør
i år. Han har trukket køernes hø ud af
høhækkene og smidt det over det hele,
farvet mælken blå, og så har han pillet
julepynten af juletræet på gården, og
hængt det op i buskene! Men det værste
er, at han har drillet dyrene nede i Træbanken, så de er blevet aldeles vinterforvirrede. Ræven løber forvirret rundt,
egernet hænger med hovedet nedad i
grantræet, pindsvinet traver træt rundt,
og gøgen basker rundt og kukker helt
vildt.
Skovnissen beder børnene om at samle julepynten sammen i en kurv, så de
senere kan pynte juletræet igen, og så
skal børnene ned i Træbanken og hjælpe dyrene med at blive klar til de kolde
vinterdage. Der er tre små ”poster” undervejs på turen: Find mus til ræven, så
den kan få godt med sul på kroppen til
en lang vinter (jeg har på forhånd gemt
25 Ikea tøjmus, så børnene skal finde én
hver), byg hule af grene og blade til
pindsvinets vinterhi, saml kogler, bog
og agern til egernets vinterforråd og til
sidst: Flyv sydpå med gøgen (dvs. vi
”flyver”, løber og basker med vingerne
tilbage til Kildegården).

Julehygge inde i varmen

På Kildegården går vi ind i skolestuen.
Børnene pynter juletræ, og hov der ligNATUR vejleder • 28. årg. • nr. 4 • 2019

ger jo en gave! Det er en gave fra Skovnissen til børnehaven (en julebog til
højtlæsning). Børnene skal se om de
kan finde Gårdnissens dør op til loftet
(en lillebitte trædør, som er klistret på
væggen). Her stiller vi en lille skål risengrød med smørklat og kanel til Gårdnissen, for så holder han måske op med at
drille!
Når børnene har spist frokost så er der
en lille kreativ aktivitet: 0. klasser laver
Bjørli Lehrmanns fine ”Jule-edderkopper” med røde ben og nissehue, og de
mindre børn pynter kogletræer med
modellervokskugler eller former små
jule-pindsvin i trylledej eller modellervoks.
I løbet af november-december kunne
jeg nå at få 20 børnegrupper på besøg –
det var langt fra nok, og jeg havde
mindst lige så mange på venteliste. Men
det var, hvad der var muligt.

Tøjdyrene holder pause på
kontoret efter børnene er
taget hjem.

Gårdnissen og Skovnissen
på besøg i børnehaven

I år må jeg ændre konceptet lidt, men
overordnet bliver det det samme. Jeg
kommer til børnehaven en halv time
før, og pynter op enten ude eller inde,
som det nu er muligt. Derefter kommer
børnene ind på stuen eller ud på legepladsen, jeg viser et dukketeater med
tøjdyr og nisser, og så skal børnene
hjælpe dyrene med at blive vinterklar.
Jeg tager et lille juletræ med, en gave til
børnene fra Skovnissen, og materialer
til en kreativ aktivitet.
o
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24 små jule-DIY - v/ Lenette Schunck
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se mere på www.fuglellerfisk.wordpress.com

Jul i Jenle
med nissejagt i skoven
Når solen går 11_ 10_ 9_
kommer der liv i nisseboligen.
Nisserne laver 3_ 7_ 9_ ved
hjælp af et ild bor. Nisser er
meget 2_ 7_ 3 _ 4_ 4_ 3_ 8
_ 10_ . De 11_ 13 _ 8_ 3 _ 2 _
4_ 10 _ nisser overnatter i
fuglereder.
Nisseopgaver
Af Karin Winther,
naturvejleder ved
Naturekspeditionen,
Vesthimmerlands Kommune
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Umiddelbart så virker ovenstående ikke
som nyttig viden, men ikke desto mindre så valfarter børn, voksne og bedsteforældre hvert år ud i skoven, for at tage
på nissejagt i Jenle Plantage. Her er der
mulighed for at blive klogere på nisser,
natur og dyr ved at koble tal og bogstaverne, der er skrevet på trænisserne
med spørgsmål på nisseopgaverne.
Nisserne er ca. 1 meter høje træstol-

per, hvor der med motorsav er formet
forskellige nissehuer. Nisserne har forskellige ansigtsudtryk og de har både
grønne og røde huer.
Ud over nisseopgaverne med tal og
bogstaver, så har vi også udarbejdet nissebankoplader med nisseansigter. Disse
bankoplader fungere rigtig godt til de
mindste, til børn i AKT klasser, men
også til ældre deltagere med demens,
som kan have svært ved at kombinere
tal og bogstaver.
Nisserne graves hvert år ned i skoven
af Vesthimmerlands Nature Rangere.
Det er et hold drenge på 13-14 år, som
har fritidsjob hos Naturekspeditionen.
De hjælper bl.a. med praktiske opgaver i
forbindelse med arrangementer på naturbaserne. Nisserne skal være klar til d.
1. søndag i advent, hvor vi fejrer ”Jul i
Jenle”.
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Jul i Jenle

I Vesthimmerland Kommune har vi de
sidste 3 år, afviklet nissejagt i samarbejde med Naturstyrelsen. Der møder altid
mange op til adventsarrangementet,
hvor vi også tilbyder, at deltagerne kan
fremstille pilestjerner på stjernemaskiner, mosbamser og pynt til dyrenes juletræ i form af fedtkogler i julemandens
værksted.
Selv i silende regn mødte der i alt 100
deltagere, fordelt på 95 personer og 5
hunde op til naturarrangement i 2018.
Trods regnen, så var der skruet op for
den afslappede julestemning godt hjulpet på vej af bål, varm kakao og æbleskiver i bålhytten som Nature Rangerne
tog sig af.

Før - under – efter

Trænisserne er ikke helårsnisser, men
de er på job i hele december måned.
Som naturvejleder bruger jeg nissejagten til arrangementer for grupper med
enlige ældre, grupper med deltagere
med demens, skoler og daginstitutioner.
I det hele taget tænker jeg meget på, at
når vi udvikler og tilbyder naturarrangementer, så skal aktiviteterne kunne
fortsætte i et ”gør-det-selv-format” uden
os som naturvejledere. Målet for mig er
at få så mange som muligt ud i naturen,
og det også uden at jeg er med som formidler. Derfor kan opgaverne, der er
udarbejdet til nisserne, downloades på
naturekspeditionen.dk. Det betyder så
at mange familier, på egen hånd tager på
nissejagt i forbindelse med familiearrangementer i hele december.

Julen varer lige til påske

Det er nu ikke helt sandt. Nisserne tages
hjem i løbet af december, men til påske
er 1. meter høje træharer klar til påskeharegemme i Uhrehøje Plantage.
o
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Lys i december
- et udeskoleforløb

Af Mette Lynge,
formidlingskoordinator på
KloakLab Biofoss.

Hvad har solen at gøre med
julen? Hvorfor hedder det
egentlig “jul” i danmark?
Hvornår begyndte man at
pynte grantræer med lys?
Det ville en 3. årgang på Risbjergskolen i Hvidovre gerne
vide mere om. Derfor udvik
lede jeg et udeskoleforløb til
klasserne, som fik titlen
“Lys i december”.
Fra 2014 til 2018 arbejdede jeg som
udeskolevejleder på Quark Naturcenter
i Hvidovre kommune i en projektstilling, hvor skolerne havde mulighed for,
at deltage i udeskoleforløb. Forløbene
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blev med udgangspunkt i læringsmålene, bygget op omkring et emne, og kunne være både enkeltfaglige eller flerfaglige.

