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Coronavirusen er løs 
– lad os undgå kropskontakt
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Velkommen til basiskursus 3:
Kendskab og værtskab i Nationalpark Thy 
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Målet med kurset er, at du:

• Opnår forståelse for, hvad værtskab kan være, og hvordan man kan 
høste gevinster ved at yde et godt værtskab.

• Reflekterer over, hvad der er godt værtskab for dig og dine gæster.

• Får forståelse for, hvad der særligt ved værtskab i Nationalpark Thy.

• Får viden om, hvad gæster spørger om, og hvor du kan finde svarene 
samt hvor du kan vise gæsterne hen.

• Får kendskab til simple kommunikationsteorier. 

• Går hjem med stor lyst til at få gæsterne til at føle sig velkommen i 
Nationalpark Thy.
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1. Tag en seddel fra bunken.

2. Find en makker ved at række hånden op til ”high5”.

3. Sig dit navn, og stil spørgsmålet til din makker, lad hende svare 
og giv feedback i forhold til svaret på din seddel. 

4. Byt roller og svar på makkerens spørgsmål.

5. Byt sedler, find en ny makker og gentag øvelsen.

Opvarmningsøvelse om NP Thy
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Værtskab i Nationalpark Thy

Godt værtskab er essentielt – i særdeleshed for mig.
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Bo Bredal Immersen:

• Nationalpark Thy siden 2011.

• 7 år hos VisitNordjylland. 

• Tjener på Hotel Limfjorden, Feriekroen og De Vere Bellhouse.

• Serviceøkonom med speciale i servicemanagement, 
Proceskonsulent, Diplom i ledelse, Naturvejleder. 

• Spiller gammelmandsfodbold, dyrker crossfit, løber, går og 
cykler på MTB i nationalparken.

• bobim@danmarksnationalparker.dk
tlf. 7254 1505

Hvem er jeg – i forhold til værtskab

mailto:bobim@danmarksnationalparker.dk
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Ved I hvordan I lærer bedst?

5%
Forelæsning

Læsning 10%

Audio-visualisering 20%

Demonstration 30%

Handling/praksis 75%

Undervise andre 80%

Kilde: National Training Laboratories, Bethel, Maine, USA

Gennemsnitlig 

hukommelse

Diskussionsgruppe 50%

Læringspyramiden
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Forventninger til dig

Engageret, konstruktiv og nysgerrig.

Tager ansvar for egen læring.

Holder fingrene for dig selv!  
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Værtskab og kendskab til Nationalpark Thy 

Program 10. marts 20202 kl. 18.30 - 21.00.

1. Velkomst og intro.

2. Hvad er værtskab og intro til VILDT værtskab.

3. Kommunikationsteori. 

4. Er der noget særligt ved at være vært i en nationalpark? 

5. Hvad er de centrale elementer i godt værtskab? 
Hvad er godt værtskab for dig? Formulering af værtskabspolitik.

6. Hvad spørger gæsterne om? Og hvor finder du svarene?

7. Kort nyt.

8. Opsamling og evaluering.

Pauser skydes ind efter behov – husk at sige til.



10

2. Hvad er definitionen på værtskab?

Praktisk filosofi 

Værtskab er mere end bare et begreb, men det er ikke en ideologi eller 
en religion. Det er fri for politik, teori og dogmer. Man kan se på det som 
en praktisk filosofi. 

Praktisk fordi det bygger på erfaringer med, hvad der fungerer i praksis i 
mødet mellem mennesker. Fordi det ganske enkelt udspringer af 
virkeligheden. At det så kan lade sig gøre at forklare værtskab med 
teorier, er en anden sag. 

Filosofi fordi det er sammensat af et antal dele, som danner en helhed, 
hvilket er selve definitionen af ordet filosofi. I begrebet værtskab ligger 
en invitation til mennesker, der vil skabe meningsfyldte møder med sig 
selv og med andre, i hverdagen og på arbejdet. 

