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Frivillig i Nationalpark Thy 
 
At arbejde som frivillig i Nationalpark Thy giver dig mulighed for:  

 at få indflydelse på udviklingen i nationalparken 

 at bruge din viden og lære nyt  

 at møde mennesker  

 at lære nyt om naturen og historien i nationalparken  

 at gøre noget for naturen, gæsterne i nationalparken og arbejde 
sammen med nationalparkens sekretariat  

 
Hvordan bliver man frivillig i Nationalpark Thy? 
Det har stor værdi for Nationalpark Thy, at thyboerne (og folk med en tilknytning 
til området) er med i arbejdet om nationalparken. Derfor har Nationalpark Thy en 
frivilligkoordinator ansat, som du er meget velkommen til at henvende dig til på 
catls@danmarksnationalparker.dk eller 72 54 15 04. 
 
Hvad kan man som frivillig i Nationalpark Thy? 
Herunder finder du oplysninger om hvilke frivillige projekter Nationalpark Thy har 

i gang lige nu. Når du har orienteret dig om mulighederne, så giver du besked til 
Cathrine L. Sørensen ved enten at ringe eller skrive en mail. Herefter vil Cathrine 
kontakte dig og aftale nærmere.  
Nogle opgaver kræver, at man har visse forudsætninger, andre opgaver kræver  
Udelukkende, at man har lyst til at være med. Se mere på de næste sider.  
 
Nationalparkvært på Lodbjerg Fyr  
Vil du tage imod gæster i fyrmesterens stue på det smukke gamle fyr?  
Fortælle gæsterne om livet på fyret gennem tiden og mulighederne for at opleve naturen omkring 
fyret? 
Forudsætninger: Fire basiskurser om Nationalpark Thy. Kurserne obligatoriske og gratis.  
 
Kaffestue gruppe på Lodbjerg Fyr 
Lodbjerg Fyr står overfor en gennemgribende renovering. Det omfatter bl.a. at indrette 
Fyrmesterens stuer til en kaffestue med industrikøkken og salg af kaffe, lette anretninger og 
hjemmebag. Kunne du tænke dig at give en hånd med i kaffestuen?  
Forudsætninger: Fire basiskurser om Nationalpark Thy. Kurserne obligatoriske og gratis. 
 
 
 
 

 

 

Frivilligkoordinator  
Cathrine Lykke Sørensen  

mailto:catls@danmarksnationalparker.dk
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Nationalparkvært i Stenbjerg informationshus 
Vil du gerne være gæsternes vært, når de besøger 
nationalparken? Dele din viden og svare på spørgsmål?  
Det er nogle af opgaverne i Informationshuset på Stenbjerg 
Landingsplads, der har til huse i et af de smukke, gamle 
fiskerhuse.  
Forudsætninger: Fire basiskurser om Nationalpark Thy. Kurserne 
obligatoriske og gratis.  

 

Nationalparkvært på guidede ture og busture 

Har du et godt kendskab til blomster? Kystfiskeri? Landskabet? 

Eller brænder du for noget helt andet i nationalparken, som du 

gerne vil dele ud af på en tur, så har du mulighed for at arrangere 

ture i nationalparken.  

Forudsætninger: Fire basiskurser om Nationalpark Thy. Kurserne 

obligatoriske og gratis.  

 

Naturens Besøgsvenner 

Naturens besøgsvenner registrerer værdifulde forekomster af 

planter i Nationalpark Thy, så vi har viden om forekomsternes 

udvikling og eventuelle trusler. Projektet afvikles sammen med 

Biologisk Forening for Nordvestjylland.  

Forudsætninger: Det forventes, at du har et vist plantekendskab. 

 

 
Naturpleje i Nationalpark Thy 

Holder du af frisk luft, ”naturfitness” og at gøre en forskel for 

naturen? Så kan du med mellemrum deltage i naturplejedage i 

Nationalpark Thy, hvor vi fjerner uønskede vækster som bjergfyr 

og hybenrose. Tag bare familien og naboen med. 