Fire vinkler

I udeskoleforløbet “Lys i december” blev
ovenstående spørgsmål og mange flere,
besvaret gennem et 4 ugers forløb. Forløbet var tværfagligt og havde fagene
dansk, natur/teknologi, matematik, historie og religion blandet ind i arbejdet
og fortællingen om, hvordan jól blev til
jul i Danmark.
En dag om ugen havde klassen en
udedag, der bestod af besøg på hhv. en
juletræsplantage, en kirke,“Bjerget” i
Kystagerparken og på Quark Naturcenter. Hver udeskoledag havde en ny vinkel på hvad lys i december kan betyde.
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Eleverne arbejdede selvstædigt og
fordelte sig rundt på plantagen der
hvor de udså sig lige det grantræ
som ville arbejde med.

Før under og efter

Til hver udeskoledag skulle eleverne
forberedes til det pågældende emne.
Det kunne f.eks. være forskellige tekster
der skulle læses, ting der skulle undersøges osv. Efter udeskoledagen var der
opgaver der samlede op på det lærte på
forskellige måder.
Klassens lærere stod for at forberede
samt efterbearbejde udeskoledagenene,
ud fra det materiale de havde fået tilsendt på forhånd. Jeg stod for at planlægge og udføre udeskoledagene. Derfor
var samarbejde og kommunikation med
lærerne vigtigt gennem hele forløbet.
Det er altid vigtigt at eleverne er forberedte, så opgaverne på udeskoledagen
nemt kan løses, har sammenhæng og giver mening. Ligeledes er det vigtigt at
efterbehandle det lærte, så det bliver sat
i en kontekst og bearbejdet. Derfor er
før, under og efterarbejdet en vigtig del
af processen når man arbejder med udeskole. Når man som udeskolevejleder
har et længerevarende forløb med en eller flere lærere, er et godt samarbejde og
kommunikation helt nødvendigt.

Lys på juletræet

Første udeskoledag foregik på en juletræsplantage, og havde matematik som
udgangspunkt. Der skulle regnes og tælles og læres om grantræers vækst og
brug. Ved at tælle grenkransene kan
man regne ud hvor gammelt træet er.
Afstanden mellem kransene, kan sige
noget om, hvordan væksten har været
det enkelte år. De mange tal kan bruges
til forskellige regnestykker, f.eks. hvor
mange lys der kan sidde på juletræet,
hvad er gennemsnitslængden mellem
kransene osv. som klassen kunne arbejde videre med efterfølgende i skolen.
Jeg havde på forhånd kontaktet plantagen og aftalt vores besøg, og bestyreren kom og fortalte om sit arbejde mens
vi var der. Det blev også til en snak om,
hvornår juletræet blev indført i Danmark, samt traditionen med at pynte det
og sætte lys på. Det gav en rigtig god
autencitet i besøget og opgaverne.
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Lys i kirken

Ugen efter blev eleverne ‘budt’ indenfor
i Risbjergkirken, der var mørkelagt da vi
ankom og der lød et bulder fra orgelet.
Dette “mørke og kaos” blev erstattet af
lys, der langsomt blev tændt rundt omkring i kirkerummet. Det var en ret vild
oplevelse for alle, og virkelig godt arrangeret.

Afstanden mellem grenkransene måles på måske verdens
mindste juletræ.

Præsten i Risbjergkirken
fortalte om lyset i Biblen på
en indlevende og spændende
måde.

29

Selvom det var en grå dag,
kunne luxmålerne sagtens opfange forskelle i lysstyrken alt
efter hvilken vinkel de blev
holdt i.

Præsten fortalte derefter om lyset i Bibelen, hvor fortællingerne skiftevis
handlede om det lyse og det mørke, det
gode og det onde. At mennesker skabt
til at være lys for sig selv men også for
hinanden. Lyset gør os glade, både det
indre lys, men også lyset fra solen.
Denne fantastiske seance varede en times tid, og blev afholdt af kirkens præst
på baggrund af en samtale jeg havde
haft med hende et par uger i forvejen.

Vikingernes Jól

Hent forløbet
på nettet:

Forløbet kan hentes
med lærervejledning
på Quarks hjemmeside:
https://quark.hvidovre.
dk/
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På Bjerget i kystagerparken blev der i
den tredje uge holdt “solfest”! Jeg havde
stævnet eleverne på toppen af bakken,
hvor der er placeret en flot skulptur af
solen.
Solen blev omdrejningspunkt for dagens begivenheder, hvor vi bl.a. dansede
rundt om solen som jord og måne, og
fik en fornemmelse af jordens rotation
omkring solen.
Gennem en historiefortælling hørte
eleverne om, at vikingerne omkring år
200 e.vt. begyndte at holde en fest for
solens tilbagevenden. Festen blev afholdt ved vintersolhverv og blev kaldt
“Jól”, og blev senere til “Jul” da vikingerne blev kristne, fordi kirken lagde de to
fejringer sammen, for at få vikingerne
“med på vognen”.

Og hvor fejringen af Jesus de fleste andre dele af verden har navn efter det engelske “christmas”, altså kristmesse, hedder det “Jul” i de skandinaviske lande
fordi det ikke lykkedes at få de stædige
vikinger til at ændre navnet.
En mere naturvidenskabelig undersøgelse blev der også plads til, idet eleverne målte lysets styrke med luxmålere.
Ved at teste hvilken vinkel der gav det
højeste udslag, kunne vi få en snak om
solens styrke og påvirkning af jorden
hhv. sommer og vinter.
Dagen blev sluttet af med et posteløb,
hvor en tidslinje med nedslag i historien, hvor særlige begivenheder med forskellige aspekter af lys, skulle sættes i
rigtig rækkefølge. Lige fra “The big
bang”, til det første bål og tællelys, til ledestjernen over Jesusbarnet, samt elektrisk lys og så selvfølgelig juletræets lys.

Fra tællelys til stearinlys

På fjerde udeskoledag, som lå i ugen op
til juleferien, tog eleverne på Quark Naturcenter for at støbe deres egne stearinlys, som de kunne tage med hjem til deres egen lystfest - juleaften. På forhånd
havde eleverne læst om de første lys
som blev lavet af tælle, og vi fik en snak
om udviklingen fra levende lys til elektrisk lys.
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En rigtig hyggelig afslutning på forløbet,
og en god afrunding af hele temaet omkring lysets oprindelse, brug, påvirkning og betydning.

Koldt men sjovt

Forløbet blev afholdt fra midten af november og frem til juleferien, hvor det
til tider både var lidt vådt og koldt
udenfor.
Men eleverne var godt klædt på, og
dagene gik nemt og hurtigt med de sjove og anderledes aktiviteter. De var også
godt klædt på til at gribe opgaverne an,
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fordi lærerne havde forberedt eleverne
ved at læse de forskellige tekster der var
i forberedelsesmaterialet.
Det var sjovt at tage en anden tilgang
til et juletema og det var spændende at
inddrage mange forskellige aktører i
planlægningen.
Det krævede en hel del koordinering
at få 3 klasser på hver deres besøg på
plantagen og i kirken, men det var det
hele værd at eleverne kom ud og opleve
de forskellige vinkler og få historien af
dem som arbejder med det.
o

Eleverne danser en jord og
måne dans rundt om den
flotte solskulptur på toppen
af Bjerget.