Grundlæggende handler værtskab om længslen efter en velkommende 
verden, hvor alle mennesker føler sig ventede og velkomne, uanset hvor 
og hvordan de lever i verden, i dag eller i morgen.

(Kilde: Vaertskabet.dk)
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2. Hvad er definitionen på værtskab?

Et andet bud på en definition: 

Kunsten at få mennesker til at føle sig velkommen. 

Stenbjerg Landingsplads
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2. Hvad er værtskab? 
- Find eksempler på godt værtskab i Toves mail

Kære Nationalpark Thy

I efterårsferien besluttede min mand og jeg med kort varsel, at tage en tur til Nationalpark Thy. Vi pakkede 
vandresko og regntøj, og startede køreturen fra Sjælland. Fra bilen fik vi booket to overnatninger hos Guesthouse
Klitmøller og begyndte at planlægge hvad vi skulle lave. Vi ville gerne ud på vandreture, hvor vi oplevede 
klitheden. Og måske bare prøve de allerbedste natur-ture i nationalparken - gerne se et krondyr. Vi havde hentet 
app'en og kunne se at der var mange stier - men vi havde svært ved at finde frem til hvilke ture, der passede til 
os. Via hjemmesiden fandt vi frem til at Nationalparken havde et bemandet sted ved Stenbjerg Landingsplads. Så 
der kørte vi hen. Tænkte at vi så kunne købe det kort over vandre/cykelture vi havde læst os frem til der fandtes.

Men vi fik meget mere end det. Vi blev modtaget af en meget imødekommende og vidende vært, som på den 
mest behagelige måde startede en snak med os. Vi spurgte om hjælp til de bedste vandreture, når vi nu havde to 
halve dage og en hel dag. Værten spurgte ind til vores ønsker og præsenterede os for nogle ture - og gav os 
Naturstyrelsens lokal-kort over de relevante områder. Vi fik præsenteret hendes egne yndlingsture og dem hun 
plejede at tage gæster med ud på. Hun hjalp også med et råd om en rundtur ved Stenbjerg Landingsplads - nu 
hvor vi jo var i området.

Vi begyndte så at spørge lidt ind til Nationalparken og så blev det endnu bedre. Vi fik et åbent og 
imødekommende svar. Om den modstand og de forbehold, der havde været mod nationalparken i starten og om 
den måde nationalparken nu blev oplevet som noget positivt. Et fællesskab. Et gode for området. Noget man har 
lyst til at bakke op omkring. Vi mærkede en stor varme og loyalitet omkring nationalparken og følte lidt, at vi som 
gæster også blev del af noget vigtigt og godt. At vi var reelt velkomne ikke kun af værten, men i hele området.

Glade og rustet med ruteforslag gik vi derfra. Og ja - vi fulgte forslagene og havde et par skønne dage i 
Nationalparken og er enige om at vi har stor lyst til at komme igen.

Først om aftenen opdagede vi, at vi helt havde glemt at købe cykelkortet. Fordi vi havde fået noget, som var så 
meget bedre. Og kortet købte vi om aftenen på Guesthouse Klitmøller.

Jeg håber du vil bringe vores hilsen videre til de rette og takke for en i særklasse god velkomst, som hjalp os til en 
skøn oplevelse.
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Pointe

DU har muligheden for at gøre gæstens ophold i Thy 

til en ekstraordinær god oplevelse.
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Nationalpark Thy håndbogen

Hvem er håndbogen til?

Håndbogen er til dig, der møder 
gæster i Nationalpark Thy. 

Hvorfor en håndbog?

Ambitionen er et værktøj, som I kan finde 
hjælp og retning i, når I møder gæsterne 
og fortæller om nationalparken.
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Nationalpark Thy håndbogen

Håndbogens hovedafsnit: 

1. Hvad er en dansk nationalpark, og hvad er Nationalpark Thy. 

2. VILDT værtskab - møder gæsten med et Thy værtskab. 

3. Værktøjssamling.

4. Indblik i nationalparkens særlige natur og kulturhistorie. 

5. Find mere viden og flere værktøjer. 

• Håndbogen er personlig.

