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Nyhedsbrev:
20. April 2015

Nyt fra Formidlingsnetværk
Nationalpark Thy
Nyhedsbrevet indeholder informationer om aktuelle formidlingsindsatser og samarbejder om formidling i Nationalpark Thy.

I denne udgave kan du læse om:
2. Invitation til Formidlingsdag den 7. maj 2015
Redaktør:
Projektleder Bo Immersen
bobim@danmarksnationalparker.dk

3. Nyt om High5 formidlingskoncept
4. Nyt fra Nationalpark Thy Klasseværelset
5. Opdaterede priser på publikationer
6. Nye kursustilbud i Nationalpark Skolen
6. Pinse i Nationalpark Thy—International nationalparkdag
6. Ny Facebookside målrettet formidlere i NPT
7. Nye ansigter i formidlingsnetværket

Tilmeld/afmeld nyhedsbrevet ved at sende en mail til
bobim@danmarksnationalparker.dk.

Formidlingsdag den 7. maj 2015
To gange årligt inviterer Nationalpark Thy alle formidlingsinteresserede til en dag med fokus på formidling i NPT. Vi ønsker at være i dialog
om formidlingen, og målet med dagen er at understøtte formidlingsaktørernes samarbejde om formidlingen af NPT, så den samlede formidling støtter op om nationalparkens mål og formål.
Dages hovedtema er High5, som er et formidlingskoncept, der anvender dyr, planter og geologi som indgang til at understøtte gæsternes
forståelse for det særegne for NPT.
Dagen starter på Lodbjerg Fyr, hvor Lars Christian Adrados og Ib Nord
Nielsen tager os med ud i landskabet for at give os viden om High5
arterne/fænomenerne:
Markfirben, Hugorm, Galmyg, Kystklint med lagdeling, Sande, Hjelme
og Revling.
Du vil på dagen få udleveret beskrivelser af de 25 arter og fænomener, som er med i High5-Natur.
Efter ekskursionen kører vi i egne biler til Agger Tange Feriecenter,
hvor vi fortsætter dagen med vidensudveksling omkring formidling i
NPT.
I forbindelse med frokosten laver vi en uformel formidlingscafe, hvor
du har mulighed for at præsentere eller dele noget med de øvrige aktører. Det kan være alt lige fra at søge partnere til et specifikt arrangement eller fortælle om et nyt formidlingstiltag. Du kan også få et
bord, hvis du har fysiske genstande med.
Der bliver også mulighed for at få info om efteruddannelsestilbud, og
om hvordan man får fingrene i brochurestativer lavet af træ fra nationalparken.
Kontakt Bo Immersen i god tid forud for dagen, hvis du vil præsentere
noget for de øvrige.
Formidlingsdagen afholdes den 7. maj 2015 kl. 8.30 – 13.00. Mødested er Lodbjerg Fyr, Lodbjergvej 33, 7770 Vestervig. Omkring kl.
10.30 kører vi til Agger Tange Feriecenter, Tangevej 1, 7770 Vestervig, hvor resten af dagen afvikles.
Tilmelding til Formidlingsdag senest den 1. maj 2015.
https://docs.google.com/forms/
d/1pZz6AZ4vdEEdKECZMlcAr1WImRzVFt_heLVsBwyuh4Y/viewform?
usp=send_form

Fra kl. 13.00 – 15.30 Styregruppemøde i Formidlingsnetværk Nationalpark Thy. Der eudsendes særskilt invitation til styregruppens medlemmer.
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Nyt fra Formidlingsnetværk
Nationalpark Thy

High5
Hvad kan man opleve i Nationalpark Thy? Hvor er indgangen og
hvornår er der åben?
Ovenstående er eksempler på spørgsmål, der ofte stilles af besøgende. Nationalparken er imidlertid altid åben og fyldt med oplevelser, men med High5 filtrerer vi mange muligheder fra og anviser nogle få steder i naturen, som gæsten kan bruge som udgangspunkt i udforskningen af nationalparken. Hver enkelt art og
fænomen er karakteristisk for Nationalpark Thy, og kan derfor
være en indgang til ”den store fortælling” om nationalparken.
I december 2014 godkendte bestyrelsen 25 arter og fænomener,
som knytter sig til natur og landskab. De 25 arter er:
 Flying5: Storspove, Natravn, Havørn, Grågås, Sangsvane.
 Flowering5: Klokkelyng, Hjælme, Bjergfyr, Soldug, Revling.
 Geo5: Parabelklit, Kystklinter med lagdeling, som ved Lodbjerg,