Støtteforeningen for Nationalpark Thy arrangerer dagene.  

Forudsætninger: Ingen – kun god energi 
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Stivogter 

Har du en foretrukken afmærket vandresti i Nationalpark Thy? Vil 

du gerne være med til at holde den ryddet for nedfaldne 

smågrene og affald, så den er en god oplevelse for andre? Så kan 

du lave en aftale om at ”adoptere” stien og forpligter dig til at gå 

den igennem med jævne mellemrum. Støtteforeningen for 

Nationalpark Thy står for Stivogterprojektet.  
Forudsætninger: Ingen 

 

Frivillig fotoreporter i Nationalpark Thy 

Frivillige fritids-fotografer formidler store og små nyheder fra 

Nationalpark Thy gennem linsen. Nyhederne lægges op på 

nationalparkens Facebook side: 

”www.facebook.com/breakingnewsnationalpark” Herfra 

eksporteres de til nationalparkens egen webside og 

turistforeningen m.fl. 

                                                           Forudsætning: At du er god til at fotografere. 

 

Studerende på sommer-camp   

Er du studerende på en videregående naturfaglig 

uddannelse? Vil du gerne møde andre unge med samme 

interesse? Lære om og arbejde i naturen i Nationalpark 

Thy? Så kan du deltage i vores Summer-Camp, som er en 

primitiv lejr i naturen med nyttigt arbejde og hyggeligt 

fællesskab. Campen afholdes en gang årligt.  

Du kan også melde dig til at hjælpe med praktiske opgaver under campen.  

Forudsætninger:  
Som deltager skal du være studerende på et dansk universitet på et studie, der har naturen som 
omdrejningspunkt (biologi, geografi, skovbrugsvidenskab, naturformidling eller lign.). 
Som hjælper kræver det ingen forudsætninger. 

 
 

 

http://www.facebook.com/breakingnewsnationalpark
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Basiskurser om Nationalpark Thy 

De fire basiskurser, der er obligatoriske for nye frivillige afholdes i 2018 på følgende datoer: 

1) Introduktion til Nationalpark Thy  
Onsdag d. 24. januar kl. 15.00-18.00 på VUC, Munkevej 9, Thisted 

Tilmelding senest d. 15. januar  

 

2) Færdsel i Nationalpark Thy  
Onsdag d. 31. januar kl. 16.00-18.00 hos Naturstyrelsen Thy, Søholtvej 6, Vester Vandet 

Tilmelding senest d. 22. januar 

 

3) Værtskab i Nationalpark Thy  
Tirsdag d. 6. februar kl. 14.30-17.30 i NP Thy’s lokaler, Kirkevej 9, Hurup 

Tilmelding senest d. 29. januar 

 

4) Førstehjælp, Hjerte-Lunge-Redning  
Onsdag d. 28. februar kl. 15.00-19.30 (inkl. kaffepause) på VUC, Munkevej 9, Thisted 

Tilmelding senest d. 19. februar 

4b) Førstehjælp i naturen  
       Onsdag d. 16. maj kl. 15.00-18.30 på shelterpladsen ved Lodbjerg Fyr, Lodbjergvej 33, Vestervig 

         Tilmelding senest d. 7. maj 

Tilmelding til basiskurserne: Jens Handrup på handrup@outlook.dk eller på tlf. 30 50 69 92 

For beskrivelse af hver enkelt kursusgang:  

http://nationalparkthy.dk/media/223532/basiskurser-npt-2018-241017.pdf    

 

For information om Nationalparkens øvrige kurser: 

http://nationalparkthy.dk/udvikling-og-samarbejde/nationalpark-skolen/   

http://nationalparkthy.dk/media/223532/basiskurser-npt-2018-241017.pdf
http://nationalparkthy.dk/udvikling-og-samarbejde/nationalpark-skolen/

