NATURVEJLEDERNES ÅRSKONFERENCE 2022

27.-29. APRIL
I SØNDERJYLLAND

VELKOMMEN
KÆRE NATURVEJLEDERE
Det er med stor glæde, at det Sydjyske Naturvejledernetværk nu endelig kan invitere jer til Naturvejledernes
Årskonference 2022 og hermed kan præsentere programmet for jer. Konferencen ligger i år fra onsdag til
fredag d. 27.-29. april og finder sted i Sønderjylland – naturligvis i smukke omgivelser ved Gråsten, nær
Sønderborg. Og vi glæder os til at se jer alle igen!

FAGLIGHED OG FÆLLESSKAB
Konferencen har som altid fokus på både faglighed og fællesskab og måske især i år, trænger vi alle til at få
tanket godt op på begge dele. Vi har planlagt 7 vidt forskellige workshops, så det er muligt for alle at finde
ny faglig inspiration og viden, som kan bringes i spil i jeres daglige praksis som naturvejledere. Derudover er
der selvfølgelig også plads til erfaringsudveksling, fællesskab og hygge og vi har valgt at sætte tid af i
programmet, til at de regionale netværk også kan mødes og få hilst på hinanden og budt nye medlemmer
ordentligt velkommen.

GRÆNSER FOR NATURVEJLEDNING
Da vi I Sønderjylland befinder os I grænselandet, vil konferencens overordnede tema netop være “Grænser
for Naturvejledning”. Ud over at I selvfølgelig får et indblik i den sønderjyske kultur og arv, vil vi under
konferencen undersøge forskellige grænser for naturvejledning.
Hvilke muligheder og begrænsninger ligger der for naturvejledning, afhængigt af de mange forskellige
konstruktioner og typer af ophæng, der er på naturvejledning – kommunalt, statsligt, selvejende
institutioner og privat? Skal vi selv stå for al den direkte formidling eller kan vi opnå samme faglighed i
naturvejledningen ved at holde kurser og uddanne andre? Kan naturen helbrede? Skal vi både formidle
natur- og kulturhistorie - eller hvor går vores faglige grænse? Alt dette og meget, meget mere undersøger
vi sammen med jer gennem workshops, erfaringsudveksling og gode snakke ved bålet i løbet af tre intense
og spændende dage.
Da 100-års jubilæet for Sønderjyllands genforening i 2020 blev en lidt tam affære, tager vi revanche torsdag
aften, hvor festligheder og dresscode selvfølgelig er præget af 1920’erne med fællessang, flat cap og fjerboa.
Så husk at finde din charleston eller din gadedrenge garderobe frem, så garanterer vi for en god fest.

KONFERENCENS RAMMER
Konferencens hovedsæde ligger i Gråsten ved Fiskenæs, hvor der er gode faciliteter både udendørs, med
skov og kyst lige ved døren, indendørs, med konferencelokaler, restaurant og spa-afdeling og med bookede
sommerhuse til overnatning. Desuden tager vi onsdag en afstikker til Sønderborgs nye store naturområde
og -center Kær Vestermark. Læs mere om alt det praktiske bagerst i programmet.

PROGRAM FOR KONFERENCEN
Onsdag
11.30-12.30
12.30-13.00
13.00-14.00
14.00-14.30
14.30-15.00
15.00-15.30
15.30-17.30
17.30-20.30
20.30-21.00
21.00-24.00

Ankomst og indkvartering
Velkomst og intro
Frokost
Bustransport til Kær Vestermark
Taler v. borgmester og
Naturvejlederforeningens formand
Rundvisning på det nye Naturcenter,
- bæredygtigt byggeri og genbrug
Fællesaktiviteter, sønderjysk kultur
Aftensmad v. Naturkøkkenet
Retur til Fiskenæs
Spa og hygge i wellness afdelingen

Torsdag
8.00-9.00
9.00-9.15
9.30-12.00
12.00-13.00
13.00-15.30
15.30-16.30
16.30-18.00
18.00-19.00
19.00-24.00

Luksus morgenmad
Fællessang
Workshops 1. runde
Frokost
Workshop 2. runde
Kaffe og sønderjyske kager
Regional netværkstid
Omklædning til 1920’erne
Festmiddag, dans og musik

Fredag
8.00-9.00
9.00-9.30
9.30-10.00
10.00-11.30
11.30-12.00
12.00-12.30

Let morgenmad
Tjek ud
Fælles gåtur og opvarmning til sang
Fællessang v. Sønderjysk Sangcenter
Beskeder, evaluering og tak for nu
Mojn og en sandwich med i hånden
Med forbehold for ændringer

M

BESKRIVELSE AF WORKSHOPS
HER KAN DU LÆSE EN BESKRIVELSE AF DE SYV WORKSHOPS DU KAN VÆLGE I MELLEM. HVER WORKSHOP
KØRER SOM GENTAGELSE I FØRSTE OG ANDEN RUNDE, MED MINDRE ANDET ER ANGIVET. DU TILMELDER
DIG DE ENKELTE WORKSHOPS PÅ HJEMMESIDEN. PÅ KONFERENCEN KAN DU SE, HVOR DE ENKELTE
WORKSHOPS AFHOLDES I ANKOMSTOMRÅDET. GOD FORNØJELSE.

