
Månedsnyhedsbrev september 2021 

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

Skole, Frederiksværksvej 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-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.  

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 
 

Så er det tid til at vende tilbage til naturen. Skovtroldene og Naturdetektiverne mødes 
første gang efter sommerferien den 12. september. 
Alle er velkommen – også selv om du ikke er blevet medlem endnu. 
Deltagere, som ønsker at fortsætte, men kun har betalte frem til foråret 2021, skal lige 
huske at forny betaling for efteråret! 
Der optages 20 børn på holdene, herefter vil der være venteliste. 
Mødestedet er P-pladsen ved Asserbo Slotsruin. 
 
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 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. 

 
• 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. 

Vigtigt! – Hvis ikke alle oplysninger kan rummes i 
bankens felt til modtager, så kan det hele sendes til 
vores e-mail. 

mailto:naturborn@gmail.com


Er du medlem af Nordsjællands Naturskoles forening, så er du også medlem af… 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 
En ny og spændende uddannelse for børn i nationalparken er nu en 
realitet. 

Den 21. august mødtes vi for første gang på vores spændende rejse 
gennem naturens mange facetter, hvor vi lærer om hvad vi kan gøre for 
at være med til at beskytte vores medskabninger på Jorden. 

Ud over at få en præsentation af hverandre og besøge grævlingebakken i 
Høbjerg Hegn, Så var vi så heldige at 
Sebastian Klein var på 
gæsteoptræden ved spejderhytterne 

da vi skulle i gang med vores arbejde. – Altid hyggeligt med et godt show. 

Ny praktikant 
Den 28. august startede Jan Nielsen som ny praktikant ved Naturskolen. 

Jan er i gang med 3. år af uddannelsen til natur- og kulturformidler på 
Skovskolen i Nødebo. 

Ud over generelt at deltage i Naturskolens aktiviteter, er fokus at udvikle 
Naturskolens hjemmeside, Interkulturel kommunikation og skriftlig 
formidling, samt markedsføring og fundraising med særligt henblik på 
Junior Rangerne. 

https://ramhuset.dk/


Ny samarbejdspartner 

Tranegård i Laugø er en stor gård med 
mange kør og et fint ismejeri.  

Måske har du allerede besøgt gården. Og hvis 
ikke, så bliver der anledninger til det 
fremover, når Naturskolen sammen med 
Tranegård laver forskellige aktiviteter – f.eks. 
gårdbesøg, markvandringer m.m. 

Foruden mange dyr har gården også et 
ismejeri, med rigtig dejlig is. 

September er efterårets første 
måned. 

Ta’ med på en naturvandring over Søborg Sø 
lørdag den 11. september. 

Vi mødes på P-pladsen ved Græsted Syd station. 
Natur- og kulturvandring til Søborg Sø og Søborg 
Slotsruin. 
Tid: 13:30 til 16:30 
Pris: Alle over 13 år – 50 kr. Betales ved turens start. 
 – HUSK TILMELDING: naturborn@gmail.com  
Guide: Naturvejleder Niels Henriksen 

 
For 7000 år siden var Søborg Sø en stor sø med direkte forbindelse til Kattegat. Faktisk var søen en fjordarm med 
forbindelse til Kattegat, ligesom Arresø og området ved Rudolph Tegners Museum, hvor datidens jæger- og 
samlersamfund har høstet godt af naturens goder. - Historien ligger lige for dine fødder. 

 

ER DU TIL NATUR OG AKTIVT LIV? 

Naturskolen har brug for frivillige, til at støtte op om vores 
arbejde. 

Vi arbejder på alle tider af døgnet, og har mange forskelligartede arrangementer. 

 Den 14. september indbyder vi derfor til møde for interesserede.  

Har du lyst til at vide mere, så foregår det i Høbjerghytten fra kl. 19-21. 

