
Månedsnyhedsbrev december 2021 

https://www.nordsjaellandsnaturskole.dk/  

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

Skole, Frederiksværkvej 109 2, 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-instruktør 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. 

https://www.nordsjaellandsnaturskole.dk/
mailto:naturborn@gmail.com


 

Den 1. og 2. november 2021, samtidig med COP26-forsamlingen i Skotland, var Hanna og 
jeg til konference på Vingstedcenteret i Vejle Kommune. Fra hele landet var omkring 400 
mennesker – gode venner og kolleger og mange fagfolk, samlet for at dele den seneste 
viden om mennesker og natur. 

Særlig børnene havde en meget stor opmærksomhed, for hvordan får vi dem ud i naturen? - Hvordan gør vi dem 
fortrolige med naturen? - Og hvordan gør vi dem til en del af naturen og kommende medspillere i den stadigt 
stigende problemstilling omkring forarmningen af Jordens biodiversitet og de klimaforandringer, som hele verden 
står over for, eller allerede kæmper med? 

 

Børnene bliver uvidende født ind i en verden fuld af voldsomme forandringer. De ved ikke, hvad der venter dem, 
men de står for tur, hvis vi voksne ikke tager os sammen – tager ansvaret på os, og gør vores indflydelse og magt 
gældende, så de ikke ender som taberne i den proces, som vores hang til industrialisering, urbanisering og 
kampen for ”det gode liv” (dansen om guldkalven) på meget, meget kort tid har bragt os alle i (Under 300 år)! 

At få børn er en lykke, men også et enormt ansvar, som man ikke kan fralægge sig, selv om ”jeg skal nå så 
meget”… Børn er i virkeligheden den ultimative succes, for de bliver vores efterkommere. Det er værd at huske. 



https://centerforboernognatur.dk/ 

 
Familier og forældre har et kæmpe ansvar for at få børnene ud i naturen, siger Søren Præstholm som oplæg til den 
første session ”Hvordan styrkes familiernes friluftsliv?” 
 
De bestemmer nemlig over børnenes fritid – især når børnene er mindre. 
Men hvordan får vi flere familier ud i naturen i fritiden? 
 
Det fortalte Danmarks Naturfredningsforening om ift. Pro-
jekt Naturfamilier. 
Red Barnet har projektet Naturklubber for børn i udsatte bo-
ligområder. 
Og i Nordsjælland inviterer Nordsjællands Naturskole børn 
og forældre med ud i skoven gennem projekterne Skovtrolde 
og Naturdetektiver. Junior Rangerne i Nationalpark Konger-
nes Nordsjælland er blevet en naturlig opfølgning af mange 
års arbejde med børn i naturen. 



Gribskov Kommunes naturpris 2021 

Den 9. november 2021 

Udvalget Udvikling, By 
og Land uddelte tirsdag 
aften Gribskov Kommu-
nes Naturpris 2021. Den 
gik til Niels Henriksen 
for hans store arbejde 
med at formidle natur til 
folk i alle aldersgrupper. 
Et arbejde, som sker fri-
villigt med udgangs-
punkt i Nordsjællands 
Naturskole. Han får – 
udover æren – 10.000 
kroner til det fortsatte 
arbejde med at formidle 
naturen til store og små. 

Niels Henriksen har i 
snart 40 år stået i spidsen for naturskolen og herigennem formidlet natur til alle aldersgruppe. Senest har han etable-
ret en Junior Ranger-uddannelse, der skal få de større børn til at interessere sig for naturen og give det gode budskab 
videre til deres kammerater. En uddannelse, som han også netop har modtaget fondsmidler fra Sjællandske Medier til 
at sætte i værk. 

Kommunens begrundelse for at give prisen til Niels Henriksen er, at han lærer store og små at begå sig i naturen. Han 
giver dem samtidigt gode oplevelser sammen med deres familie. 

– Det er guld værd i en naturskøn kommune som Gribskov, hvor vi har meget natur, vi skal passe godt på, lyder det fra 
Gribskov Kommune. 

Naturprisen er en del af Gribskov Kommunes indsats for at styrke den vilde natur. Gribskov Kommune deltager i Miljø-
ministeriets landsdækkende konkurrence ’Danmarks vildeste kommune’ og i den forbindelse har Udvikling, By og Land 
sat en række tiltag i gang, der gavner natur og biodiversitet. 

Formålet med tiltagene er at engagere både borgere, lodsejere og foreninger i at styrke naturen og biodiversiteten, 
for eksempel med faunastriber på landbrugsjord, adoption af et kommunalt areal, vilde rabatter, vilde haver og en 
pulje på en million kroner til naturpleje- og naturgenopretningsprojekter. 