Eleverne samlede brikker ind
under posteløbet der tilsammen dannede en tidslinje for
særlige begivenheder om lys.
Gamle stearinrester blev brugt
til at støbe nye lys som eleverne kunne tage med hjem til
deres egen lysfest.
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Jul, science og
pædagogstuderende

Af Rikke Molin,
naturvejleder ved
Fjordens Dag, Odense
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På pædagoguddannelsen kan
man vælge faget ”Natur og
Udeliv”.
Det er et fantastisk fag, hvor
man får lov at nørde med båltænding, bygge bivuaker og
udfordre sin nærmeste udviklingszone i De Modiges Klub.
Jeg har et par gange fået mulighed for at være timelærer i
Odense og Svendborg og i
2018 overtog jeg med kort
varsel en del timer i december. Planerne var allerede lagt
i overskrifter, så det var bare
ud over stepperne. På nogle af
timerne stod der ”Jul og
Science”, i den forbindelse
spurgte jeg jer, i vores fælles
FaceBrain, om I havde nogle
tips. Og jeg fik rigtig mange
gode tips. Her kommer resultatet.

Science er at undre sig

Den naturvidenskabelige metode er helt
grundlæggende i science. At gøre en
iagttagelse, at undres - at udvikle en hypotese og teste den. For herefter at forme nye hypoteser. Det er et forundringshjul, som man skal hoppe ind i.
Så det gør vi i modul 18, og fordi det
er jul – er der jul med i (næsten) det
hele.

#1 Forsøget med julelys

En plastflaske uden bund og uden prop,
et julelys og ler. Lyset tændes og placeres ovenpå leret, som er banket ud i en
flad plade. Hvad sker der hvis vi sætter
flasken ned over lyset? Ved første test
vil lyset gå ud, men hvis man hæver flasken en smule med tre små lerpølser
under kanten på flasken, vil der kunne
suges ilt ind under kanten.

#2 Julepynt – af mælk

Det her er et megafedt forsøg. Man tilsætter eddike til lun mælk, og får på den
måde proteinerne i mælken til at klumpe samme. Der er mange opskrifter online, og de fungerer både med og uden
opvarmning. Jeg lavede dem på Trangia
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indenfor, og varmede mælken op inden
jeg tilsatte eddike. Men, det kan også
lade sig gøre i kold mælk. Når eddiken
hældes i mælken, bliver det til noget
klumpet stads. Den klumpede masse
hældes igennem en sigte, og krammes
fri for overskydende væske. Den elastiske klump presses ned i en lille kageform og der laves hul med en tændstik.
Dagens tip er at lave hul i plastikmassen
INDEN den størkner. Det falder forskelligt ud, prøv jer frem☺. Hvis man pifter mælken op med lidt frugtfarve inden
man tilsætter eddike, kan man få frembragt nogle rigtigt fine plastikophæng til
juletræet.

#3 Sne fra en ble

Almindelige bleer indeholder en polymer, som er verdensmester i at suge væske til sig. Man kan lave fin kunstig sne,
hvis man klipper en ble op på langs og
forsigtigt ryster de små plastikkorn ud
og ned i en opvaskebalje. Prøv så at hælde vand på, og se hvordan de småbitte
korn bliver til sne, som næste ligner den
man kan se i julekalenderen. Man kan
undersøge hvor meget vand man kan
hælde i. Hvad mon der sker hvis man
tørrer det? Sørg for at få hele baduljen
hældt i skraldespanden når I er færdige.
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#4 Rødkålsindikator

Rødkålssaft virker som alle tiders ph indikatorer. Hvis man hælder rødkålssaften over i små snapseglas, kan man eksperimentere med at tilsætte forskellige
væsker, og derved få rødkålssaften til at
skifte farve. Til slut kan snapseglassene
organiseres i en farveskala, som matcher
ph-værdierne. De studerende kan prøve
at forudsige hvad der er syre og base, og
så sidenhen teste det mod den hjemmelavede skala.

#5 Kastemaskine

Her er udfordringen at få skudt en lille
klump ler over et bord. Materialerne er
ispinde, skeer, elastikker og tape. Så
konstrueres der kastemaskiner som kan
bombe julehadere tilbage til starten af
december. Her eksperimenteres der
med hvilke konstruktioner som giver
det højeste og det længste kast.

#6 Upscale julepynt

Hvor stort kan man flette et julehjerte?
Hvis man bruger gavepapir på ruller,
kan almindelige skabeloner omregnes
til flettehjerter i gigastørrelse – så kommer man ligesom i gang med noget julepynt, som virkelig kan ses på afstand.
Fungerer virkelig godt som vægudsmykning.
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hvad der sker og nedsænk så stokkene
(den hænger fint på kanten). Tag tid
med stopur.

#10 lavalampe i julestemning

En sodavandsflaske fyldes 1/4 op med
vand og rød frugtfarve. Ovenpå hældes
en klar olie. Flasken må ikke fyldes helt
op, hvis man vil tilføje brus. En brusetablet brækkes i stykker og et lille stykke
smides ned i flasken. Tadaaa – nu er det
næsten ligesom en ægte lavalampe. Er
virkelig flot hvis man kan sætte flasken
så der kommer lys nedefra.

#7 Gran

Undersøg forskellige slags nåletræ og se
forskelle på gran og fyr. Hvordan sidder
nålene? Hvor mange sidder sammen? Er
de glatte? Hvad med bagsiden eller
tværsnittet? Til mindre børn i vuggestuealderen, kan en lille sodavandsflaske
uden etiket fyldes med vand eller klar
eddike. Heri nedstopper med en eksemplarisk grangren plus evt. en lille smule
glimmerlim. Lågen kan forsegles med
lim. Når flasken drejes, kan man se på
grangrenen tæt på uden at den stikker.
Flasken virker en lille smule forstørrende.

Der ud over snakkede vil om bæredygtig jul, vi undersøgte transport af farve i
kålblade og symmetri i juletræer. Fibonaccital i grankogler var også oppe at
vende. Vi slukkede en juledekoration
med CO2 fra bagepulver, og lavede små
splatvulkaner i grøn og rød med bagepulver og eddike.
Og så spiste vi brunkager, det fik
scienceoverskrifterne til at glide ned lidt
lettere.
Alle opskrifter er fanget på nettet, mange af dem via Pinterest.
De samlede noter til juleforundringsforsøg + opskrifter er lagt op i Naturvejlederforeningens facebookegruppe.
o

#8 Kanelsukker

Test smagsløgene. Hvad smager kanelsukker af, hvis man holder sig for næsen? Tag en skefuld kanesukker ind i
munden imens der holdes for næsen.
Tyg godt på det og smag på det inden
der åbnes for næsen. De fleste vil først
smage kanelsmage når næsen slippes
løs.

#9 Julestokforsøg

Undersøg hvad der sker hvis man nedsænker en slikstok i forskellige væsker.
Placer en række klare glas på bordet og
fyld med koldt vand, kogende vand, eddike og olie. Lad deltagerne forudsige
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Boganmeldelse
Denne anmeldelse af vores kollega
Jens Frydendals nye bog, er blevet
bragt i sidste nummer af bladet "Jæger".