Sande/sandmile, Litorinahavskrænt, Karst sø.
 Big5: Krondyr, Odder, Trane, Spættet sæl, Hugorm.
 Small5: Herkulesmyre, Sandrandøje, Spidssnudet frø, Markfir-

ben, Galmyg - Rabdophaga rosaria.
Udgivelse af High5 publikation inden jul
Der er indgået et samarbejde med BFN-Forlag om at udgive en
High5 publikation omkring natur og landskab målrettet børnefamilier med børn omkring 10 år. Forfatterskabet er lagt i hænderne på personerne i NPT Klasseværelset, og den forventede udgivelsesdato er den 1. dec. 2015.
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Nationalpark Thy Klasseværelset

Efteruddannelsestilbud til lærere

Mistbænke til alle skoler i Thisted kommune

NPT Klasseværelset har i samarbejde med en
række partnere udviklet fire konkrete efteruddannelsestilbud målrettet lærere:

Vi har fået støtte fra Friluftsrådet til at købe
mistbænke og lave undervisningsforløb til kommunens skoler.

 Hvad kan vi lære af strandens sten 1/7-2015. Undervisningsforløb knytter mistbænkene sam Udeskole i praksis 6/8 og 28/8–2015.
 Historiefagsdag 5/8–2015.
 Naturfagsdag 1/4-2016.

men med NPT ved fx at arbejde med og vækstbetingelser, som undersøges ude i nationalparken. Se forløbene på nationalparkens webside
nationalparkens webside

Derudover tilbyder Klasseværelset også at beta- Mistbænkene produceres af Elmelund i Sårup af
le for læreres og pædagogers deltagelse i BFN´s træ fra NPT, og de leveres i takt med, at de produceres i løbet af 2015. De første leveres til Hilnaturkurser.
lerslev Skole, Østre Skole, Rolighedsskolen,
Se efteruddannelsestilbud og tilmeldingsoplysSnedsted Skole, Koldby Skole og Vestervig Skoninger på www.nationalparkthy.dk/udvikling-og- le.
samarbejde/nationalpark-skolen
Landshape festival og samarbejde med to
kunstnere og ”Børns møde med kunsten”
Som optakt til den store Landshape festival, der
afvikles i Hanstholm den 4.-7. juni, arbejder flere klasser med landart sammen med to lokale
kunstnere omkring Hanstholm Fyr i uge 21 og
22. Projektet resulterer i to nye undervisningsforløb, som offentliggøres den 4. juni på klasseværelsets webside, hvor du allerede nu kan læse
mere om landart projektet.
Få nyheder fra NPT Klasseværelset
Drikkedunke til de mest ihærdige
Alle skoler i kommunen har nu fået plakater og
klistermærker tilsendt, så de kan holde styr på,
hvor mange gange, de modtager undervisning i
nationalparken. Når en klasse har
modtaget undervisning i NPT syv
gange, kan de sende bud efter en
Hugo og Trine drikkedunk.

Vi lægger løbende nyheder op på
www.facebook.com/klassevaerelset, som også
vises på klasseværelsets webside.
Du kan også tilmelde dig nyhedsbrevet ved at
sende en mail til
bobim@danmarksnationalparker.dk
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Nyt fra Formidlingsnetværk
Nationalpark Thy
Vil du hjælpe med at artsbestemme?
Den 21. august og den 1. september 2015 gennemfører Nationalpark Thy
Klasseværelset i samarbejde med Molslaboratoriet to bioblitz omkring
Lodbjerg Fyr målrettet 5.-6. klasser og evt. overbygningsklasser.
I den forbindelse mangler vi nogle, der kan hjælpe med at artsbestemme
det, som eleverne finder.
Hvis du kan afsætte tiden fra ca. 9.30 til 14.00 den ene eller begge dage,
bedes du melde tilbage til mig på bobim@danmarksnationalparker.dk senest den 7. maj.
Hvis der er et område, hvor du har særlige kompetencer, fx fugle, vil jeg
meget gerne vide det.
Vi vil inden afviklingen have et udkast til et undervisningsforløb klar, som
vi kan maile til dig og øvrige deltagere forud for afviklingen.
Læs mere om bioblitz på http://snm.ku.dk/skole-og-gymnasietjenesten/
skoler/bioblitz/

Aktuel nyhedsbrev fra Nationalpark Thy Klasseværelset
Link til nyhedsbrev fra Nationalpark Thy Klasseværelset fra den 16. april
2015.