• Giver ikke kun svar – også spørgsmål. 

Et par gode råd:

• Tal med en kollega om indholdet.

• Start med at læse side 2.
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VILDT værtskab er en særlig måde at møde gæsterne på, der 
fokuserer på at: 

• mødet med gæsten bliver en god oplevelse for begge parter. 

• gæsten får den ønskede information og hjælp til en god 
nationalparkoplevelse. 

• opleve med respekt for dyr, planter og andre besøgende. 

VILDT værtskab
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VILDT værtskab

VILDT er et akronym (dannet af forbogstaver fra fem ord):

VELKOMMENDE: 

Vi har viljen til at få gæsten til at føle sig velkommen, så hun føler 
sig set, hørt og forstået. 

INFORMERENDE: 

Vi ved noget om nationalparken, og vi deler ud af vores viden og 
erfaringer, så gæsterne får den information, de har brug for – og 
lidt mere end det. 
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VILDT værtskab

LYTTENDE: 

Vi har viljen til at lytte – også til det, der bliver sagt mellem 
linjerne, og vi har viljen til at spørge ind til gæsternes behov. 

DANNENDE: 

Vi passer godt på naturen og miljøet, og hjælper vores gæster til 
at gøre det samme. 

THYBOER: 

I Thy er vi autentiske. Vi skal ikke lave om på os selv, fordi der 
kommer gæster. Vores værtskab skal være autentisk, og det kan 
gæsterne mærke. Det er noget særligt at komme til Thy. 
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VILDT værtskab

Er I interesserede i at vide, hvad NP Thy forventer af jer?

Forventninger til jer er beskrevet i kompetencestrategien:

• Nationalpark-venner, herunder fx sommerhusejere og lokale 
borgere.

• Frontpersonale - Medarbejdere og ledere i turistbranchen og 
detailhandlen.

• Frivillige nationalparkværter. 

• Nationalparkformidlere, både private og frivillige.

• Lærere.

Link til Kompetencestrategi (side 9)

https://nationalparkthy.dk/media/231081/kompetencestrategi150118.pdf
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Link til dilemmaspil om værtskab

Spil og træn værtskabskompetencer, så I kan håndtere 
udfordrende situationer med gæster i Nationalpark Thy.

1. Del jer i grupper af ca. fire personer.

2. Kortene lægges i en bunke med bagsiden op. 

3. Tag et kort fra bunken og læs dilemmaet højt. 

4. Drøft med de øvrige spillere: Hvad er problemet? 

5. Overvej handlemuligheder hver i sær og fortæl på skift jeres 
løsning til hinanden. 

6. Drøft hvad der skal til for at løse dilemmaet til topkarakter, og 
skriv det ned, så du kan tage det med dig hjem. 

7. Aftal en handling, noget I kan lave hver i sær, for at blive endnu 
bedre til at løse dilemmaet. 
Skriv jeres forslag ned, så I kan huske det og handle på det. 

8. Næste spiller trækker et kort og processen gentages. 

https://undervisning.nationalparkthy.dk/find-opgaver/thy75/
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Opsamling på VILDT værtskab

Vi vil i Nationalpark Thy tage godt imod vores gæster, og være de 
bedste værter. 

Gæsterne skal føle sig velkomne, godt hjulpet og klædt på til at 
opleve og forstå nationalparkens karakteristiske natur og 
kulturhistorie.

Vi har gæster – ikke besøgende eller kunder.
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3. Kommunikation
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3. Afkodning af budskab

Ord 7 %

Betoning/ 
stemme 

38 %

Kropssprog 
55 %

Når du skal opfatte og afkode et budskab gælder:
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3. Værtskab foregår altid i en relation

5 x 20 reglen

Efter…

• De første 20 sekunder

• De første 20 ord

• De øverste 20 cm

• De første 20 bevægelser

• De første 20 skridt

… har du skabt en relation 

Er der andre ting, som har betydning for, hvordan vi opfatter den 
anden person?
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Elefanten og de 6 blinde mænd

Oldtidslignelse:

Der var seks mænd fra Indostan med lærdoms trang i sind.