Råvildt, rotter og røverhistorier
Jens Frydendal
Forlaget Kahrius
145 sider
vejl. pris 200 kr.

Tro mod fortælletraditionen
Forfatterens fødehjem lå i Vind - mellem Skjern og Holstebro. Husmandsstedets natur og ikke mindst
de jagtlige muligheder på og omkring den vestjyske hedeegn fylder heldigvis meget i Jens Frydendals bog, for der er ingen tvivl om, at Jens er rundet af en familie, der udnyttede det overskud, naturen kastede af sig, men som samtidig var gedigne fortællere. Allerede i indledningen fortæller forfatteren om farbror Svend, der sagde: - En god historie må man aldrig give videre i ringere form, end
man modtog den!
Den lære har skovfogeden, der en stor del af sit liv har været både en afholdt, underholdende og pædagogisk naturvejleder for såvel Danmarks radiolyttere som de lokale børn fra Viborg og omegn, i
den grad taget til sig. I bogen, som er en samling af Jens' egne dagbogsnotater over 50 år, kommer
han vidt omkring både emnemæssigt og geografisk. Humor, ironi, selvironi, svidende kritik af bureaukratiseringen af jagten blandes i og med fine naturiagttagelser og refleksioner over, hvor jagten
i Danmark og jægerne (måske) er på vej hen. Kontekstuelt genialt er indsættelsen af vildtudbyttestatistikker for adskillige vildtarter, der går mere end 50 år tilbage. Jens' egne vignetter og tegninger, hvor uskyldige og spøjse de end måtte være, har ikke samme kvalitet som hovedparten af bogens små og større tekstafsnit. Bogen kan dog absolut anbefales; Jens Frydendal er lidt af en
sprudlende, anarkistisk sproggøgler - det gør bogen stærkt underholdende.

Anmeldt af
Troels Romby Larsen

Troels Romby Larsen
giver bogen 4 ud af 6 patroner i Jæger
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Følg naturvejlederne på Instagram: #naturvejleder
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Ikke flere blade
i postkassen
Efter 28 år med bladet NATURvejleder som et trykt blad, der
fire gange om året er dumpet
ned i postkasserne hos landets naturvejledere, så er det
nu slut!
Fra årsskiftet 2020 vil bladet
NATURvejleder blive udgivet
og distribueret i digital form.
Født som nyhedsbrev

De første numre af bladet Naturvejleder-Nyt, som bladet hed ved den spæde
start i 1991, blev udgivet som et nyhedsbrev fra naturvejledersekretariatet til
landets naturvejledere og folk, der var
interesserede i naturvejledning.
Bladet blev produceret på naturvejledersekretariates dengang ret avancerede
kuglehoved-printer, og sat op med tape
på et lysbord for endelig at blive kopieret på Skov- og Naturstyrelsens trykkeri.
Og selvfølgelig blev det sendt ud med
posten - der var ikke så mange andre
muligheder.

Foreningen overtager bladet

Af Finn Lillethorup,
"Maskinmester" gennem 28 år

Da Naturvejlederforeningen dannes i
1992/93, overtager foreningen bladet og
giver det en ansigtsløftning, så det fremover udgives som et trykt blad. Bladet
blev produceret af en redaktionsgruppe
i naturvejlederforeningen, der bestod af
både et redaktions- og et produktionsteam. Foreningen investerede i software,
så det blev muligt at producere bladet
elektronisk og levere et elektronisk manuskript til trykkeriet.

Postomdelt blad med portostøtte

I mange år kunne foreningen modtage
portostøtte fra Staten til at distribuere
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bladet. Det var en gængs ordning dengang for mange foreninger, der på den
måde kunne holde gang i deres medlemsblade med forholdsvis beskedne
distributionsomkostninger.

Stigende ambitioner og omkostninger

Med tiden har NATURvejleder udviklet
sig til at være et ret ambitiøst blad både
hvad angår redaktionelt indhold, layout
og kvalitet. Det har betydet, at arbejdet
med at producere bladet er blevet en anseelig opgave. En af konsekvenserne har
været, at der i dag er en rullende redaktion (under ledelse af en chefredaktør),
som skifter fra blad til blad, så man hele
tiden får friske kræfter til det store frivillige arbejde.
Selve produktionen af bladet, dvs. layout og billedbehandling er ikke længere
baseret på frivilligt arbejde, men det køber foreningen sig til.

Nye kommunikationsformer

Med Internet, hjemmesider, Facebook,
Instagram og mange andre kommunikationsplatforme er bladets rolle i dag
en helt anden.
Bladet er dog stadig en værdsat del af
foreningens kommunikation både internt og eksternt, men det behøver ikke
nødvendigvis at udgives som et trykt
blad. Derfor vil bladet fra 2020 blive udgivet i digital form - i første omgang
som pdf-filer.
Bladet vil fremover fortsat blive produceret, men den digitale form og distribution vil spare foreningen for store
udgifter til både trykning og distribution. De kommende år bliver det så udfordringen at prøve at udvikle bladet til
den digitale platform, med de muligheder det giver for fx at integrere digitale
medier, som video, lyd, animationer og
aktive links...
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Boganmeldelse
Nordeuropas Svampe I-II
Thomas Læssøe & Jens H. Petersen
1717 s. rigt illustreret. 899,95 kr.
Gyldendal

Svampe-mesterværk
Med mindst et par tusinde arter af storsvampe i Danmark er det ikke så sært, at de sædvanlige svampebøger med et par hundrede arter ofte kommer til kort når den erfarne svampejæger står overfor
et mærkeligt og ukendt fund. Hidtil har man herefter været henvist til at lede videre i nørdede
slægtsnøgler på internettet eller i en vanskeligt tilgængelig speciallitteratur. Nu er der imidlertid
hjælp at hente i Thomas Læssøe og Jens H. Petersens nye pragtværk om Nordeuropas svampe. Her er
2850 arter fordelt på tusind slægter repræsenteret med tekst og med over 10.000 fotos.

Anmeldt af
Keld Hauge

Det lyder måske ikke så overskueligt, men ved hjælp af 92 såkaldte bestemmelseshjul, der deler stofmængden ind i overskuelige bidder, opleves værket alligevel forbløffende let og elegant og let at
finde rundt i.
De første 40 sider indeholder en i sagens natur forholdsvis kortfattet gennemgang af hvad svamperiget i grunden er for en størrelse. Hvordan er svampe bygget op, hvad lever de af, hvor gror de og
hvordan formerer de sig? Her er også hjælp at hente for den, der vil understøtte sin svampebestemmelse med mikroskopi og farvereagenser. Resten af de 1717 sider er helliget bogens hovedformål:
Med skarpe fotos og præcise, kortfattede tekster at beskrive de 2850 udvalgte arter. Afgørende detaljer i bestemmelsen er vist i stor forstørrelse.
Hvem henvender dette værk sig så til? Faktisk til alle, der interesserer sig for svampe og er kommet
ud over det absolutte begynderstadium. Væk er kedelige bestemmelsesnøgler med deres krav om
stringent kendskab til morfologiske begreber. Ind er kommet bestemmelseshjulet, der på mere intuitiv vis leder en frem mod en korrekt svampebestemmelse. Har man styr på mest almindelige slægter og formgrupper, kan man bare begynde at bladre – og lade sig opsluge af de flotte billeder, de
fantasifulde navne og den næsten uendelige variation i svamperiget.
Er man lidt mere nørdet og råder man over et mikroskop er bogen en guldgrube af sporetegninger i
1000X forstørrelse. Søger man derimod nye oplysninger og refleksioner over svampenes kulinariske
værdi, går man forgæves her.
Hvis du vil undersøge om bestemmelseshjulet er noget for dig inden du investerer 899,95 kr., kan du
faktisk checke det ud her: http://www.mycokey.com/Downloads/NordeuropasSvampeHjul.pdf, hvor
samtlige 92 bestemmelseshjul er lagt frit frem.
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Studietur til Finland 2019
Til alle jer der ikke var med –
her er alle de fantastiske indtryk, oplevelser og ny viden vi
fik med der fra.

