
Månedsnyhedsbrev – april 2021 

Kontoradresse: Betulavej 44, 3200 Helsinge TLF.: 20169928 naturborn@gmail.com  CVR: 
13651043 Kursusadresse: RAMhuset, Ramløse Skole, Frederiksværkvej 109, Ramløse, 

3200 Helsinge 

Naturskolens udeskolen laver undervisningsforløb og 
naturformidling til... 
 
• Dagtilbud og daginstitutioner 
• Skoler og andre undervisningsinstitutioner 
• Foreninger og organisationer 
• Ældreområdet og handicapområdet 
• Virksomheder 

 
Vores naturvejleder og vores træklatrer-instruktører skal bestilles i god tid, 
før et arrangement eller undervisningsforløb skal finde sted. 
Naturvejledning: Pris pr. påbegyndt time – 500,00 kr. Minimum 2 timer. 
 
Træklatring: Pris pr. påbegyndt time – 1000,00 kr. + 2000,00 kr. for 
opsætning og nedtagning af udstyr. Der deltager altid 2 instruktører. 
Længerevarende forløb kan aftales. 
 
 Der tillægges ikke kørselsgodtgørelse inden for Gribskov Kommune.        
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Foreningen Nordsjællands Naturskole 
Kontoradresse: Betulavej 44, 3200 Helsinge 

TLF.: 20169928 naturborn@gmail.com 
  CVR: 41115009 

 
Kursusadresse: RAMhuset, Ramløse Skole, Frederiksværkvej 109, 

Ramløse, 3200 Helsinge 
Ordinær Generalforsamling 2021 
Afholdt den 25. marts 2021 
På grund af corona restriktionerne foregik mødet som telefonmøde. Formanden ringer op. 

 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
Niels Henriksen blev valgt som dirigent 

2. Beretning (formand generelt og Niels Henriksen om årets aktiviteter) 
Walther Jeppesen orienterede om foreningens drift og økonomi, herunder sponsorer: Kvickly i Helsinge, Musik i 
Lejet og Det Grønne Hus i Helsinge. 
Kvickly gjorde det muligt at lave en tur til Nordsjællands Fuglepark. Musik i Lejet donerede midler til 
aktiviteter/indkøb og Det Grønne Hus gav til indkøb af materiel. 
Niels supplerede med hovedpunkter fra året der gik: 

Hovedpunkter om aktiviteter i 2020-2021: 
• Skovtrolde og Naturdetektiver 
Foråret 2020 blev præget af udsættelse frem til juni, hvor der sluttedes af med en overnatning på Haldbjerg Shelter. 
Efter sommerferien startede vi igen op i september og havde rigtig god gang i både aktiviteter og tilgang af nye familier. 
Den 29. november blev sidste dag i 2020, så blev alle foreningsaktiviteter igen sat på corona-pause. Den 14. marts 2021 
blev første gang, at vi kunne begynde at mødes igen. 
• Naturvandringer og ture 