 

Naturprisen går til en eller flere personer, en orga-
nisation, en forening, en virksomhed eller et sel-
skab, som har bidraget positivt til biodiversiteten i 
Gribskov Kommune igennem et personligt engage-
ment. 

Der lægges vægt på, at det er: 

•naturpleje-/naturgenopretningsprojekter, der forbedrer beskyttede naturtyper og livsvilkårene for truede arter 

•en aktivitet eller event, hvori der indgår formidling af natur 

•til gavn og glæde for kommunens borgere og besøgende 

Læs mere på www.gribskov.dk/vild 

http://www.gribskov.dk/vild


 

NORDSJÆLLANDS NATURSKOLE I NATIONALPARK 
KONGERNES NORDSJÆLLAND 

 
www.nationalpark-kong-nord.nationalparkbooking.dk 

 
Ud over Naturskolens aktiviteter, er der også mulighed for at se og tilmelde sig til 
Nationalparkens og alle de øvrige partneres tilbud på linket herover. 

 

En dag med bål, kaffe og pandekager i Nationalpark Kongernes Nordsjælland, og ikke mindst en spændende dialog 
omkring børn, familier og natur og fremtid med Mai Villadsen og Tormod Olsen fra Enhedslisten. 

 

 

Fortæl mig og jeg glemmer det 

Lær mig og jeg vil måske huske 

Involver mig og jeg lærer 

Benjamin Franklin 

http://www.nationalpark-kong-nord.nationalparkbooking.dk/


December måneds turforslag til dig 
Vandretur i Gribskov til området omkring Gribsø 

Skoven i december 

Mødested: Kagerup Station. Tid: 13:00-15:30 

Det er den første vintermåned, og de fleste planter, 
insekter, padder og krybdyr har lukket ned for i år. 

Vi begynder ved Kagerup Station og runder Gribsø på 
vores vej gennem skoven. 

Løvet dækker skovbunden. Alligevel er skoven fuld af 
liv, hvis vi ser godt efter. Men alt afhænger naturligvis 
om, hvordan vejret er. 

Meget foregår under løvet. Spirerne fra sommerens 
frø stikker mange steder deres små grønne toppe op 
under bladene. Musene rumsterer i skovbunden. 
Fuglene lader sig sjældent høre, men de er der. Må-
ske kan vi være heldige at finde nogle af de depoter, 
som dyr og fugle har gemt, eller vi kan se spor efter deres måltider. 

På turen bliver der selvfølgelig også meget andet at se på og høre om. Turens længde afhænger af, hvad vi støder på. 
Husk tøj efter vejret. læs mere og køb billet via dette link: www.nationalpark-kong-nord.nationalparkbooking.dk 

 

Den 28. december begynder et nyt samarbejde mellem Nordkystfortællerne og Naturskolen. Foreløbig 
fra december 2021 og frem til udgangen af marts 2022.  

Vinteren er over os, men dagene længes, og snart vil vi 
igen se og høre forårets farver og stemmer i skoven. 
Kom med, og lyt til den gode historie… 

Tema: Nu lysner det – Dagene længes – Varsler i 
naturen – Og ikke mindst den gode fortælling 

Mødested: P-pladsen for enden af Aggebo Skovvej. Tid: 
14:30 til 17:00 

Udover fortællinger og anekdoter, samt at gået lidt af 
julefedtet af, så inviterer vi dig til et unikt møde med 
naturen i december, samt et tragtement ved Kulsvierhytten i 
Aggebo Hegn. 

Vi starter før solen går med og slutter først, når stjernerne 
glimter i natten. Vi vandrer et par timer i skoven og slutter i 
bålets skær. 

Pris for en familiebillet: 225 kr. Personlig billet: 125 kr. 

Få rabat ved bookning af alle 4 ture inden den 28. december. 

Husk tøj efter vejret. Tilmelding: Læs mere her og køb billet: 
www.nationalpark-kong-nord.nationalparkbooking.dk 

http://www.nationalpark-kong-nord.nationalparkbooking.dk/
http://www.nationalpark-kong-nord.nationalparkbooking.dk/


 
 

JUNIOR RANGER I NATIONALPARK 
KONGERNES NORDSJÆLLAND 
 
 
 

På el-fiskeri i Esrum Å den 21. november 

Der var stor aktivitet langs 
Esrum Å på denne smukke 
søndag, og der blev fanget 
mange store og fine 
ørreder, som skal indgå i 
avlsarbejdet På Esrum 
Møllegård. Snart skal 
ørredernes yngel klækkes 
og derefter udsættes, så 
fiskebestanden kan øges i 
Danmarks åer. 