Af Bo Storm,
Jakob Konnerup,
Charlotte G. Madsen,
Ole Tofthøj Rasmussen,
Dorthe Pedersen
& Sabine Jensen
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Naturvejlederforeningens Internationale
udvalg, arrangerede en studietur til Finland, fra d. 6. - 10. maj. På en international konference, lavede vi en twinning
aftale med den Finske Naturvejleder
forening med henblik på at blive klogere
på hinandens foreningen og lære tips og
tricks til formidling.
Det at lave twinningaftaler med andre
lande, betyder dels at der er sprogbarriere, kulturforskelle, økonomiske udfordringer m.m. Men med god tålmodighed lykkedes det at udarbejde et
virkeligt flot program, og vi var 8 glade
deltagere, som fik fantastisk meget med
os hjem.
Turen startede i København, hvor vi
mødtes i Kastrup. Derefter fløj vi til
Helsinki, hvor vi blev modtaget af formanden for den Finske Naturvejlederforening og en kollega som kørte os til
vores første Hotel i Nuuksio Nationalpark. Her var den Finske Naturvejlederforening vært ved et campfire arrangement i skoven, med pandefisk

(Heltling), pandeost, finsk øl og ikke
mindst sauna i telt lige ned til iskold sø
med sne på kanterne.
Derefter foregik dagene med forskellige oplevelser:
• Nuuksio National Park
• Nature Centre Heltia
• Springbirds – uv-forløb om fugle
• Science Centre Pilke
• Santa Claus Village
• Arctic Circle Hiking Area
• Visitor Centre Naava
• Pyhä-Luosto National Park
(Læs mere under de forskellige afsnit.)

Nuuksio National Park
Finland har 40 Nationalparker, fordelt
rundt i hele Finland. De har masser af
natur overalt, men da skovdrift er en
stor industri i Finland, er det begrænset
hvad der er, af gammel skov, bortset fra
Nationalparkerne, hvor du kan opleve
urskov.
Du kan finde mere om Finsk skovbrug på www.metsähallitus.fin
Nuuksio National Park på 55 km2 er
etableret i 1994. Nuuk/Noux, er et gammelt samisk ord for knopsvane. Nuuksio
National Park ligger tæt på Helsinki.
Grundet den korte afstand til HovedstaNATUR vejleder • 28. årg. • nr. 4 • 2019

den, kommer der omkring 1 million besøgende om året.
Det giver en masse udfordringer i forhold til belastning, men faktisk ikke noget du som besøgende mærker ret meget til.
Der er trampede stier, godt afmærket
og infotavler rundt på de mest brugte
indgange til området. Du kan finde bålpladser, med brændeskure, masser af
badesøer, fantastisk natur og scenerier.
Der er bl.a. kanoudlejningssteder og
små cafesteder, hvor du kan købe kaffe.
En af de frivillige Parkguider, Satu
Selvinen er bosat lige ved siden af Nationalparken og har været bosat der hele
livet. Hun kan tage dig med ud i området og vise dig smukke steder og naturområder du ikke normalt ser. Som hun
siger, ”her er ligeså smukt i nord, som i
vest og øst. Vi har det hele og så nær på
store byer”.
Fuglemæssigt er det en perle. Mange
forskellige arter kommer her hvert forår
og yngler, eller bare holder pause inden
de fortsætter deres rejse videre nordpå
hvor de yngler. På vores vandretur så vi
bl.a. lort fra Tjur, ulvefod, vintergrøn,
hvis anemone og blåbær. Der er sporadisk besøg af ulv, men det er ikke noget
som besøgende er bekymrede over, da
man i Finland er mere dus med naturen
end vi er i DK, og har været vant til Ulv
hele tiden. Formidlingen foregår i Haltia
besøgscenter, hvor forskellige aktiviteter
foregår.

Nature Centre Heltia
Vi havde en guide med rundt i udstillingen i Nature Centre Haltia. Her vises
Finlands mest spektakulære natur udflugtsmål og Finlands fem årstider. I
Finland er vinteren så lang at man taler
om den femte årstid - ”forårs vinter”, det
er den periode hvor sneen smelter. Haltia introducerer de fantastiske landskaber i Finlands 40 nationalparker og Helsinki området. Du kan også lytte til ægte
naturlyde: sovende bjørn, lyder under
vandet, ulve, storm - bare for at nævne
nogle fra "Mother Nature's Call" lydinstallationen.
Hovedudstillingen tilbyder en omfattende naturoplevelse. Det fører dig fra
Finske øhav til toppen af faldene i Lappland - til alle Finlands 40 nationalparker. Du vil opleve skønheden og magien
af de fem årstider i al deres herlighed og
få en smag af naturens skabningskraft
med et strejf af mytologi fra Kalevala.
Udstillingen starter med at publikum
føres ind i en snedækkede gang, som
byder dig velkommen til at undersøge
den finske vinter og se hvordan dyr og
planter overlever vinteren. Udstillingen
omfatter også en stor trækonstruktion
”Goldeneye Egg”, der danner rammerne
for ”Game Theory” videoinstallation af
kunstneren Osmo Rauhala.

Særlige udstillinger

Haltias specialudstillinger tilbyder friske
perspektiver på natur og kultur og skifNATUR vejleder • 28. årg. • nr. 4 • 2019
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Vi danskere var bl.a. meget
optaget af deres udstilling af
nålefiltrede fugle, som havde
stor formidlingseffekt og så
meget livagtigt ud i forhold til
udstoppet dyr.
Flere typer fugle kan ses på
instagram profilen @villasiipi,
https://tofo.me/villasiipi

tes hvert år. Mens vi besøge stedet var
der en smuk fotoudstilling med 100
kraftfulde billede om menneskets spor i
naturen, skiltret af kvindelige fotografer.

Omkring centret

Nær centret ligger en åben vildmarkshytte, hvor du kan sidde ved komfuret
og læse fascinerende historier i gæstebøger, hvor de ældste er hundrede år
gamle, samtidig med at du ud vinduet
kigger ind i det smukke finske landskab. Blandt andre oplevelser er der mulighed for at klatre op og i Pohjannaula
tårnet.