Høbjerghytten, Ved skoven 6, 3200 Helsinge 

mailto:naturborn@gmail.com
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Vi mødes ved skumringstimen, synger og lytter til nogle af de smukkeste sommersange og aftenssange mens 
solen går ned. Både de elskede, kendte og de mere ukendte. 

Kvartetten er på vej med en album-udgivelse "Jordens Åndedrag" med nye fællessange skrevet af bl.a. Sara 
Futtrup, en række sange som kredser om vores forbundethed med naturen og de landskaber, vi er født ind. 
Sara Futtrup synger for og spiller sammen med musikerne Jonas Berg (piano), Eva Malling (kontrabas) og 
Lars Lundgaard (trommer/perc). Alle professionelle musikere, som har spillet i mange forskellige sammen-
hænge med kunstnere som Søs Fenger, Ginman/Jørgensen, Anna Kruse e.c.t. 
  
Sara Futtrup fortæller "I fællessangen er plads til alle, både dem der synger skønsang, brummer eller bare 
lytter. Det er i lige så høj grad poesien som de gode melodier, som er særligt." 
  
Der synges udenfor om vejret tillader. Indenfor/ under overdække hvis det ikke holder tørt. Tag gerne høj-
skolesangbogen med. Gratis entre. – Der kan købes øl/vand, kaffe m.m. i forbindelse med arrangementet. 
 
Arrangementet er støttet af Kulturstyrelsen. 
  
https://www.sarafuttrup.com/ 
  
Lyt til nye indspilninger fra kvartetten: 
https://soundcloud.com/user-241326370/det-dan-
mark-som-jeg-elsker/s-Maak0FQkOxt 
 
Begrænset deltagerantal. – Tilmelding på 
naturborn@gmail.com  

Arrangementet afholdes i samarbejde med Esrum-
Tisvildevejen, Haldbjerg Shelters og Naturskolen. 

Dato og tid; Lørdag den 18. september, kl. 19-20. 

Sted: Kagerupvej 21 
DK-3200 Helsinge 
 
Find vej her 
 
 

https://www.sarafuttrup.com/
https://soundcloud.com/user-241326370/det-danmark-som-jeg-elsker/s-Maak0FQkOxt
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Af naturvejleder Niels Henriksen 

Min klimaekspedition til Abisko Naturvetenskapliga Station 2009. 
 
Allerede første gang jeg var i Abisko for nu 30 år siden stod det fast, at verden var på 
vej ind i en klimakrise. 
 
Naturen viste allerede den gang tydelige forandringer nord for Polarcirklen. Tempera-
turen var stærkt stigende i Arktis, og permafrosten var vigende, men det var ret upå-
agtet i 1991, selv om det allerede havde været kendt og formidlet af mange viden-
skabsfolk i de seneste 60 år. Men ikke mange den gang forstod eller ville forstå kon-

sekvenserne af vores enorme forbrug af fossile brændstoffer og rovdriften på naturen verden over. 
 
Men der var nogle som ikke var i tvivl, og allerede den gang fremlagde klare vidnesbyrd om de vanskeligheder, som 
verden snart ville mærke konsekvenserne af. Men det var op ad bakke, og der var langt fra enighed blandt forskere og 
formidlere. - Jeg er selv mere end en gang blevet kaldt skør eller i hvert fald venstreorienteret, når jeg talte om konse-
kvenserne af forbrug og naturødelæggelse! 
 
I 2009 lavede jeg en aftale med Terry Gallaghan, der på det tidspunkt var leder af Abisko Naturvetenskapliga Station, 
som hører under Stokholms Universitet. Terry Gallaghan havde allerede den gang arbejdet med klimaforandringerne 
og deres konsekvenser i mange år. 
 
Jeg fik lov til at dykke ned i stationens store videnskabelige samling af klima-data, indsamlet over en lang periode, si-
den 1960’erne. 
 