Ud over fisk, var der naturligvis stadig meget andet liv i Snævret Skov, hvor el-
fiskeriet blev gennemført, som for eksempel Anna’ frø her til højre. 



 

FÅ ET ANSØGNINGSSKEMA TIL HOLD 2 (2022-2023) 

Vi forventer, at der næste år vil blive oprettet et hold 2, som skal 
begynde i august 2022. 

Det er allerede nu muligt at søge optagelse. - Ansøgningsskema kan rekvireres ved at 
skrive til os på naturborn@gmail.com  – Der er oprettet venteliste, som vil blive lukket, 
når vi når tallet 16, og det tilstræbes, lige som i år, at der er lige mange piger og drenge 
på det kommende hold.  

For at blive optaget skal du være bosiddende inden for Nationalpark Kongernes 
Nordsjælland (Halsnæs, Gribskov, Hillerød, Fredensborg og Helsingør kommuner). 
 

Fuldmåne over Esrum Sø 
Den 19. november fandt vores tredje fuldmånetur sted i 
dette efterår. Månen kan noget særligt, og den har lyst for 
os fra det øjeblik, hvor vi blev til mennesker for hudrede 
tusinder af år siden. Den har fulgt os gennem Stenalderen og 
lyst for os undervejs. I den samme tid har bålet altid være et samlingspunkt i menneskets historie.  Det var her at roen kunne sænke sig, når solen gik ned. Bå-let var omdrejningspunktet, hvor maden, oplevelserne og de store gåder blev fortæret. Det var her i strålevarmen og lyset, at naturens ånder kom menneskene i møde, ofte hjul-pet på vej af shamanen, som kendte vejen til åndernes ver-den.  Og shamanen kom virkelig og spillede på sin fløjte og tromme, lavet af fuglens knogle og dyrets skind.  I denne fællesskabets time forsvandt tid og sted, og vi blev sammen ført ind i dyrenes og åndernes verden.   Nutiden har alt mulig andet at byde på. Mange mennesker lever derfor "alene" med mange TV-ka-naler, spil og uro.  Det har gjort mange mennesker fjerne for sig selv og hinanden, at de har forladt naturen.  De har på mange måder tabt fæl-lesskabets nærhed og evne til at dele sorg, omsorg, glæde, hygge, historier og forståelse af livet.  Bålet er her endnu, hvis vi vil det. 

mailto:naturborn@gmail.com


Foreningen Nordsjællands Naturskole 

Kontoradresse: Betulavej 44, 3200 Helsinge 
TLF.: 20169928 naturborn@gmail.com 

  CVR: 41115009 
Kursusadresse: RAMhuset, Ramløse Skole, Frederiksværkvej 109, Ramløse, 3200 

Helsinge 

 
For børn (og forældre) mellem 0 og 5 år 
Søndage fra kl. 10:30 til 13:00 

 

 
For børn mellem 6 og 11 år 

Søndage fra kl. 13:00 til 16:00 
 

Resterende mødedatoer for Skovtroldene og Naturdetektiverne 

December:  5. og 12. – Ved Skoven 6, 3200 Helsinge 

Januar:         9. og 30. 

Februar:       20. 

Marts:          13. og 27. 

April:           24. 

Maj:              8. og 22. 

Juni:              11 til 12. (overnatning) 

Husk at… 
tage en madpakke med, når du deltager i 
Skovtrolde- eller Naturdetektivernes 
aktiviteter. - 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 
 
 

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

• For Skovtroldene er kontingentet 200 kr. årligt. 
Desuden skal én forældre være medlem af 
foreningen. Her er medlemskontingentet på 100 kr. 
årligt. 

 
• For Naturdetektiverne er kontingentet 200 kr. 

årligt. 
 

• For alle fra 14 år er medlemskontingentet på 100 
kr. årligt. 

 
• Første gang du deltager i en aktivitet udfyldes et 

tilmeldingsskema med de nødvendige 
oplysninger. 

 Kassereren opkræver herefter kontingent via mail. 
 

mailto:naturborn@gmail.com


Er du medlem af Nordsjællands Naturskole, så er du også medlem her… VELKOMMEN TIL RAMHUSET I RAMLØSE RAMhuset er Ramløses kultur- og aktivitetshus. Det er beliggende ved Ramløse Skole. RAMhuset rummer foreningerne Ramløse Husflid, Kunstværkstederne og Nordsjællands Naturskole. Herudover danner huset ramme om en café med skiftende arrangementer og aktiviteter. 
Du kan altid se RAMhusets program og nyhedsbreve her: https://ramhuset.dk/  

 

 

https://ramhuset.dk/


RO OG FORDYBELSE 

Af Naturvejleder Niels Henriksen 

Hvis vi tager det første ord, så fortæller Den Danske Ordbog: 

Ordet ro er substantiv, fælleskøn 

Det har flere betydninger, f.eks. 