Frivillige formidlere

På centret var der flere frivillige formidlere som bidrog med en personlig og
engageret formidling. Denne ekstra service løftede den samlede formidling og
skabte et meget interessant naturunivers. Vi havde fornøjelsen af, at møde
en pensioneret skolelære som på meget
underholdende og pædagogisk vis formidlede Finlands dannelse under og efter istiden. Hun klarede meget professionelt, at formidle ca. 15.000 år
udviklingshistorie på ca. 20 minutter
ved hjælp af skummadrasser, stofpølser,
klude og plastdyr. På ganske få minutter
formåede hun at få alle tilhøre med i
processen med at reflekterer over dannelsen af istidslandskaber, naturtyper og
om hvordan de vilde dyr skulle placeres
i det landskabet.
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Springbirds – undervisningsforløb om fugle
20 finske 8. klasses-elever trådte ind ad
døren i godt humør. Ligeledes var humøret højt hos den danske naturvejlederdelegation, da vi denne formiddag
havde fået lov til at overvære og blive
inspireret af finsk naturvejledning med
egen tolk.
Geografisk var vi ankommet til det
sydlige Finland én times kørsel nordvest
for Helsinki. Naturskolen er en del af
oplevelsescenteret Haltia. Arkitektonisk
er oplevelsescenteret af høj standart
med bl.a. flotte detaljer i træfacaden og
solenergi på et græsbelagt tag, med udsigt over sø og skov.
Stedet varetager mange events, foredrag og natur- og kunstudstillinger og
er bestemt et besøg værd.
Vi danskere var bl.a. meget optaget af
deres udstilling af nålefiltrede fugle,
som havde stor formidlingseffekt og så
meget livagtigt ud i forhold til udstoppet dyr. (Flere typer fugle kan ses på
instagram profilen @villasiipi, https://
tofo.me/villasiipi)
På selve naturskolen laves der naturvejledning for ca. 95 klasser om året og
målgruppen er 5.-9. klasser. Undervisningen er gratis og alle bookninger fastlægges i maj måned.
Skolerne kan vælge mellem seks tilbud med en gennemsnitslængde på fire
timer. Forløbene er kort beskrevet nedenfor:
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• Spillet om livet
Et økologidrama med roller, hvor
eleverne i grupper bygger en population op og lærer om naturens sammenhænge og om biodiversitet.
• Skovens natur
Et registreringsforløb, hvor eleverne
sammenligner forskellige naturtyper
og notér arter ude i skoven.
• Vandrefærdigheder
En vandretur med forberedelser. Læren om hvordan man begår sig i naturen, orientering ved hjælp af kort
og kompas. Mad på trangia.
• Forårets fugle
Læren om fugle, udseende, sang,
kikkertfærdigheder, lyde i skoven og
bygning af reder.
• Bæredygtighed
Et digitalt spil på tablet, hvor eleverne bygger deres eget firma op og skal
under opbygning af firmaet tænke
bæredygtige løsninger ind, såsom
byggematerialer, affaldssortering,
energiforbrug m.m.
• Historiske naturspor fra istid-nutid
Eleverne lærer om Finlands naturhistorie, landskabsdannelse, fra istid til
nutid. Eleverne bygger primitive huler til overlevelse.
Vi fik lov til at overvære forløbet om
forårets fugle og nedenfor er en gennemgang af øvelser til forløbet, som didaktisk fungerede rigtig godt.

ter hvert lydspor af fuglesang og eleverne diskuterede indbyrdes ved hvert
bord, hvor mange points, der skulle gives.
Efter alle fuglesolister havde været på
var der afstemning.
Nattergalen løb denne dag med sejren.
Herefter fulgte en snak om hvorfor
fugle synger. Bogfinken blev brugt som
et godt eksempel, hvor man kunne lytte
til dens forskellige lyde, delt op efter territorium sang, dens alarmkald og dens
lystige daglige kvidre.

Design en fugl og lær
om karakteristika og habitater

I den næste opgave fik hver gruppe udleveret et ark med et fuglenavn, samt en
pose med 28 laminerede billeder – syv
forskellige klør, næb, fjer og føde. Eleverne skulle lave deres fugl og herefter
placere den på fuglens rette habitat på
storskærmen, der viste en løvskov, en
nåleskov, et klippeudspring og et søområde.

Hvordan virker en kikkert?

De næste 3 timer blev brugt udenfor.
Første opgave var at få eleverne i udstyr,
med udlånte gummistøvler og en kikkert om halsen. Eleverne lærte om kikkertens funktioner og fulgte med kikkerten en plysfugl på ca 5-10 meters
afstand sat fast på en pind. Dette var et
fremragende trick for at lære eleverne at
fokusere korrekt.

Melodi Grand Prix for fugle

Eleverne startede den første time indenfor. Her blev de inviteret til Melodi
Grand Prix i naturcenterets klasselokale
med storskærm og højtalere. Holdene
blev inddelt via puslebrikker, der 4 og 4
passede sammen og udgjorde et fuglemotiv.
Hvert bord havde et pointsystem (0, 4,
6, 8, 10 Point) til at give fuglene karakter
efter deres sangstemme.
Sangsolisterne var: Natravn, Solsort,
Nattergal, Løvsanger og Perleugle.
Scenen var sat og med et stort billede
af fuglen på storskærmen fulgte ca. 1
minuts fuglekvidre. Der blev klappet efNATUR vejleder • 28. årg. • nr. 4 • 2019

41

Lav din egen lyd-CD for skovens lyde.

Den sidste opgave inden frokost var at
gå ud i skoven og finde fuglesang.
Hver elev fik udleveret en blyant og en
rund skive hvidt papir på størrelse med
en CD. Eleverne skulle sætte sig alene
ud et sted i skoven og placere sig selv i
midten af papiret og herefter skrive eller
tegne hvilke lyde, som de kunne høre
omkring sig. På denne måde fik hver
elev lavet en analog lyd CD og blev opmærksomme på alle de lyde en skov indeholder. Fra knirkende grene, puslerier
i skovbunden, fuglesang, bilstøj fra vejen til en flyvemaskine i luften.

Science Centre Pilke,
Rovaniemi Lapland
Efter 1000 km i nattog stod vi pludselig
en tidlig morgen i frostvejr på perronen
i Rovaniemi tæt på polarcirklen i Lapland, Finland. Skovarbejder Vesku Hillberg fik bagagen i bilen og vi gik de ca.
1,5 km gennem byen til Pilke Science
Centre. Formidlingsleder Piritta Marttila tog imod og førte os ind i mødelokalerne, hvor der blev serveret morgenmad, efterfulgt af oplæg om Pilke
Science Centre med efterfølgende rundvisning i centrets udstilling, aktektur og
kontorfaciliteter.
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Pilke Science Centre - more than a place, a
way to act

Pilke Science Centre på 4.844 m2 er
Finlands næststørste træbygning. Centret formidler med sin arkitektur, valg af
byggematerialer, byggeproces og udstilling et budskab om bæredygtig skovdrift
både økonomisk, socialt, kulturelt og
økologisk. Centret huser 130 ansatte og
har kontorfællesskab med bl.a. Lapland
University og Lapland Natura Reserve.
Den arkitekttegnede og bæredygtige
træbygning er placeret på en bakketop
tæt ved floden og med mulighed for
stort lysindfald – åbenhed, rummelighed og naturligt lys spiller en vigtig rolle
i bygningen. Træ som byggemateriale
har reduceret CO2-forbruget til 1/3 i
forhold til en lignende betonbygning.
Træet er fældet lokalt, ligesom der er
brugt lokale håndværkere. Bygningen
kostede 950.000 euro (budget 1 mio.),
og der blev brugt kendte bygningsmetoder, hvorfor budgettet kunne overholdes. Flere lokale lodsejere støtter bygningen, og hvor træet er fældet er der
plantet ny skov.