GRÆNSER FOR KREATIVITET
I denne workshop vil vi undersøge kreative grænser i arbejdet med frisk træ. Med udgangspunkt i folkeskolens
fag: Håndværk og design, skal vi arbejde med naturskolens muligheder i forhold til, at bruge det friskfældede
træ. Vi snakker om materialekendskab og teknikker og skal selvfølgelig selv arbejde med træet, hvor vi
undervejs kommer rundt om værktøj, metoder, træsorter, arbejdsforløb, designprocesser m.m. Der vil være
mulighed for at dele erfaringer og afprøve forskelligt værktøj/udstyr og metoder i forhold til snitning af skeer,
møbelværksted og dampbøjning af træ. Det vil også være muligt at prøve en lasercutter.

Workshopansvarlige: Mik Haar, Kelstrup Naturskole & Troels Lund, Nørskovgård

LEDELSE OG STRATEGIARBEJDE I NATURVEJLEDNING
Med afsæt i konkrete eksempler kommer vi omkring de mange forskellige konstruktioner og typer af ophæng,
der er på naturvejledning – kommunalt, statsligt, selvejende institutioner og privat. Vi dykker ned i spørgsmål
som, hvilken betydning det har, hvem der bestemmer? Hvor mange lokaliteter vi formidler på? Hvilken
forventning er der til os i forhold til målgrupper og tilbud? Hvad betyder det for drift og udvikling? Hvordan
skaber vi gode vilkår for vores medarbejdere? Hvordan arbejder vi strategisk med vores synlighed og
eksistensberettelse. Vi deler erfaringer og tips og tricks med hinanden. Vær opmærksom på, at denne
workshop kun afholdes i første workshop runde.
Workshopansvarlige: Jacob Wallø, Naturvejlederforeningen, Andreas Hermann, Naturvejlederne Sønderborg
og Dorte Vind, Myrthuegård

FORMIDLING AF NATUR- OG KULTURHISTORIE
På denne workshop drager vi sammen til Dybbøl Banke for at opleve et udsnit af de forløb og metoder,
historiecenteret bruger i formidlingen af krigen i 1864. Der vil være fortælling i centerets Diorama,
fremvisning af og fortælling om soldaternes våben og udrustning samt eksercits med betjening af skansens
rullebro og storm af skansevolden. Undervejs forlader vi også historiecenteret, hvor vi under åben himmel
præsenteres for noget af den formidling, der foregår på Dybbøl Mølle og i udeområdet ved skanserne. Der vil
også være tid til erfaringsudveksling og kollegatricks undervejs. Der er samkørsel til Dybbøl i private biler.

Workshopansvarlige: Kirstine Høgh Christiansen, Vardemuseerne & Jens Jacob Beck, Historiecenter Dybbøl

MARIN FORMIDLING I NATURVEJLEDNING
På denne workshop får du tips og tricks til at opgradere dine saltvandsskills og evt. dit udstyr, da der er mange
veje at snorkle, soppe, vade og fiske med deltagerne på din næste kystnære naturvejlederindsats. Lær f.eks.
hemmeligheden bag et veludført kastenetkast, få en blæret indretningsstil i dit strandakvarie, se hvor godt
du rammer fisken med harpunspyd og prøv hvordan man med lidt fantasi kan omdanne en terrestrisk lokalitet
til havbund. Meget udstyr eller lidt udstyr? Mest til børn eller voksne? Du kommer hjem med masser af
praktiske input til at formidle havets økosystem og havet som oplevelsesrum, når vi krydser grænsen til et
våd, vildt og fascinerende element.
Workshopansvarlig: Peter Skødt Knudsen, NaturKulturVarde