Sommerferien forløb udmærket. Naturskolen har et samarbejde med Pilgrimsruten Esrum-Tisvildevejen. I dette régi 
medvirkede Naturskolen til to uge-vandringer. 
Hen over eftersommeren og efteråret gennemførtes flere en-dags ture med ”natur-kultur-menneske” som grundtema. 
Naturskolen har siden sommeren 2020 arbejdet på at videreudvikle Esrum-Tisvildevejen, så det kan blive muligt at 
vandre fra Tisvildeleje til Esrum af en nordlig rute. I den forbindelse er der lavet mange prøvevandringer. 
Naturskolen og Esrum-Tisvildevejen skulle have været med i ”Frivilligheds-Stafetten” som skulle have været båret rundt 
af foreninger og aktører igennem hele Gribskov Kommune. Stafetten blev corona-aflyst, men den vandring, som vi 
havde tilbudt, blev gennemført med stor succes. 
• Skoler og institutioner 
Naturskolen har normalt både skoleklasser og børnehavebørn. På det område var mulighederne også stærkt påvirket af 
corona-problematikken, men vi havde dog alligevel nogle gode aktiviteter. 
Lejrskole på Skt. Helene-centret, samarbejde med Hanebjergskolen i Hillerød Kommune, samarbejde med 
Munkeruphus om projekt ”Flugt”, hvor flere skoler i Gribskov Kommune var involveret. ”Flugt” skete desuden i 
kollegialt samarbejde med naturvejleder og friluftvejler i kommunen. 
Det blev ”kun” til et enkelt arrangemet for en børnehave. 
• Fyrtårnene i Gribskov Kommune 
Naturskolen har medvirket i forbindelse med de afholdte workshops – som så meget andet endte med at blive digitale 
møder på grund af coronaen. – Arbejdet pågår stadig. 
• Nationalpark Kongernes Nordsjælland 
Naturskolen deltager i netværk omkring formidlig i nationalparken, og har netop søgt partnerskab med nationalparken. 
Vi vil modtage besked i løbet af april 2021 
Samtidig har naturskolen medvirket i en række workshops omkring udvikling af turisme i forhold til Kongernes 
Nordsjælland. 
• Nat i Nord 
Naturskolen har i samarbejde med Grønnesegård Gods i Halsnæs Kommune og Need for Nature gennemført et 
pilotprojekt, som er en udløber af arbejdet omkring nationalparken. Det er iværksat af bl.a. VisitNordsjælland. Vi har 
med meget kort varsel gennemført to aktiviteter i mørket i slutningen af november, lige før corona-nedlukningen. Det 
ene var for enkeltpersoner det andet for børnefamilier. På grundlag af dette forsøg blev vores projekt udvalgt til at 
fortsætte, sammen med en række andre aktører i Nordsjælland. Der arbejdes nu videre på natlige tilbud i 
nationalparkens område. I den forbindelse er der sendt ansøgning om LAG-midler i Halsnæs-Gribskov. 
• Junior Ranger (i nationalpark Kongernes Nordsjælland) 
Siden foråret 2020 har vi arbejdet på en uddannelse til børn mellem 11 og 13 år, med baggrund i danske forsøg i bl.a. 
Frederikshavns Kommune og Favrskov Kommune. Projektet er nu beskrevet, og sendt til Gribskov og Hillerød 
Kommuner. I april indledes møder med forvaltningerne og skolerne. 
• Samarbejde med organisationer m.v. 
Der har i årets løb været mange møder med henblik på udvikling af tilbud til grupper/personer med særlige behov. Der 
arbejdes også med projekter, som skal sætte fokus på biodiversitet og konkret handling. 
• Praktikforløb for natur- og kulturformidleruddannelsen på Skovskolen 
I lighed med 2019 havde Naturskolen også en praktikant i 2020. Praktikken løber over 20 uger på sidste år af det tre-
årige uddannelsesforløb. 
Vi håber også, at der bliver mulighed for at have en praktikant her i 2021. 
Beretning og ”året der gik” blev taget til efterretning. 
3. Regnskab 

Nilas Hansen fremlagde regnskab og kommenterede resultatet. Foreningens regnskab synes umiddelbart at 
komme ud med et underskud, men det skyldes en teknisk opsplitning så foreningsdelen og den selvejende 
institution Nordsjællands Naturskoles regnskaber blev delt op med udgangen af 2019. Da denne opsplitning er en 
engangsforeteelse er foreningen reelt kommet ud af 2020 med et plus, som dog ikke er stort. Kassebeholdningen 
ved udgangen af 2020 er på godt 14.000 kr. 
Vi har set en nedadgående tendens med hensyn til medlemmer, som helt sikkert skyldes corona-restriktionerne. Vi 
er derfor fortrøstningsfulde med hensyn til fremtiden. 
Regnskabet blev godkendt. 

4. Vedtagelse af kontingent. 
Bestyrelsen henstiller, at kontingentet fortsætter uændret i 2021. (se boksen under Naturdetektiverne på næste 
side. 
Godkendt 

5. Valg af bestyrelse 
Hele bestyrelsen stillede op til genvalg. 
Alle blev genvalgt: 



Betyrelsen er herefter: Walther Jeppesen (formand) 
Nilas Hansen (kasserer) 
Louise Skjellum Strøbech 
Trine Amalie Juelstorp Schousen 

6. Valg af revisor 
Vores nuværende revisor Hanna Liljendal Juhl blev genvalgt 

7. Evt. 
Der var ikke noget på dette punkt 

Generalforsamlingen afsluttedes i god ro og orden. 
Bestyrelsen 
 

 
…er for alle familier med små 

børn mellem nul og fem år. 
 