De ville se en elefant, skønt hver og en var blind.

De ville lære dette dyr at kende ud og ind.

Og disse mænd fra Indostan, de sloges nu verbalt,

de holdt på hver sin mening fast. Det for dem alle gjaldt,

at alle havde delvist ret, dog alle gætted’ galt.

Pointe i forhold til værtskab: 
Når vi møder et andet 
menneske, trækker vi på vores 
erfaringer og forsøger, at 
kategorisere dem i forhold til 
noget vi kender.
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3. To væsentlige begreber i værtskab

Eksformation
Information

Gæst Vært

Eksformation = Alt kommunikation

Information = Det modtageren opfanger

Kilde: Hornstrup, 
Carsten m.fl. 
”Systemisk Ledelse –
en refleksiv praksis”

Pointe: Hvis I oplever modstridende signaler, må I 
stille spørgsmål og spørge ind til gæsten.
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3. To væsentlige begreber i værtskab

Eksformation Information

Gæsten kommunikerer med sit eget billede af værten.

Værten kommunikerer med sit eget billede af gæsten.

Gæst Vært

gæstvært

Pointe: Vores forforståelse og fordomme indsnævrer vores 
opmærksomhedsfelt, så vi ikke er åbne over for alle signaler.
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3. Opsamling

• Vær nysgerrig i mødet med gæsten og husk at lytte, spørge,  
observere og afkode, før du vælger din eksformation.

• Godt værtskab handler om at:
- have viljen til at spørge: Hvordan kan jeg hjælpe dig?
- have meget store ører og øjne, der kan afkode gæstens 
behov.
- aktivere eget beredskab af viden og kompetencer, som 
kan hjælpe gæsten.
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Pause og networking

Skab relationer og kontakter.

10 minutters pause
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4. Er der noget særligt ved at være 
vært i en nationalpark?

Brug tre minutter på at drøfte spørgsmålet med sidemanden
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JA – Der er noget særligt ved at være 
vært i Nationalpark Thy
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4. Er der noget særligt ved at være 
vært i en nationalpark?

Værtskab i en nationalpark
- hjælpe gæster med at opleve og forstå nationalparken under 
hensyn til beskyttelsen.
- alles og ingens – Naturen og nationalparken er en fælles arv 
og indeholder værdier, som gavner os alle. 

Værtskab i en kommerciel kunderelation 
- handler om at få kunden til at føle sig godt hjulpet 
og tilpas, så det resulterer i et køb.

= hensynsfuld adfærd

= Køb
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Målet med formidlingen og (værtskabet i NPT) er at bevæge 
gæsten op af trappen.

4. Er der noget særligt ved at være 
vært i en nationalpark?

Som værter løser I en formidlingsopgave.
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4. Er der noget særligt ved at være 
vært i en nationalpark?

Det er særligt, at værtskabet deles mellem mange

• Gæsternes oplevelse af Nationalpark Thy afhænger bl.a. af de 
personer, de kommer i kontakt med under besøget.

• Vi er derfor mange mennesker, som til sammen kan påvirke 
oplevelsen.

• NP Thy vil gerne sætte en retning: Kurser, publikationer og 
partnerkriterier m.v.

I er vigtige for Nationalparken

• Som vært er dine ”varer på hylden” din viden og villighed til at 
hjælpe gæsten.

• I er nationalparkens ansigt ud ad til, og jeres værtskab er derfor 
nationalparkens værtskab.



37

4. Opsamling

Det er vigtigt at arbejde med værtskab i NP Thy, fordi:

• Gennem værtskabet kan vi vejlede i at benytte nationalparken 
under hensyn til beskyttelsen 
(komme højere op på formidlingstrappen).

• Styrker oplevelsesværdien og attraktionsevnen. 