REJSEHOLDET PÅ KÆR VESTERMARK
Kær Vestermark er Naturvejlederne Sønderborgs kommende base, her er unik, bynær natur, som bruges
rekreativt og til formidling - her er adgang til hav, småskov, marker og levende hegn, samt stier og
friluftsfaciliteter. I denne workshop beder vi jer om hjælp til udviklingen af området! Efter en kort intro til
området skal I gennem forskellige idegenererende og kvalificerende metoder være med til at udvikle
aktiviteter, faciliteter eller noget helt tredje, som kan få forskellige af Sønderborgs målgrupper til at bruge
Kær Vestermark. Vi håber at der kommer et helt fantastisk idekatalog ud af denne workshop - og at I kommer
hjem med ideer og værktøjer til at udvikle jeres egen naturvejledning!
Workshopansvarlige: Rasmus Ladekjær Nielsen & Christine Røllike Ditlefsen, Naturvejlederne Sønderborg

NATUREN I REHABILITERING OG SOM TERAPEUTISK RUM
Her får du mulighed for at høre om to forskellige eksempler på, hvordan naturen kan bruges til rehabilitering
og som terapeutisk rum. Vi tager afsæt i konkrete eksempler fra Tønder kommune, hvor man gennem
projektet ”Vadehavets Byggemarked” giver udsatte unge nyt håb og nye kompetencer til at komme videre i
livet. Derudover vil vi, med eksempler fra projekt ”Vildmænd” og ”Naturkvinder” fra Sønderborg Kommune,
dele de erfaringer vi har med at hjælpe stressramte voksne til at de få det bedre gennem forskellige kropslige
øvelser og naturterapeutiske metoder. En del af workshoppen vil bestå af praktiske øvelser og der vil også
være plads til refleksion og erfaringsudveksling mellem deltagerne.
Workshopansvarlige: Frands Soberra, Tønder Kommune & Helle Bojsen, Fri Natur

NÅR NATURVEJLEDERE HOLDER KURSER
I denne workshop vil vi dele ud af vores erfaringer med at holde kurser for lærere, pædagoger, dagplejere,
studerende og andre. Vi vil tage afsæt i konkrete eksempler på, hvordan vi holder Mit Vadehav-kurser for
lærere, pædagoger og formidlere, og Krible Krable-kurser for pædagoger, dagplejere, PAU- og
pædagogstuderende. I workshoppen vil vi fortælle om, hvad der virker og hvad vi har lært at lade være med.
Vi vil kombinere snak med enkelte praktiske øvelser og komme omkring emner som information før kurset,
målgrupper, tidsplaner, stedets betydning, deltageraktivitet i balance med oplæg. Vi vil også skabe rum for
refleksion og erfaringsudveksling mellem deltagerne.
Workshopansvarlige: Helle Hovmand-Rasmussen, Mit Vadehav/MYRTHUE, Bodil Kristensen, MYRTHUE Natur, Kultur & Læring, Jan Ryttergård, Naturvejleder

ALT DET PRAKTISKE
TILMELDING:
I tilmelder jer på natur-vejleder.dk. Tilmeldingen er åben fra 15. marts til 1. april. I skal logge ind, og lægge en
konference-plads i kurven på shoppen. Det er også via hjemmesiden, I tilmelder jer workshops.
ADRESSE:
Konferencen afholdes på:
Enjoy Resorts Marina Fiskenæs
Fiskenæsvej 2
6200 Gråsten
OVERNATNING:
Overnatning sker i træ-sommerhuse tilhørende Enjoy Resorts. Der er plads til 4 personer i hvert sommerhus og I
bedes tjekke ind sammen med dem I evt. ønsker at dele hus med. Hvert hus afregner strøm ved afrejse.
MAD OG DRIKKE:
Konferencen er inklusiv alle måltider fra frokost onsdag d. 27. april til og med tag-med-sandwich til frokost d. 29.
april. Såfremt du er vegetar, veganer eller har særlige allergier, der skal tages hensyn til, må du meget gerne skrive
det i beskedfeltet ved tilmelding. Der er fri vin, øl og vand under middagen torsdag. Efter middagen kan der købes
drikkevarer i baren nede ved dansegulvet.
PRIS:
3600,- kr.
TRANSPORT:
Enjoy Resorts Marina Fiskenæs ligger i gåafstand (1,1 km) fra Gråsten Station.
MEDBRING:
Pusser/indendørs fodtøj (der er ingen vandrestøvler og lign. indendørs)
Badetøj og håndklæder
Lagen, dynebetræk, hovedpudebetræk
Påklædning til at være ude i mange timer, både onsdag eftermiddag og under div. workshops.
Fest-påklædning i 1920'er-stil.
Notesbog
Gerne din bedste hjemmelavede kryddersnaps til den årlige snapse-konkurrence (skal medbringes på Kær
Vestermark onsdag eftermiddag)
I tilfælde af spørgsmål kan I kontakte:
Helle Tychsen Bojsen: 29925181 eller Tanja Hauge Rahbek: 30133381