Vi mødes hver anden søndag fra september til juni. Din familie kan også være med.  
 
Vores møder foregår altid i naturen, og altid i skovene i Gribskov Kommune. 
 
Skovtroldene i Gribskov er et projekt, som har til formål at give børn naturoplevelser, for kun ved kontakt med 
naturen vil børn få de nødvendige udfordringer, som på den lange bane kan gøre dem stærke og dygtig til at klare 
de mange ting, som et moderne liv kræver af dem. 
 
Det er videnskabelig bevist, at udebørn har langt større modstandskraft, bedre balance og er bedre til at klare 
livets mange udfordringer, og ikke mindst, de tilegner sig en viden, som kommer dem til gode senere hen i livet. 
 

…er for alle børn mellem seks og tolv år.  
 

Vi mødes hver anden søndag fra september til juni. Vores møder foregår altid i 
naturen, og fortrinsvis i skovene i Gribskov Kommune. Her er nogle emner: 
Hvordan er naturens gang i skoven? - Hvor bor dyrene? - Hvem æder hvem? - 
Hvem kan finde vej? - Hvem kan lave bål og mad? - Hvem kan fortælle en god 
historie? 
Møder i april: 
Vi mødes på P-pladsen ved Asserbo Slotsruin søndagene den 11/4 og 25/4. 
Skovtroldene fra kl. 10:30 til 13:00 
Naturdetektiverne fra kl. 13:00 til 16:00 
Følg os også på Facebook (gruppe): Skovtroldene og Naturdetektiverne i Gribskov. 

Tag en madpakke med, når du deltager i 
aktiviteterne. Vi har en juice med til alle 
børnene. 
 
Vi ved, at der vil være søndage, hvor ikke alle 
kan deltage. For at have et overblik over, 
hvor mange vi bliver fra gang til gang, vil vi 
meget gerne have en melding fra dig, når du 
deltager. 
 
Du tilmelder dig ved at sende en SMS til 
enten 20169928, 60665267 eller en mail til 
naturborn@gmail.com 

Det er en forudsætning for at deltage i Skovtroldene 
og Naturdetektiverne at være aktivitetsmedlem af 
foreningen Nordsjællands Naturskole. 
 

• For Skovtroldene er aktivitetskontingentet 100 
kr. pr. halvår. Desuden skal én forældre være 
medlem af foreningen. Her er 
medlemskontingentet på 100 kr. pr. år. 

 
• For Naturdetektiverne er 

aktivitetskontingentet 100 kr. pr. halvår. 
 

• For alle fra 13 år er medlemskontingentet på 
100 kr. pr. år. 
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• Kontingent for 2021. Beløbet skal indsættes via 

Nem konto: Reg.nr. 6490 - 2033303 – Mærk 
indbetalingen ”Kontingent 2021 ”, 
samt dit navn, e-mailadresse, fødselsdag og år. 

 

 

Bliv medlem af Naturskolen 
 
Et år med corona-restriktioner har været en meget stor belastning for Naturskolens aktiviteter, og 
medlemstallet er, som i så mange andre foreninger, faldet i 2020/21. Nu ser det ud til, at der bliver 
en lille åbning, så vi igen kan komme ud i naturen sammen. 
 
Det har selvfølgelig været muligt at være et par stykker sammen, som har kunnet gå ture i naturen 
og lave egne spændende aktiviteter, og det er godt, og mange har udnyttet det. 
 
For Naturskolen har restriktionerne været en belastning på flere plan. Intet har kunnet 
gennemføres fra december til nu. Det har givet en alvorlig økonomisk udfordring. Der er Ingen 
hjælpepakker til os, så ingen aktiviteter = ingen indtægter. Her kan en hjælpende hånd være så 
simpelt som et medlemskab. - Vi har brug for dig. Tegn et støttemedlemskab (se herover). 



”Fars Legestue” er et landsdækkende tilbud som gør det muligt for alle fædre, 
som f.eks. er på barsel, at komme ud i naturen med deres helt små børn. 
Tilbudet er i Gribskov Kommune et samarbejde mellem Sundhedsplejen og Nordsjællands Naturskole. 
 