Det var spændende, men også ret nedslående data jeg gennemgik. De talte deres klare sprog. - Det var nærmest som 
at se et ur tælle ned. Desværre til en stor begivenhed, som ikke vil være til nogens bedste. 
 
Ud over at være leder af Abisko NaturvetenskapIiga Station 
var Terry Gallaghan også medlem af FN’s klimapanel ICCP 
(Intergovernmental Panel on Climate Change), som blev op-
rettet i 1988 af den meteorologiske verdensarganisation 
(WMO) og FN’s miljøprogram (UNEP) med 195 lande, som 
opfølgning på Brundtland-rapporten ”Vores fælles fremtid”. 
 
IPCC består af tre arbejdsgrupper, som skal give beslutnings-
tagere verden over regelmæssige videnskabelige vurderin-
ger af klimaforandringer, deres implikationer og potentielle 
fremtidige risici, samt at fremsætte tilpasnings- og begræns-
ningsmuligheder. 
 
Klimapanelet skal på baggrund af den videnskabelige littera-
tur vurdere omfanget og forståelsen af klimaændringerne og 
deres virkning. Desuden vurderer panelet mulighederne for 
såvel tilpasning som modvirkning af fremtidige klimaændrin-
ger. Panelet følger almindelige procedurer for kritisk gransk-
ning af videnskabelig litteratur. Alle forfattere er udvalgt på 
baggrund af deres videnskabelige kvalifikationer. Forfatter-
nes opgave er at sammenstille den eksisterende viden, samt 
tilse at materialet underkastes uafhængig kritik fra fagfolk og 
eksperter fra de lande, der deltager i panelets arbejde. 
 
I 2007 blev Nobels Fredspris delt mellem tidligere vice-
præsident Al Gore (USA) og IPCC. Terry Callaghan mod-
tog prisen på vegne af IPCC. 
 



IPCC er organiseret i tre arbejdsgrupper. Arbejdsgruppe I vurderer den naturvidenskabelige litteratur om klima og kli-
maændringer. Arbejdsgruppe II beskæftiger sig med konsekvenserne af klimaændringer og mulighederne for tilpas-
ning, mens arbejdsgruppe III vurderer mulighederne for at reducere udledninger af drivhusgasser og dermed be-
grænse klimaændringerne. 
 
IPCC har hidtil udgivet fem hovedrapporter (1990, 1995, 2001, 2007 og 2014). Hver hovedrapport består af tre delrap-
porter fra hver af de tre arbejdsgrupper og en synteserapport. 
 
Den 9. august 2021 kom så IPCC med deres sjette hovedrapport. 
 
Desværre er videnskaben ikke i 
tvivl. Klimaforandringerne er vores 
skyld! - Beviserne herfor er i dag 
så klare, at 1,07 grader af de 1,09 
grader, som Jordens gennemsnits-
temperatur er steget med siden 
1850, kan der ikke længere stilles 
spørgsmålstegn ved. 
 
Selv om jeg ikke var i tvivl, efter at 
have haft adgang til de mange 
klima-data på stationen i Abisko, 
så er der fortsat mange lande og 
mennesker, som sætter spørgs-
målstegn ved, om det nu også er 
rigtigt, at klimaforandringerne er 
menneskeskabte, og dermed, om 
vi overhovedet skal gøre forsøg på 
at bremse vores udledninger af drivhusgasser. 
 
Siden 2013, hvor den sidste hovedrapport (AR5) blev udsendt, kan vi se en markant stigning i vejr- og klimaekstremer. 
Beviserne er flere hedebølger, mere tørke, kraftigere nedbør og flere tropiske cykloner. 
 
Vejret bliver vildere, selv om det ikke vil være ens verden over. Nogle steder vil blive ramt af cykloner, tørke og skov-
brande, mens andre områder vil blive ramt af øgede regnmængder og højere temperaturer. Og for første gang siger 
FN’s Klimapanel noget om, hvordan det rammer i de forskellige regioner. 
 