Måske også vigtigt for jer, fordi:

• Gode tillidsfulde relationer er givende for både os selv og gæsterne (Vi 
er verdens (næst)lykkeligste land)

• Vi føler mere mening med arbejdet = arbejdsglæde og bedre 
samarbejde.

• I styrker jeres konkurrenceevne. Gode relationer giver gode 
ambassadører som vil komme tilbage.

http://jyllands-posten.dk/indland/ECE8516300/danmark-er-igen-verdens-lykkeligste-land/
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5. Centrale elementer i godt værtskab

Øvelse i grupper a 2-3 personer

1. Tænk på et/flere eksempler, hvor du har oplevet, at godt 
værtskab lykkedes (noter gerne) 
– I har 2 minutter.

2. Fortæl hinanden - i grupper på tre personer - om en konkret 
god værtskabsoplevelse, og drøft hvad de centrale elementer 
er. 
- I har 8 minutter.

3. Fælles opsamling 
Hvad er de centrale elementer? 
Hvad gjorde det til godt værtskab? 
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5. Hvad er godt værtskab for mig i 
min hverdag?

Lav din egen værtskabspolitik eller beskriv hvordan 
du vil praktisere værtskab.

• Skriv en, to eller tre sætninger i jeres bog, som skal 
være bærende for værtskabet. 
Brug evt. sætninger som:

- Når jeg møder mine gæster vil jeg ……
- Jeg/min organisation vil være kendt for at…….
- Når gæster kommer hos os skal de…….

Giv værtskabspolitikken liv.

• Tag din værtskabspolitik med hjem og hæng den på 
opslagstavlen, og del den med kollegerne.
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6. Kendskab
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6. Kendskab - Øvelse

Hvilke spørgsmål fra gæster, vil du gerne kunne svare på?

• Gå sammen to og to og formuler spørgsmål.

• Skriv spørgsmålene på tavlen.

• Til sidst svarer vi på spørgsmålene i fællesskab.
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6. Hvad spørger gæsterne om? 

Tidligere afdækning af gæsters typiske spørgsmål i Stenbjerg.

• Hvor stor er NP Thy?

• Hvor er nationalparken?

• Hvornår er den åben?

• Hvad koster det?

• Hvor er portene?

• Hvor kan vi sove i shelters, og er 
der vand og toilet der?

• Hvor lange er cykelruterne i NP 
Thy?

• Hvor ser vi krondyr?

• Hvor ser vi traner?

• Hvor ser vi orkideer og andre 
specielle planter, bær og svampe?

• Kan vi finde rav ved denne strand?

• Kommer der store både ind, og 
kan man købe fisk?

• Har der boet nogen i de små huse 
ved havet? (redskabshusene)

• Hvor kan vi spise i aften?

• Hvor er der en benzintank?

• Hvor kan vi hæve penge?

• Kan man elske i klitten?

• Hvordan får man en guidet tur?
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Hvor kan I finde svar på spørgsmålene?

Find svar i/på:

• Websider: 

- www.nationalparkthy.dk

- www.udinaturen.dk

- www.thy360.dk

- http://drift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Thisted&Page=Kortopslag

- Naturstyrelsens arealbeskrivelser fx Vandet Plantage. Søg på 

lokaliteten og ”arealbeskrivelse” på google. 

- Litteraturdatabasen: http://litteraturdatabasen.nationalparkthy.dk/

http://www.nationalparkthy.dk/
http://www.udinaturen.dk/
http://www.thy360.dk/
http://drift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Thisted&Page=Kortopslag
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/65903/041_Vandet_Klitplantage_areal.pdf
http://litteraturdatabasen.nationalparkthy.dk/
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Hvor kan I finde svar på spørgsmålene?

Find svar i/på:

Nationalpark Thy app’en indeholder:

1. Ruter (vandre-, cykle-, ride- og bilruter) 

2. Steder (Natur, Kultur, Krigens spor, Start dit besøg her)

3. Faciliteter.

4. Vær den bedste gæst.

- Viser hvor du selv befinder dig på kortet, så du ikke farer vild.