1) (tilstand af) Fysisk hvile med ingen eller kun meget lidt 
aktivitet. 

1a)  Tilstand hvor noget står stille, ikke ændres el. lign. 

2) Tilstand uden bekymring, nervøsitet, travlhed el.lign.; (følelse 
af) harmoni eller afslappethed 

3) Tilstand uden støj eller forstyrrelser 

3a)  Tilstand med enighed eller stabilitet uden diskussioner, 
demonstrationer, optøjer el.lign. 

Fordybelse er substantiv, fælleskøn 

Ordet i sig selv siger ikke så meget, men alligevel giver det os et fingerpeg 
om tilstande – det at fordybe sig – fordybelse i noget 

Ord som ligger tæt på er opmærksomhed, koncentration, fokus, 
planlægning, granskning, indblik o.s.v. 

Vi skal mange ting i vores hverdag. Og vi er stærkt sociale væsner. Vi vil 
gerne så meget, og vi spejler os i hverandre, men uden et tilhørsforhold 
og forståelse for naturen går det ikke. 

Børn leger og afprøver forståelig nok uendelig mange ting, og påtager sig utroligt mange opgaver gennem deres opvækst, som 
med tiden vil gøre dem til voksne, (og forhåbentlig også) hele mennesker og overlevere (hvis de ellers får lov). 

Mange voksne af i dag fortsætter imidlertid, ligesom små børn, med at kaste sig hovedløst ud i alle mulige aktiviteter. Det hele 
kan ikke gå stærkt nok. Det kan ikke gå højt nok. Ofte ligger der en god portion egoisme bag (?). 

- Jeg skal! - Jeg vil! – Fitnesscentret kalder, og så må jeg også lige stresse af fra en travl hverdag, derfor ta’r jeg lige en 
maraton, laver en ironman, og jeg skal også lige ha’ 100 km på cyklen. Men før jeg kan det, så bliver jeg da også lige nødt til 
at have det rigtige tøj og udstyr, så mine venner og alle andre kan se, hvad jeg kan! (Af og til undres jeg over, om de nogen 
sinde er blevet rigtigt voksne, og om hvilke omkostninger det mon har for dem selv – og især deres børn?) 

MIN EGEN VEJ TIL RO OG FORDYBELSE 

Selv har jeg været gennem hårdt arbejde og taget mangen en hård tørn. Ind imellem med livet som indsats. Gennem mange år 
som professionel soldat lærte jeg om liv og død, og hvor hurtigt alting kunne være forbi. Jeg har gennem livet oplevet store tab. 
Jeg har siddet på en bjergtop med et kvæstet ben, mens min broders liv ebbede ud. 

Men jeg har også oplevet glæder og store følelser. Fra den bjergtop så jeg ud over en storslået natur, og fornemmede livets 
mysterium i mit hjerte og sjæl. Og jeg har undervejs fået lov til at se ind i en kvindes øjne, hvori alle himlens stjerner funklede. 
Og lyset fra det uendelige univers vældede mig i møde gennem de samme øjne. Jeg har fået lov til at se mine børn vokse op. Alt 
imens lærte jeg betydningen af tolerance og nærhed. Og jeg fandt vigtigheden af at hjælpe og støtte mine medmennesker. 

Gennem naturens storhed, lærte jeg, at livet er en gave, og jeg har kun det ene liv. Det, som har holdt mig psykisk og fysisk i 
form og i live, er den tid til pauser – små og store øjeblikke til ro og fordybelse, som jeg har fået og givet mig selv, selv i de 
mørkeste tider. De stille øjeblikke i og med naturen har været de små åndehuller, som gennem hele mit liv har afholdt mig fra at 
gå i spåner, og samtidig har givet mig styrke, ligegyldigt hvad opgaven og dens karakter så er gået ud på. – Gør derfor ikke livet 
mere besværligt end du behøver. 

Naturen har givet os livet som gave. Så gør dig ikke til herre over naturen, men tænk på, at vi alle ubestrideligt er en del af den. 
Lev med den, ikke mod den. Uden at du forholder dig til naturen bliver livet nemt meningsløst! 

 

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

mailto:naturborn@gmail.com

