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Nyt fra Formidlingsnetværk  

Nationalpark Thy 

Kære læser  

Du sidder nu med første nyhedsbrev fra Formidlingsnetværk 

Nationalpark Thy 2014 —2016. Når du er nået til sidens af-
slutning, har du forhåbentlig på under 5 minutter fået et godt 

overblik over de mange spændende aktiviteter, som formid-
lingsnetværket og sekretariatet står bag. Vi håber du hermed 

føler dig velorienteret og parat til at dele din indsigt  i mange 
sammenhænge, og dermed være en god ambassadør for Na-

tionalpark Thy og de mange gode aktører, der formidler na-
tur, kulturhistorie, friluftsoplevelser og andre spændende for-

hold i nationalparken. Samtidig skal lyde en opfordring til at 
kontakte netværket med forslag til nye projekter, arrange-

menter og andre spændende tiltag. 

God læselyst. 

Ditte Svendsen, Styregruppe-
formand for Formidlingsnet-

værk Nationalpark Thy. 
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Nye kurser og workshops i Nationalpark Skolen 

Foråret byder på mange muligheder for at få opgraderet de for-

midlingsmæssige kompetencer.  

Fra juni 2014 er det et krav, at organisationen er formidlings-

partner 

- Basiskursus Førstehjælp i vildmarken, den 11. april 2014 kl. 

9.00 - 16.00 

- Introduktion til Nationalpark Thy, den 28. april 2014 kl. 16.30 

- 21.00 

- Færdsel i nationalparken, den 5. maj 2014 kl. 16.30 - 21.00 

- Nationalpark Vært, den 12. maj 2014 kl. 16.30 - 21.00 

- Busguide workshop 1 den 3. maj 2014 kl. 9.30 - 16.00 

- Busguide workshop 2 - Rundtur med bus den 22. maj 2014 kl. 

9.30 - 16.00 

Læs mere om kurserne på www.kursus.nationalparkthy.dk 

BFN udbyder forskellige kurser med udgangspunkt i National-
park Thy. Se dem her http://bfn-nyt.dk/bfn/om-naturkurser/ 

 

Infomøde for nye Frivillige Nationalparkværter 

Som frivillig er man tæt på udviklingen i nationalparken, bliver 

klogere på natur og kultur og møder gode ”kollegaer” med 
samme interesse. 

Kender du nogen der er interesseret i at være frivillig i Natio-
nalpark Thy? Så gør opmærksom på at nationalparken afhol-

der informationsmøde om at være frivillig i NPT, torsdag d. 3. 
april 16 – 17.30 på Nationalpark Thys Sekretariat, Kirkevej 9, 

7760 Hurup. Ingen tilmelding.   

 

 Nyt fra Formidlingsnetværk  
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http://www.kursus.nationalparkthy.dk
http://bfn-nyt.dk/bfn/om-naturkurser/
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Kickoff på skoleprojekter sammen med de 
andre nationalparker 

Den 3. marts drog ni formidlere og lærere fra 
Thy til Myrthuegård i Vadehavet, for at mødes 

med ligesindede fra de to andre nationalpar-
ker. Målet med dagen var at skyde det fælles 

arbejde i gang med at udvikle undervisnings-
opgaver, som skal gøres tilgængelige for lære-

re på en fælles nationalpark undervisningspor-
tal. Med inspiration fra Mit Vadehav er der la-

vet en vejledning i principper for undervis-
ningsforløb .  

Dagen sluttede med en rundvisning på 
Myrthuegård, som er Esbjerg Kommunes na-

turskole og centrum for skoletjenesten. Det 
var meget interessant at opleve hvad et 

stærkt fagligt formidlingsmiljø kan fremelske 
af formidlingsfaciliteter og idéer. 

 

De nye fælles mål er klar 1. aug. 2014 

Undervisningsministeriet har meddelt, at de 

nye fælles mål, som følger med den skolere-
formen er klar den 1. aug. I det første år er 

det dog frivilligt for skolerne om de vil under-
vise efter de nye mål. Der vil blive afholdt re-

gionale dialogmøder ultimo maj og primo juni, 
hvor de nye fælles mål præsenteres. Hold øje 

med Undervisningsministeriets webside 

Pilotprojekt om spiring i samarbejde med 
Nors Skole 

For at finde ud af hvordan lærere og formidle-
re bedst kan samarbejde om at udvikle under-

visningsforløb, har vi igangsat et pilotprojekt 
med Anne-Sophie fra NST, Søren fra Thisted 

Kommune og Mette fra Nors Skole. Forløbet 
handler om spiring og er målrettet 4. klasse. 

De arbejder hen over en periode i klassen med 
emnet spiring, og forløbet inkluderer en dag i 

nationalparken, hvor to naturvejledere arbejde 
sammen med elever om spiring i praksis. 