- Indeholder søgefunktion.

- Fungerer offline uden netdækning – Hent app hjemmefra. 

- Kan hentes på Google Play og Appstore.

https://thy.geoguideapp.com/webmap
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6. Find svar i trykte materialer

Bøger 

• Håndbog om NP Thy

• Oplev Nationalpark Thy med Pil og 
Storm + kulturhistorisk.

• På sporet af Nationalpark Thy.

• Naturen i Nationalpark Thy.

• Naturmad i Nationalpark Thy.

Foldere

• Nationalpark Thy folder(ny på vej)

• Cykelkort

• Naturstyrelsens vandretursfoldere

• http://nationalparkthy.dk/oplev-
nationalparken/appfoldereboeger/

Køb trykte materialer hos:

• https://knakken.dk/ og 
www.bfnsforlag.dk

• Lokale boghandlere

• Turistbureauer 

• Infohuset i Stenbjerg

• Nogle overnatningssteder og 
udlejere. 

• Mercoprint (oversigtskort, 
plakater m.m.)

Få foldere hos:

• Danmarksdistributionen

• Naturstyrelsen

• Thy Turistbureau

http://nationalparkthy.dk/oplev-nationalparken/appfoldereboeger/
https://knakken.dk/
http://www.bfnsforlag.dk/
http://nationalparkthy.dk/media/236905/npt-_-a4-flyer_priser120618.pdf
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6. Arrangementer og events

Book en guide på 
http://nationalparkthy.dk/oplev-
nationalparken/book-en-naturvejleder/

Arrangementskalenderen udkommer to gange 
årligt: 1. april og 1. juli. 

Den 1. marts og 1. juni er frist for indtastning af 
arrangementer på www.thy360.dk.

http://nationalparkthy.dk/oplev-nationalparken/book-en-naturvejleder/
http://www.thy360.dk/
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6. Kan I nu svare på spørgsmålene?

Ellers spørg mig 
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7. Kort nyt - Vores Natur 2020

Vigtige datoer i Thy:

2. maj: Nat i naturen

23. august: Naturstafetten rammer Lodbjerg Fyr

17. okt.: Nat i naturen

20. April på Agger Tange. Tre timers live radio på P4
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Vildmarksdage - Tre perioder på tre forskellige lokationer:

• Agger fra 15. maj til 21. juni. 

• Klitmøller fra den 26. juni til den 9. august. 

• Hanstholm fra den 28. august til den 31. oktober.

www.vildmarksdagen.dk

Danmarks nye grønne familieattraktion

http://www.vildmarksdagen.dk/
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7. Kort nyt

Skal vi lave en aftale om at yde 
et godt ”blaffer” værtskab?

Hvem vil tage flere blaffere op i 
nationalparken fra nu af?

Følg med på www.blaffernationen.dk

http://www.blaffernationen.dk/
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7. Kort nyt

• Se aktuelle kurser på Nationalparkskolen:

• Ansøg om at blive Formidlingspartner på nationalparkthy.dk
inden 1. maj.

http://nationalparkthy.dk/udvikling-og-samarbejde/nationalparkskolen/
http://nationalparkthy.dk/udvikling-og-samarbejde/samarbejdspartnere/
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8. Opsamling

I dag har vi bl.a. arbejdet med:

• Hvordan man kan forstå og bruge værtskab.

• VILDT værtskab.

• Kommunikationsmodeller, herunder eksformation og information.

• Formulering af egen værtskabspolitik.

• At der er noget særligt ved at være vært i en nationalpark.

• Hvad gæster spørger om, og hvor I kan finde svar.

Hvad har været godt eller skidt?

• Er du motiveret for at yde godt værtskab?

Udfyld evalueringsark på: 

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=ZZ6WZHS6S19P

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=ZZ6WZHS6S19P
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Mange tak for i dag 

I aften var kun starten på jeres læreproces


