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Værtskab og kendskab til Nationalpark Thy 

Værtskab:

1. Hvad er værtskab og intro til VILDT værtskab

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

3. Hvad er de centrale elementer i godt værtskab? 

Kort pause

Kendskab:

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

2. Opsamling og evaluering.
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Hvad er værtskab?

Kunsten at få mennesker til at føle sig velkommen.

DU har muligheden for at gøre gæstens ophold i Thy 
til en ekstraordinær god oplevelse.

Stenbjerg Landingsplads
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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. 
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VELKOMMENDE: 

føle sig velkommen, føle sig set, hørt og forstået. 

INFORMERENDE: 

deler ud af vores viden og erfaringer

LYTTENDE: 

lytte og spørge ind til gæsternes behov. 

DANNENDE: 

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

THYBOER: 

Vores værtskab skal være autentisk, og det kan gæsterne mærke. 
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Dilemmaspil om værtskab

Spil og træn værtskabskompetencer, 

så I kan håndtere forskellige situationer

med gæster i Nationalpark Thy.

1) Læs dine kort

2) Notér dine svar

3) Gennemgå med din bord-halvdel

4) Vi tager den i plenum 

- Har du et godt/svært/interessant 

dilemma?

https://undervisning.nationalparkthy.dk/find-opgaver/thy75/
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Er der noget særligt ved at være 
vært i en nationalpark?
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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. 

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

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

Som værter løser I en formidlingsopgave.

I er vigtige for Nationalpark Thy:

•Dine ”varer på hylden” er din viden 
og villighed til at hjælpe gæsten
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Er der noget særligt ved at være vært 
i en nationalpark?

Værtskabet deles mellem mange:

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

• I er nationalparkens ansigt ud ad til
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Centrale elementer i godt værtskab

1. Tænk på et/flere eksempler, hvor du har oplevet godt 
værtskab (notér gerne) 

2. Del din oplevelse med din bord-halvdel

3. Fælles opsamling: 
- Hvad gjorde det til godt værtskab? 

- Hvad er de centrale elementer?
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Kendskab
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Kendskab

1. Hanstholm Fyr

2. Sårup (udsigtsplatform over HVR)

3. Isbjerg, Hanstholm Vildtreservat

4. Badepladsen v. Nors Sø

5. Årbjerg v. Vandet Sø

6. Klitmøller Landingsplads

7. Bøgsted Rende/Thagaards Plantage

8. Nationalparkcenter Thy, Vorupør

9. Stenbjerg Landingsplads, 
Informationshus

10. Lodbjerg Fyr

11.De sorte huse

12.Svanholmhus
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Hvor kan I finde svar på spørgsmålene?

Find svar:

• Websider: 

- www.nationalparkthy.dk

- www.udinaturen.dk

- www.thy360.dk

Trykt materiale:

• Håndbog om NP Thy

• Nationalparkens oversigtskort (Nord/Syd)

• Naturstyrelsens vandretursfoldere

• Oplev Nationalpark Thy med Pil og Storm + kulturhistorisk.

• På sporet af Nationalpark Thy.

http://www.nationalparkthy.dk/
http://www.udinaturen.dk/
http://www.thy360.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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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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Hvad spørger gæsterne om? 

Gæsters typiske spørgsmål i Informationshuset på Stenbjerg Landingsplads:

1. Hvor stor er NP Thy?

2. Hvor er nationalparken?

3. Hvornår er den åben?

4. Hvad koster det?

5. Hvor er portene?

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

7. Hvor lange er cykelruterne i NP 
Thy?

8. Hvor ser vi krondyr?

9. Hvor ser vi traner?

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

11.Kan vi finde rav ved denne strand?

12.Hvordan får man en guidet tur?

13.Kan man elske i klitten?

Hvor kan vi spise/tanke/hæve penge?
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Opsamling

I dag har vi bl.a. arbejdet med:

• VILDT værtskab.

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

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

Er du motiveret for at yde godt værtskab?

Hvad har været godt eller skidt?

Udfyld meget gerne en evaluering 
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Mange tak for i dag 

Kontakt Cathrine, hvis du er interesseret i at blive frivillig:
catls@danmarksnationalparker.dk

40 59 73 88

Første åbningsdag af Nationalparkcenter Thy 
d. 28. marts 2021

mailto:catls@danmarksnationalparker.dk