Vi skal her i Nordeuropa forberede os på mange flere ekstreme hændelser i form af skybrud og oversvømmelser! 
 
Og det går meget hurtigere end det var forventet for bare 10 år siden. De 1,5 graders stigning i Jordens gennemsnits-
temperatur, som forskerne og det internationale samfund er enige om er smertegrænsen for forandringer, vil være en 
realitet inden for yderligere et årti. 
 
Rapporten slår fast, at hvis ikke vi indstiller os på omfattende reduktioner i udledningen af drivhusgasser i de næste få 
årtier, vil den globale opvarmning overstige 2 grader. 
 
Det kan stadig nås at tage aktion. Men det kræver omtænkning og nytænkning, og en af forudsætningerne er, at vi 
skal og må leve op til Parisaftalens målsætning! 
 
Denne rapport hejser for første gang det røde flag, ved at fortælle os, hvor galt det rent faktisk kan gå, hvis vi ikke 
handler nu og her. 
 
Hvis udledningerne af drivhusgasser fortsætter som i dag, vil verdenshavene være steget med en meter i 2021 (kun 79 
år!), og de vil være steget med op mod 5 meter i 2050. Hvis det sker, så kan det ifølge professor i klimafysik, Jens Hes-
selbjerg, ikke udelukkes, at havstigningerne kan være på helt op til 15 meter. Han mener end videre, at det er vigtigt, 
at vi er klar over, at det kan ske, og derfor skal handle på det! 



Citat: AFP/STR/RITZAU 
 
”Indland 9. august 2021 
Mandag udkommer første del af den nye hovedrapport fra FN’s Klimapanel, IPCC. Det er sjette gang siden 1990, at 
IPCC gør status over klimaudfordringen, og i denne første delrapport fokuserer panelet på klimaets alarmerende til-
stand og sammenhængen mellem menneskeskabt CO2-udledning og ekstreme vejrhændelser. 

234 forfattere har arbejdet i tre år på den 3.000 sider lange rapport og besvaret 78.000 faglige kommentarer fra kolle-
ger for at sikre den videnskabelige kvalitet. Rapporten følges op af en anden delrapport i februar 2022 om de sam-
fundsmæssige konsekvenser og en tredje i marts 2022 om mulighederne for at bremse klimaforandringerne. Det hele 
bliver samlet i en synteserapport i september 2022. 

Her er de vigtigste konklusioner fra FN’s Klimapanel: 

• Den globale overfladetemperatur er i dag 1,1 grader højere end 1850-1900. Hvert af de sidste fire årtier har 
været tiltagende varmere end noget foregående årti siden 1850. 

• Den globale opvarmning forventes at overstige 1,5 grader i de tidlige 2030'ere i alle scenarier på nær det mest 
pessimistiske, hvor den vil stige endnu mere.  

• Den globale opvarmning vil overstige 2 grader i midten af det 21. århundrede, med mindre der sker store re-
duktioner af drivhusgasser i de kommende årtier. I værste fald stiger temperaturen mellem 3,3 og 5,7 grader 
inden år 2100. 

• Menneskelig indflydelse har utvetydigt opvarmet klimasystemet, og udbredte og hastige opvarmninger har 
allerede fundet sted. 

• Enhver forøgelse af den globale opvarmning vil betyde, at de ekstreme vejrfænomener bliver hyppigere. 

• Mange af de forandringer, der forårsages af drivhusgasudledninger frem til i dag og i fremtiden, er irreversible 
i århundreder, op til årtusinder. Det gælder særligt forandringer i havene, iskapperne og det globale havni-
veau. 

• En fordobling af CO2 i atmosfæren vil øge den globale middeltemperatur med 3 graders celcius. 

• Arealet af sommerisen i Arktis er nu mindre end på noget tidspunkt de seneste 6.000 år, ligesom den »næsten 
synkrone« tilbagetrækning af alverdens gletsjere siden 1950 er foregået hastigere end i de sidste 2.000 år. 