Her er muligheder for at mødes med andre nybagte fædre og få snakket og leget med børnene i en helt 
anden kontekst, end det normalt er tilfældet i lignende tilbud landet over, fordi aktiviteterne foregår 
ude i naturen. Fars Legestues aktiviteter foregår hver gang ved Høbjerghytten bag Bymose Hegn 
Kursuscenter. Adressen er Ved Skoven 6, 3200 Helsinge. 

 

 
Skal du med ud 
og opleve, hvad 
der sker, når det 

bliver mørkt? 
 
Hver måned har sine 
oplevelser, når natten 
falder på. 
 
Der er smukke aftner. Der 
er vilde aftner. Der er stille 
aftner. Dem har du sikkert 
oplevet, men har du også 
mødt natten med alle dens 
lyde. 
 
Det næste år inviterer vi dig 
ud i mørket en gang om 
måneden her i 
Nordsjælland. 
 
Vi vil invitere dig… 
til oplevelser, som du aldrig 
glemmer… 
• vandringer 
• spisning 
• stjerner i natten 
• lyd i natten 
• dyr i natten 
• fordybelse i natten  



”Lad os mødes om bålet”  foregår 
for øjeblikket på tirsdage i lige uger 
mellem kl. 19 og 21. 
 
Pris for deltagelse er 30 kr. pr. gang. 
Medlemmer af Naturskolens 
medlemsforening deltager gratis. 
 

April 
Tirsdagene den 6. og 20.  
 
Vi mødes hver gang ved 
Høbjerghytten, Ved Skoven 6, 3200 
Helsinge. 
 
Hvis du har lyst til at deltage, skal du tilmelde dig hver gang senest dagen før på vores mail: 
naturborn@gmail.com  

Mandag den 12. april  
Vi mødes på P-pladsen ved Rudolph 
Tegners Museum & Statuepark 
Museumsvej 19, 3120 Dronningmølle, 
Danmark 
 
Natur- og kulturvandring gennem 
”Ruslands” smukke landskab. 
 
Tid: 19:30 til 22:00 
 
Pris: Alle over 13 år – 50 kr. Betales ved 
start 
 
Guide: Naturvejleder Niels Henriksen 

 
Af naturvejleder Niels Henriksen 
 
I 2001 besøgte jeg Everglades 
National Park i delstaten Florida, 
USA. 
 
I den forbindelse havde jeg 
fornøjelsen af at møde mange fra 
den administrative stab, samt en del af parkens rangere ude i felten. 
 
Efter aftale med nationalparkens daværende chef - Sheryl Paine, var jeg 
på studiebesøg, hvor jeg over nogle spændende dage blev sat grundigt 
ind i parkens historie og dens funktioner, herunder formidling, 
uddannelsesprogrammer og skoletjeneste o.s.v. 
 
Delstaten Florida er, med sine 139.670 km² land og 30.634 km² 
vandområder, meget større end Danmark - ialt 170.304 km². 
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Everglades National Park udgøres af et meget stort vådområde i det sydlige Florida. Men selv om 
nationalparken er på 6.104 km², så er det alligevel kun en ¼ af det oprindelige vådområde. Den øvrige 
del er i dag opdyrket og stærkt præget af store veje og voldsom byudvikling. 
 
Parken blev etableret i 1947, og er den største subtropiske vildmark i USA. Mangroven langs kysterne og 
flodmundingerne er hjemsted for mange beskyttede arter, heriblandt krokodiller, alligator, bjørne og 
floridapanteren. Også søkoen findes i nationalparken. 
 
Everglades er et verdensarvsområde, ligesom vores parforce-landskab i Kongernes Nordsjælland er, og 
blev optaget på UNESCO’s liste i oktober 1979. Fra 1987 har området også været Ramsar-område. 
 
Selv om området dermed er beskyttet, så lurer mange trusler. Store dele af vandstrømmen, som løber 
fra nord og ned gennem Florida er blevet drænet og vandet ledt ud til kysten. Og byer presser sig på. For 
20 år siden havde Miami, som grænser direkte op til Everglades, en tilgang på 5.000 tilflyttere om ugen, 
noget, som kræver enorme områder til byudvikling. 
 
Sheryl Paine fortalte mig, at et af de virkelig store problemer, som parkadministrationen stod over for, 
var de mange spansktalende tilflyttere, som ikke kunne tale engelsk og havde meget lidt viden om 
økosystemer og beskyttelse af naturressourcer i det hele taget. Derfor var nationalparkens skoletjeneste 
og naturvejledning også to helt essentielle opgaver, som blev prioriteret meget højt. 
 