Exhibition – explore the forest with all your
senses and from many different angles

Hvert år er der ca. 60.000 besøgende i
centret samt yderligere 5.000 skoleelever
i den tilhørende 1.000 ha store ”formid-
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lingsskov”, der er udlagt som naturskoleområde. Centret afholder årligt flere
større events både ude og inde fx demonstration af skovningsmaskiner, faglige oplæg, kunstudstillinger m.m.
I centrets udstilling er der lagt vægt på
oplevelser gennem alle sanser – lyd,
føle, lugt og smag. Udstillingen fortæller
ærligt om, hvordan man mest bæredygtigt udnytter skoven til produktion.
Man kan fx sidde i en ægte skovningsmaskine og via en skærm prøve at fælde
træer, undersøge træ i mikroskop samt
lære om produktionen af papir. På denne måde får gæsterne viden om, at skoven er arbejdsplads for mange mennesker, at skoven er rig på nye og
innovative materialer og at skoven er
habitat for planter og dyr.
Den tilhørende ”Formidlingsskov”
kan besøges gratis af skoleklasser, hvor
der gennemføres undervisning og aktiviteter i friluftsliv, træfældning, opmåling af træ, plantning, rollespil m.m. Der
er ingen bygningen, men kun et bålsted
i ”formidlingsskoven”, hvilket forstærker
elevernes oplevelse af skoven.
Pilke Science Centre er gennemført til
fingerspidserne, hvilket også viste sig i
det afsluttende besøg i butikken, hvor
alle varer indeholdt elementer af træ og
skov – der var ikke gået på kompromis
til fordel for økonomisk indtjening ved
salg af billige og masseproducerede souvenirs.
I Finland er træindustrien en vigtig
indtægtskilde. Pilke Science Centre viser, hvordan denne industri kan gennemføres mest bæredygtigt via faglighed, nyskabelse og innovation.
I Danmark er landbruget en vigtig
indtægtskilde, men hvor er formidlingscentret der viser bæredygtigheden i
Dansk Landbrug – et center der viser, at
den danske landmand tænker på naturen via braklægning, økologi, nye produktionsmetoder, billebanker, flerrækkede læhegn, sprøjtefri randzoner m.m.

Santa Claus Village
Mange af os arbejder med nisser på et
eller andet plan i vores daglige virke
som naturvejleder og finnerne hævder
hårdnakket at julemanden er fra Finland – det ved vi jo godt at han ikke er.
Men selvfølgelig skulle vi se et af de
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mest populære besøgssteder i forhold til
julemanden.
Santa Claus Village er meget kommercielt område. Det minder mest af alt om
et gågadeområde i juleoutfit. Der er et
utal af butikker, legeplads med juletema
og så er der besøgsstederne, hvor julemanden sidder – og der er faktisk to, for
når sæsonen er på sit højeste er der
mere end en times ventetid for at besøge
julemanden. Hver barn får ca. 15 min
med julemanden og har mulighed for at
købe en film fra besøget, samt fotos. Det
er gratis at besøge julemanden, men billeder og film koster kassen – 1 billede
koster 30 €. Man gå selvfølgelig også
gennem en butik for at komme ind til
julemandes område. Inde i julemandes
områder er der meget dæmpet belysning, der er hyggeligt og spændende for
børn. Der er mørkt træ over alt, flot udskårne stole, gamle billedrammer med
moderne billeder, et kæmpe stor urværk
i midten og små detaljer, som gør stedet
interessant. Alle ansatte er udklædte, og
har et lille træskilt i nissehuen med
navn, men tøjet er ikke ens – stedet råder over en stor udvalg af forskelligt nissetøj, som de ansatte kan vælge i mellem.
Det er forbudt at tage billeder inde
hos julemanden. Vores lille studie gruppe var inde hos julemanden i samlet
flok i 20 min, vi stillede ham mange opklarende spørgsmål, men han ville ikke
gå ud af sin rolle, hvilket gjorde det opklarende arbejde svært.
Santa Claus Village har over en halv
million besøgende hvert år fra hele verden.
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ERF møde
i Bayern 2020
I uge 20 i 2020, vil Naturvejlederforeningen igen
arrangere en fællestur til
den første og store ERF
møde i Bayerische Wald.
Den danske Naturvejlederforening er medlem af
European Ranger Association og vi skal have vores
første møde i 2020, hvor
vi skal vise og se eksempler på formidling, ranger
arbejde, natur og meget
mere. Alle vores Naturvejleder foreninger i Europa
vil deltage, så der venter
en masse oplevelser og
lærings muligheder for os
alle.
Turen bliver i bus med opsamling gennem DK, og i
Tyskland vil vi tilbyde at
kollegaer kan komme
med i bussen, for at vise
samhørighed og fællesskab. Måske de Norske
kollegaer vil køre sammen med os. Kort sagt,
sæt datoen i kalenderen,
mere kommer når jeg ved
mere om pris, turbeskrivelser m.m. Hvis der er
nogen der gerne vil vise
eksempler for formidling
så tænk allerede over det
nu.
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Ved siden af Santa Claus Village ligger
Santa Park, som er en stor forlystelses
park. Her kan man møde julemanden,
kommer på nisseskole, se nisseshow,
skrive brev til julemanden, bage julekager, deltage i kreative juleworkshops,
hjælpe i gaveværkstedet, m.m. Vi var
ikke i Santa Park.

Arctic Circle Hiking Area
Arctic Circle-vandreområdet, ligger i
Lapand, en halv times afstand fra Rovaniemi. Der er tre primære parkeringspladser hvorfra flere stier udgår fra.
Vi gik turen Könkäänsaari, der er en
kort og meget smuk rundtur på øen,
ved samme navn. Efter Vaattunkiköngäs
porten, krydsede vi en lille hængebro,
der løber hen over Vaattunkiköngäs
Floden.
Denne tur er især velegnet til familier
med børn og handicappede. Langs stien
var der opsat informationstavler, der
fortælte om dyr, insekter, og planter i
flodområdet i forskellige årstider. Ca.
havlvejs ligger der en fantastisk bålplads
med brændeskur, overdækket spiseplads, masser af bænke og fine muldtoiletter.
Yderligere information om området:
www.nationalparks.fi/en/arcticcircle

Visitor Centre Naava
Visitor Centre Naava ligger for fødderne
af fjeldet Kultakero i Pyhä-Luosto National Park.
På Visitor Centret mødte vi Netta
Kuivalainen, så tog os med på en guidet
rundtur i centerets udstilling og en

smuk gåtur i Pyhä-Luosto National
Park.
Udstillingens formål er at præsentere
nationalparkens diversitet og dens værdier for alle – ikke mindst for de, der
ikke kan bevæge sig ud i parken af forskellige årsager.
Naavas inspirerende udstilling introducerer Pyhä-Luostos fjeldområdet og
dets geologi, natur og kulturhistorie ved
at stimulere sanserne. Man kunne gå på
et underlag der mindede om en blød
mose. Man kunne dufte til nogle af de
forskellige planter der er at finde i moseområderne. Man kunne kravle ind i
en lille hule og høre hvordan billerne
gnavede i træet.
Flere steder i parken er samernes
gamle hellige ofringsteder/ hellige steder. Udstillingen fortæller om hvordan
samerne blev tvangsdøbt ved deres hellige vandfald i 1650.
Og om hvordan Christian d. II, der
var konge over det meste af norden, tog
på rundtur og brændte alle shamanernes trommer, bortset fra to, der den dag
i dag er på Nationalmuseet.
Multebærrene vokser godt i dette områder og er laplands guld. Netta fortalte
at der er bjørne der søger mad her i området og at der er mange historier om
hvordan man undgår at møde den når
man plukker bær. En af myterne var at
kvinderne ikke skulle bære undertøj under skørtet. En anden at man skal bære
små klokker til at skræmme bjørnene
væk med - de sælges stadig i butikkerne.
Der er også certificeret naturparkguider, der kan arrangerer temature: geologiske, biologiske, wellness, yoga, m.m. i
samarbejde med folk fra lokalsamfundet. Visitor Centret konkurrerer ikke
med de lokale turudbydere, så de har
faktisk meget få guidede ture.