Forårets priser på publikationer i Stenbjerg og til videresalg
Vi ved at andre kigger på vores priser, før de selv prissætter publikationerne. Derfor har vi lavet en oversigt over priser på publikationer, som vi
videresælger, og dem som vi har til salg i infohuset i Stenbjerg. Priserne
gælder ind til videre.
Titel

Udsalg i
Engros pris ex
Stenbjerg
moms til videreinkl. moms salg

Natur i særklasse:

400

Forlaget Vestenvind

Fugleringmærkning i 40 år:

250

BFN Forlag

Tarfisk og vækkelseskager:

250

Museum Thy

Thy til sanserne:

150

50

Naturmad:

100

Museum Thy

Kunstnere i Nationalpark Thy

100

56

Cykel- og vandreguide (DK-D-UK):

60

26

Kampen mod sandet:

60

Museum Thy

Naturen i Nationalpark Thy:

20

10

Hvad kan jeg lave med sten:

20

10

100

Videresælges ikke

75

35

Sportscap med logo og tekst:
Nationalpark Thy DVD:
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Nyt fra Formidlingsnetværk
Nationalpark Thy

Nationalpark Skolen er din vej til at blive klogere på natur, kulturhistorie og på formidling i NPT
Vi har netop opdateret websiden med nye kursustilbud målrettet formidlere, frivillige samt skolelærere. Der er mange tilbud at vælge mellem.
De fire basiskurser målrettet Frivillige værter og formidlere, der gerne
vil være formidlingspartnere afvikles hver onsdag fra den 28. oktober—
18. november 2015.
Se forløbene på www.nationalparkthy.dk/udvikling-og-samarbejde/
nationalpark-skolen/
Pinse i Nationalpark Thy
Hvert år den 24. maj fejrer europæiske natur- og nationalparker vores
alle sammens natur. I Thy fejrer vi det i år med lang række af aktiviteter under navnet ”Pinse i Nationalpark Thy”. Fra den 22.-25. maj byder
vi bl.a. på aktive oplevelser i form af oplevelsesløb og cykelstafet og på
naturvejlederture og guidet bustur samt sælsafari i ribbåd, stjerneløb
for børnefamilier og meget mere.
VisitThy m.fl. har sammensat en pakke til børnefamilien og en pakke til
voksne. Se mulighederne på www.visitthy.dk/pinse/-i-nationalpark-thy.
Den 24. maj er ny uofficiel flagdag
Alle os som er stolte af vores nationalpark, har nu muligheden for at
vise det ved at hejse dannebrog den 24. maj, der er international nationalparkdag. Nationalpark Thy vil nemlig opfordre til, at den 24. maj bliver en uofficiel nationalpark flagdag.
Så hejs flaget og bidrag til en festlig fejring af den internationale nationalparkdag.
Ny Facebook side målrettet formidlere omkring Nationalpark Thy
Jeg har oprettet siden www.facebook.com/formidlinginpt, som løbende
opdateres med aktuelt info målrettet formidlere. Har du ikke en facebookprofil, kan du også se nyhederne på nationalparkens webside.

6

Nye ansigter i formidlingsnetværket

Jacob Vemmelund, Nordvest Safari
Jakob Vemmelund er ansat som naturvejleder på Nordvest Safari i februar 2015.
Jakob er formidler, pædagog og friluftsmand, og han lever og ånder for
natur, bevægelse og den gode historie. Han er uddannet i filosofi fra
Odense Universitet, men aktivt friluftsliv og bevægelse i naturen har
fyldt meget i hans liv. Samspillet og samhørighed med naturen, men
også modspillet fra elementerne, terrænet og ødemarken har altid fascineret mig.
Læs mere om Jakob på http://www.nordvestsafari.dk/om-os/
medarbejdere/naturvejlederen
Henrik Vang Christensen, Børn i Naturen
Henrik Vang Christensen er fra 1. april 2015 begyndt at lancere guidede
ture i og omkring Nationalpark Thy. Ud over guidede ture, tilbydes forskellige kurser, med Børn i naturen som omdrejningspunkt. Det er fx
Førstehjælpskurser til voksne, der har ansvaret for børn, og førstehjælpskurser til eksempelvis børn i skolealderen, er et af fokusområderne.
Henrik er 44 år gammel og har brugt en stor del af årene på et alsidigt
ude liv med bl.a. sammenlagt to års overnatning i telt, og hvad der til
hører.
Læs mere om Henrik og hans ydelser på http://boerninaturen.dk/
Morten B. Stummann, Naturstyrelsen Thy
Morten er startet hos Naturstyrelsen efter påske, og han tager over efter Anne-Sophie Knudsen, der er startet i en stilling hos Naturstyrelsen i
København.
Morten er uddannet Forstkandidat og har arbejdet siden 2012 været
ansat ved Naturstyrelsen centrale økonomikontor, og nu pr. 1. april
2015 ved Naturstyrelsen Thy. Ved Naturstyrelsen Thy bliver Mortens
opgaver bl.a. at planlægge friluftsliv og naturvejledning i Thy, være lokal webredaktør, holde UdiNaturen kortet opdateret samt at fortsætte
og styrke samarbejdet med de frivillige.
Kom og mød Morten til Formidlingsdagen den 7. maj i Agger.
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