USA har i dag mange nationalparker, og der kommer hele tiden flere til. Den første, som blev oprettet 
for 149 år siden, var Yellowstone National Park, som også er verdens første, og dækker et areal på 8.980 
km². Før den havde Californien dog oprettet en statspark i Yosemite-området, som ligger i den østlige 
del, ind mod Nevada. 
 
Med stigende befolkning og øget rovdrift og hastigt voksende byer blev presset på naturen større og 
større. Der blev behov for at udbrede kendskab til naturen og konsekvenserne af de destruktive tiltag, 
som udviklingen førte med sig. 

I 1930 oprettede man derfor de første 
”naturklasser” for børn, under navnet Junior 
Ranger. Det blev en succes og er nu vidt udbredt 
over hele USA. 
 
Rangerbegrebet er nu også nået til Europa, hvor 
der er dannet grupper i bl.a. Skotland og 
Tyskland. Her i Danmark begyndte arbejdet med 
Junior Ranger-uddannelsen for ganske få år 
siden, men er allerede i god fremgang. 

 
Min kollega i Frederikshavn 
Kommune, Bo Storm, har 
allerede gennemført Junior 
Ranger-uddannelsen i flere år, 
og de uddannede ”rangere” er 
med i internationalt arbejde. 
 
Her i Danmark er børnene 
mellem 11 og 13 år, når de 



påbegynder deres oplæring. https://www.frederikshavn.dk/politik/om-kommunen/nyheder/nyheder-
og-presse/nyhedsarkiv-2020/tor-du-blive-junior-ranger/#  
 

Nu har vi fået vore egne nationalparker her i Danmark. Derfor 
mener vi, at det er tid til at uddanne vore børn og unge til at 
kende og respektere det liv, som de rummer, og på sigt blive 
bevidste om biodiversitens betydning for livet på Jorden. 
 
Her i Nordsjællands Naturskole har vi arbejdet med ideen om at 
oprette Junior Ranger-grupper, som skal lære, hvad de kan 
bidrage med og til i Kongernes Nordsjælland, siden 2020, men 
coronaen kom i vejen for en opstart i dette skoleår. Vi håber 
som alle andre, at der kommer styr på sygdommen, så vi kan 
starte et hold op her i Nordsjælland i det kommende skoleår. 

Vores logo bliver den sovende ræv. 
 
Junior Rangerne vil blive rekrutteret blandt de 11 til 13-årige. Der optages kun 16 børn pr. hold – 8 piger 
og 8 drenge.  Prisen for deltagelse i programmet, som strækker sig fra august 2021 til juni 2022, vil være 
700 kr. pr barn. - Den 8. maj inviterer vi til intro-møde for interesserede børn og forældre. 
  
Alle interesserede er velkommen til at få en uddybning af Junior Ranger-begrebet, formål og 
uddannelsesindhold. – Tilmelding til intro-dagen skal ske senest den 1. maj på naturborn@gmail.com  
 

Vi prøver nye strækninger på Esrum-Tisvildevejen 
 
I løbet af 2021 skal en række nye vandremuligheder prøves af og 
vurderes, med henblik på at indgå i Esrum-Tisvildevejens forløb 
gennem Kongernes Nordsjælland. 

Hvis det er noget for dig at være med til at afprøve disse nye forløb, så hører 
vi meget gerne fra dig - Det eneste vi forventer af dig er, at du giver os en 
tilbagemelding med +/- i forhold til dine oplevelser undervejs. Der udleveres 
et spørgeskema til din besvarelse efter hver tur. 

Lørdag den 24/4 går den første prøvetur fra Helsinge Station, hvorfra vi 
vandrer gennem Valby Hegn og Aggebo/Græsted Hegn til Græsted. Fra 

Græsted er der mulighed for at tage bus tilbage til Helsinge. Forvent at turen varer omkring 6 timer. Tag 
derfor fornøden proviant med og gode vandresko eller -støvler. Start kl. 10:30. - Tilmelding på 
naturborn@gmail.com senest den 23/4. Du betaler selv for transporten tilbage med bussen. 

Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbreve, skal du blot sende besked i en mail til naturborn@gmail.com 
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