Pyhä-Luosto National Park
Pyhä-Luosto National Park blev oprettet
i 2005, og er Finlands ældste nationalpark. Pyhätunturi National Park (oprettet i 1938) blev sammenlagt med PyhäLuosto. Dette gør Pyhä-Luosto til
Finlands ældste, men samtidig nyeste
nationalpark. I 2018 fejrede Nationalparken 80 års jubilæum. Den nye park
dækker 142 kvadratkilometer. De vigtigste træk er geologiske specialiteter,
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gamle skove og vådområder.
Pyhä-Luosto Nationalpark ligger i tre
forskellige kommuner der i alt rummer
en befolkning på lidt over 60.000.
En udfordring i forhold til Nationalparken, har været at få lokalbefolkningen i de tre kommuner til at se værdien
af den og en anden udfordring ligger i at
få udjævnet aktiviteter således at besøgstallet stabiliseres året rundt i stedet
for tre hektiske måneder.
I 2015 blev der registreret 100.000 gæster i Nationalparken.
I 2018 blev der registreret 175.000 gæster i Nationalparken.
Parkens base er dannet af Finlands
sydligste fjeld-linie, der er en rest af en
af jordens ældste bjergkæder. De højeste
fjeld er Noitatunturi, 540 m og UkkoLuosto, 514 m. Fjeldene er rester af alpe-lignende bjerge der blev dannet for
over 2000 millioner år siden.
Pyhä-Luosto-fjeldene er mest sammensat af kvartsit. Denne hårde klippetype har modstået slid, mens andre klippetyper er smuldret væk. På nogle
klippestykker kan man se rippler, der er
efterladt af havbølger, der stammer fra
gamle havbund.
Inden for Nationalparkgrænsen ligger
Lampivaara Amethyst Mine. Her kan
læres om geologien og grave efter sine
egen 2000 år gamle ametyst. Her er fundet en ametyst på 600kg
Ametyst mine er åben for besøgende
året rundt. Læs mere www.amethystmine.fi
Vi fik den fantastiske oplevelse at vandre en del af Tunturiaapa Trail, der går
gennem et kæmpe moseområde og ud
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til et fugletårn, hvor vi var så heldige at
se traner. Derudover ville vi have været
inde og se et, for samerne, helligt vandfald, men is og se tillod det ikke. Vi gik
derfor kun noget af ruten, men kom
igennem den smukke Isokuru kløft.
Nationalparken byder både på muligheder som: Fatbike, offpiste, hiking and
skiing. Området omkring Visitor Centre
Naava er et rigtig fint begynder hiking
område, perfekt for dagsturer. Der er
god sikkerhed pga. vejen langs hele
fjeldkæden. Derudover er ruterne er
rigtig godt afmærkede – både i forhold
til sværhedsgrad og længde.
I Nationalparken er flere gratis shelters, brænde til fri afbenyttelse, men
også hytter kan lejes, hvis man vil have
lidt primitivluksus.
o
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Mine
ugle-venner

Lær dine kolleger bedre at kende
• Mit navn er: Leonora Simony.
• Jeg er: 31 år.
• Jeg bor i: København.
• Jeg arbejder: Zoologisk Have,
København.
• Jeg har været naturvejleder: 2 år, jeg
er (kommende) Ugle fra hold 32.
• Kæledyr/husdyr: Nej.
• I min fritid kan jeg godt lide at:
Høre plader og drikke whiskey - gerne
samtidig.
• Min yndlingsfarve er: Grøn
• Mit yndlingsdyr er: Kragefugle. Fordi
de er enormt intelligente - hvilket også
gør, at de er enormt udskældte.
• Mit yndlingstræ: Gamle træer i almindelighed.
• Det bedste ved at være naturvejleder
er: Kombinationen af passion og arbejde. Det store gode netværk af kollegaer
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• Det sværeste ved at være naturvejleder er: Kombinationen af passion og
arbejde - og alt det man ikke kan nå.
• Hvis jeg ikke skal være naturvejleder,
skal jeg være: Forsker indenfor det
didaktiske område.
• Mit livs eventyr er/bliver: At være på
Antarktis og i Alaska. Næste eventyr
er allerede planlagt - en togtur gennem
Rusland og sejle videre til Japan.
• Når jeg bliver gammel, vil jeg gerne:
Stadig have fysik og hjerne til at
færdes i naturen - både i Danmark og
resten af verden.
• Spørgsmålet fra sidste nummers
ugleven (Andreas Kjær Hansen).
• Er du overtroisk? Nej - jeg er meget
styret af logik. Men derfor kan san
serne alligevel godt spille en et puds
• Hvilket spørgsmål vil du stille til
næste nummers (hemmelige) ugleven:
• Hvornår har du sidst produceret noget
med dine hænder? og hvad var det?
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GÅ PÅ JAGT EFTER VANDETS
HEMMELIGHEDER OG UDFORSK
NATURENS SMÅDYR
med vores nye net til indfangning af dyr
både på land og i vand.

245,Varenr. 760711

NYHEDER

Her er blot et udpluk af vores nettyper,
til både plante/dyreplankton:
Planktonnet med bundbæger, uden skaft (Varenr. 778118)

75,-

Planktonnet med line med bundbæger og line (Varenr. 760711)

Varenr. 761051

Vand- og bundnet med teleskopskaft (Varenr. 761051)
Se også alle vores øvrige nettyper på www.frederiksen.com.

275,Varenr. 760831

Frederiksen Scientific A/S . Viaduktvej 35 . DK-6870 Ølgod . Tlf. +45 7524 4966 . info@frederiksen.eu . www.frederiksen.eu
Alle priser er ekskl. moms og forsendelse. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.
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Kalender
21. November
Frivillignetværk - Frivillige på tværs
28. november
Regionalt netværk Fyn/Trekanten – årsmøde
29. november
Regionalt netværk Sjælland/Bornholm - årsmøde
17. Januar
Regionalt netværk København - årsmøde
24. Januar
Småbørnsnetværkets årsmøde
29. Januar
Småbørnsnetværket - Miljøpædagogik og bæredygtighed i børnehøjde
31. Januar
Skolenetværk - overgang mellem dagtilbud og skole
26. - 28. Februar
Hold 32 - kursus 4

HUSK AT LÆGGE ARRANGEMENTER IND I KALENDEREN PÅ HJEMMESIDEN

Tjek også foreningens kalender på hjemmesiden:
http://natur-vejleder.dk/events/
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