Kilder: DMI og FN's Klimapanel, IPCC” 

 
 
Vi kan stadig nå at 
gøre noget ved 
denne vilde udvik-
ling hen mod en 
global udfordring 
for hele menne-
skeheden, men det 
kræver fællesskab 
og store ofre. 
 
Det vil langt fra 
være nok at tage 
plastikteskeerne 
væk i kantinen. 
Der skal langt 
mere til! 
 
Vi har kun kort tid. 
- Vil du være med? 



 

Lidt at tænke over. - Der er farlige dyr i naturen, men hvilke dyr skal vi 
egentlig være mest bange for? 

Den 31. juli 2021 skønnedes det, at der var 
7.880.538.771 (Over 7. 880 milliarder) 
mennesker på Jorden. 

Allerede inden sætningen herover var 
skrevet til ende, var vi blevet mellem 8 og 
12 mennesker flere (ud over dem, som altså 
døde imens). 

FN skønner, at der i år 2050 vil være 
omkring 10.000.000.000 (10 milliarder) 
mennesker på Jorden. I 2100 vil vi være 
omkring 11.200.000.000. Vi bliver flere og 
flere for hver dag, for hver time, for hvert 
sekund – faktisk omkring 4 flere hvert 
sekund! – Et døgn er på 86.400 sekunder 
og gange 4 bliver det en tilvækst på 
345.400 nye mennesker. 

Og vi spreder os mere og mere ud over 
naturen. Byerne vokser i størrelse med 
enorm hast. Det gælder over hele Jorden. 
Vi tager hvert år mere og mere plads fra alt 
andet i naturen. På den måde har vi hele 

tiden en konflikt kørende med alle andre organismer på jorden. 

Hvor farligt er det så at være menneske i forhold til naturen omkring os? 

Ja, ca. 1.586.220 (lige knapt 1,6 millioner) mennesker dør hvert år direkte på grund af en konflikt med naturen (eller 
os selv). Stiller vi det op i et skema og sætter navn på dødsårsagen, så ser det således ud: 

 



Årsag til naturrelaterede dødsfald i løbet af ét år, regnet over hele verden? 

 Dyr Antal 
1 MYG * 1.000.000 
2 MENNESKER ** 475.000 
3 SLANGER 50.000 
4 HUNDE 25.000 
5 TSETSE FLUER * 10.000 
6 FORSKELLIGE ROVTÆGER * 10.000 
7 FERSKVANDSSNEGLE * 10.000 
8 RUNDORME 2.500 
9 BÆNDELORME 2.000 
10 KROKODILLER 1.000 
11 FLODHESTE 500 
12 ELEFANTER 100 
13 LØVER 100 
14 ULVE 10 
15 HAJER 10 
*) Overførte sygdomme m.v. 
**) krige, mord, fordrivelse og andre konflikter (og jo flere vi bliver, jo flere problemer) 
Og husk så, at disse tal er på verdensplan! 

 

”Fjorden i landet” – Ellemosen og 
Oldtidsvejen 

FULDMÅNETUR tirsdag den 21. september. 
Vi mødes på P-pladsen ved Tibirke Kirke. 
Natur- og kulturvandring i Ellemosen. 
Tid: 19:30 til ca. 22:00 
Pris: Alle over 13 år – 50 kr. Betales ved turens 
start. 

 – HUSK TILMELDING: naturborn@gmail.com  
Guide: Naturvejleder Niels Henriksen 
For 7000 år siden var det landskab vi i vor tid bevæger os i, når vi besøger Ellemosen, et hav. En fjordarm fyldte det 
lave område mellem Tibirke og Ramløse. 

Fjorden blev med tiden afsnøret, og er i dag et ferskvandsområde, som har forbindelse til Arresø. Historien ligger 
derude. 

Fuldmånen er over mosen. Kom med og få historien om det skiftende landskab.   

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