
Månedsnyhedsbrev november 2021 

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.  
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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 

 
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 

November:  7. – P-pladsen ved Asserbo Slotsruin 

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 11 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. 
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Er du medlem af Nordsjællands Naturskoles forening, så er du også medlem her… VELKOMMEN TIL RAM-HUSET 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/  

 

 

JUNIOR RANGER I NATIONALPARK KONGERNES 
NORDSJÆLLAND 

Det første hold Junior Rangere i Nationalpark Kongernes 
Nordsjælland er kommet godt fra start, og holdet er fyldt op. 
Der blev optaget 17 børn mellem 11 og 13 år. Holdet har 7 
stærke piger og 10 kvikke drenge. 

 

Junior Rangerne på Øresundsakvariet, september 2021 

Havet er hjemsted for uendeligt mange dyr og planter, som vi egentlig ikke ser ret meget til i hverdagen. 
Det blev der rådet bod på, da Junior Rangerne torsdag den 23. september gæstede skoletjenesten ved 

Øresundsakvariet i Helsingør. 

I Øresundsakvariet kan man se de fleste danske arter, som vi finder i Kattegat og Øresund. Selv om der er både hajer 
og rokker, så er nogle arter dog for store til akvariet. Ud over fisk er der både vandmænd, krebsdyr, blæksprutter og 
koraller i de mange akvarier. 

Absolut et besøg værd, også selv om man ikke er Junior Ranger. 

https://ramhuset.dk/


 Junior Rangerne i videnskabsmændenes maskinrum 

Øresundsakvariet er en del af Københavns Universitet. Fra 
1973 har det været muligt for publikum at følge med i, 
hvad der sker under Øresunds overflade. 

Den gang kunne man se akvarierne udefra. Senere blev det 
muligt at se dyrene i akvarier inde i bygningen. 

I 2005 og 2006 blev det hele ombygget til den nuværende 
form, med lyse og venlige akvarier, hvor man kan følge de 
skiftende biotoper fra overfladen og ned til bunden af 
Øresund. 



Den 4. oktober var Junior Rangerne på besøg hos Skoletjenesten i Zoologisk Have i København. 

Zoo er ikke bare et sted, hvor man kan se eksotiske dyr. Her arbejder man også med naturbevaring. Og det er ikke 
”bare” ude i verden, men også med truede danske arter, f.eks. vores padder, som mange steder er truede eller helt 
forsvundet. 

 

Junior Rangerne fik en godt indblik i, hvordan Zoo indsamler æg fra de 
truede paddearter – grønbroget tudse og strandtudse. I Zoo klækkes 
æggene og bliver til haletudser, hvoraf nogle sættes ud de steder, hvor de 
blev hentet. 

Andre bliver 
opdrættet 
til voksne 
tudser, så 
de senere 
kan være 
med til at 
øge de meget sårbare bestande. 

Ud over vore hjemlige padder, så er mange andre 
dyr og fugle truede verden over. Her gør Zoo også en 
stor indsats for at opformere og medvirke til 
udsætning af både dyr og fugle.  

Junior Rangerne og naturbevarelse i tropehuset.  



Man kan på en måde godt opfatte naturbevaringsarbejdet i Zoo som en slags Noas Ark., hvor hensigten er at 
medvirke til, at de truede bestande igen kan blive større og sundere. Mange zoologiske haver verden over 
samarbejder omkring avlsarbejdet, så man får den bedst mulige genpulje. 
Indavl er nemlig en betydelig risiko for avlsarbejdet.  

 

Den lille gyldne løvetamarin er et af de dyr, som man arbejder med i 
København. Dens hjemsted er Brasiliens regnskove, men den er her så truet af 
skovfældning, at den vilde bestand var helt nede på 100 individer for få år 
siden. Herefter gik flere zoologiske have ind i arbejdet på at redde den lille 
abe fra at uddø. Nu er der ca. 400 individer, særligt omkring Rio de Janeiro. 

 

Fantastisk dag i Zoo 



God start på efterårsferien. En 
gang grønsagssuppe varmede 
på en blæsende dag ved Junior 
Rangernes første minilejrtur og 
overnatning i Aggebo Hegn                                                           



 Det er dejligt, når arbejde bliver påskønnet. Vi har netop modtaget en kærkommen donation til vores Junior Ranger-program fra 
fondene bag Sjællandske Medier. Stor tak fra Nordsjællands Naturskole for de 20.000 kr,. som fulgte med den flotte buket og 
håndtrykket fra Palle Høj, chefredaktør ved Frederiksborg Amts Avis, den 9. oktober 2021. 

 

Formål med Junior Ranger-uddannelsen 

En naturlig uddannelse for børn mellem 11 og 13 år. 

Formålet med Junior Ranger-uddannelsen handler om at give børn læring og dannelse om  natur og miljø, så de bliver rustet 
til… 

• at erhverve sig viden om samspillet mellem dyr og planter, samt viden om biodiversitet 

• gennem træning at erhverve sig formidlingsmæssige evner, som undervejs kan testes af på hverandre. 

• at kunne agere som naturambassadører for deres klassekammerater 

• at kunne hjælpe deres mindre skolekammerater i indskolingen til en større naturviden 

• at kunne bidrage med natur- og miljøviden i de dele af kultur- og friluftslivet, hvor de indgår til dagligt 

• at kunne inspirere til større natur- og miljøforståelse blandt familier og venner 

Der ligger i Junior Ranger-uddannelsen et ønske om at bidrage til, at børnene får øget selvtillid, og derved opnår          gode soci-
ale kompetencer, som gør dem i stand til at give deres opnåede viden fra sig. 
Uddannelsen bliver gennemført af kompetente instruktører, som kommer fra forskellige områder på natur- og     miljøområdet, 
f.eks. astronomer, geologer, biologer, naturvejledere, konservatorer, lystfiskere, jægere m.fl. 

FÅ ET ANSØGNINGSSKEMA TIL HOLD 2 (2022-2023) 

 

Vi forventer, at der næste år vil blive oprettet et hold 2, som vil 
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. 
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Naturen og kulturen giver uforglemmelige 
oplevelser. – Hvem står bag træerne? 

Mødested: P-pladsen ved Skovskolen i Nødebo. 

Pris: 120 kr. 

Tilmelding skal ske på dette link: 
www.nationalpark-kong-

nord.nationalparkbooking.dk 

 

UNITING THE 
WORLD 
TO TACKLE 
CLIMATE CHANGE. 

The UK will host the 26th UN 
Climate Change Conference 
of the Parties (COP26) in 
Glasgow on 31 October – 12 
November 2021. 

The COP26 summit will bring 
parties together to accelerate ac-
tion towards the goals of the 
Paris Agreement and the UN 
Framework Convention on Cli-
mate Change. 

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


 

The UK is committed to working with all countries and joining forces with civil society, companies 
and people on the frontline of climate change to inspire climate action ahead of COP26. 

https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2021/07/COP26-Explained.pdf 

Det er tid til selvransagelse.  
 
Hvad gør vi hver især for at standse vores evindelige kapløb mod ”bedre 
tider”? – Og hvornår har vi egentlig haft det bedre, end vi har det nu? 
 
Vi forbruger mere og mere. Vi forgifter vores Jord, vores verden. Vi vil 
bestemme hvordan Jordens liv skal være og blive i fremtiden. - Vi vil 
bestemme, hvem der skal leve og dø. Vi glemmer blot en væsentlig ting. 

Vi er ikke selv udødelige, og vi betyder ikke noget på længere sigt. 

Men vores eksistens skaber netop nu store udfordringer og nye veje for 
Jordens øvrige liv. 

Spørgsmålet er blot, hvor længe endnu vil Moder Jord acceptere vores 
vanvittige overgreb mod det øvrige liv? 

En gammel filosof gjorde for mere end 50 år siden status over vores 
livsførelse og gøren og laden, i vores higen efter det perfekte liv. Han 
sagde følgende: 

”Menneskene opfører sig ligesom gærcellerne i vinen. Druernes sødme får gærcellerne til at formere sig 
uhæmmet. Alt går godt i nogen tid. Men så forgifter affaldsstofferne (alkoholen) deres vidunderlige miljø og de 
må dø!” – Der er grænser for vækst, så pas på, hvad du gør. 

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