 

En skole en hel dag i Nationalpark Thy 

Sideløbende med spiringsprojektet arbejdes 
der med Nors Skole om at udvikle en model 

for at tage hele skolen med ud i nationalpar-
ken på en dag. Modellen skal afprøves den 28. 
juni og dagen arrangeres i samarbejde med 

Nordvest Safari, Thisted Kommune, Natursty-
relsen Thy og Museet for Thy og Vester Han-

herred. 

Nationalpark Thy Klasseværelset — Mit Thy 

Nyt fra Formidlingsnetværk  

Nationalpark Thy 

http://nationalparkthy.files.wordpress.com/2014/02/vejledning-min-nationalpark.pdf
http://myrthue.esbjergkommune.dk/myrthuegaard.aspx
http://uvm.dk/Den-nye-folkeskole/Udvikling-af-undervisning-og-laering/Maalstyret-undervisning-og-laering/Faelles-Maal
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Vil du låne en ulveudstilling? 

NST Thy har lejet ulve udstillingen fra Naturhistorisk Museum 

d. 3/6-17/6 og igen fra d. 7/10-23/10. De skal kun bruge den 
en enkelt dag i de to perioder (til dyreskue og Game Fair), og 

de har derfor mulighed for at låne den ud til andre formidlings-
partnere i perioden.   

Kontakt Anne-Sophie Knudsen, hvis du gerne vil låne udstillin-
gen på anknu@nst.dk eller 7254 3981. 

 

Naturstyrelsen Thy har hævet prisen på naturvejledning 

Her i foråret har NST hævet priserne til 1000 kr. for de første 
to timers guidning/naturvejledning. Prisstigningen vil også få 

betydning for flere andre udbydere, som har valgt at lægge 
deres priser i samme leje som NST.  

Det er en god nyhed for de erhvervsdrivende aktører, som nu 
har en lidt bedre mulighed for at afvikle arrangementer med 

avance.  

 

Ny arrangementskalender på gaden 

Den nye arrangementskalender for april-juni er på vej ud til 
jer. Den er fyldt godt ud med 63 arrangementer i forskellige 

kategorier. Som noget nyt er de familievenlige arrangementer 
markeret med et familieikon.  

Et hurtigt kik gennem kalenderen afslører dog, at der ikke er 
så mange familievenlige arrangementer. Men mon ikke der bli-

ver flere af dem i næste udgave, som udkommer 1. juli. Jeg vil 
i hvert fald opfordre til også at have fokus på arrangementer 

målrettet børn og deres voksne. 

Nyt fra Formidlingsnetværk  
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Hvor mange kommer i nationalparken og hvad laver de? 

Sammen med markedsføringsøkonompraktikant Mathias Pe-

dersen, og en gruppe studerende fra markedsføringsøkonom-
uddannelsen i Thisted, arbejder vi i øjeblikket på en markeds-

analyse, omhandlende brugen af nationalparken. Resultatet af 
markedsanalysen giver os bl.a. viden om, hvad brugerne fore-

tager sig når de er her, hvor de kommer fra, og hvilke behov 
de har osv. Det kan give grundlag for at tilrette formidlingen, i 

forhold til respondenternes behov og adfærd. I forbindelse 
med markedsanalysen arbejdes der på en model, der forhå-

bentlig kommer til at give et retvisende billede af, hvor mange 
der besøger nationalparken årligt.  

En del af analysen skal undersøge, hvad endags besøgende 
foretager sig i nationalparken. Vi vil i den forbindelse bede dig 

om at distribuere dette link til et web-spørgeskema rundt i dit 
netværk uden for Thy: https://docs.google.com/forms/

d/1cr5keqISQbRb1NUpeCCEdng4KrJDWsE2dsaWuNyKrNc/
viewform  

 

En dag i Nationalpark Thy..  

- Er titlen på en forårskampagne, som skal tiltrække en-dags 

gæster til NPT, og samtidig skabe opmærksomhed om de 
mange interessante publikationer, som man kan købe og finde 

inspiration i. Kampagnesiden nationalparkthy.dk/endagi for-
ventes at være i luften i løbet af april. 

I forbindelse med kampagnen har vi valgt at sætte prisen ned 
på nogle af vores publikationer. Cykel- vandreguiden ”På spo-

ret af NPT” kommer til at koste 80 kr. i udsalg. En gros prisen 
er faldet tilsvarende, så avancen for jer, der sælger publikatio-

nen, ikke formindskes. ”Thy til sanserne” er ligeledes nedsat til 
150 kr., ligesom DVD’en er sat ned til 75 kr. 

Nyt fra Formidlingsnetværk  

Nationalpark Thy 

https://docs.google.com/forms/d/1cr5keqISQbRb1NUpeCCEdng4KrJDWsE2dsaWuNyKrNc/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1cr5keqISQbRb1NUpeCCEdng4KrJDWsE2dsaWuNyKrNc/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1cr5keqISQbRb1NUpeCCEdng4KrJDWsE2dsaWuNyKrNc/viewform
http://www.nationalparkthy.dk/endagi
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Nationalparkernes fotokonkurrence 

Nationalparkerne skyder 23. marts en fotokonkurrence med 

flotte præmier i gang. Det gælder om at tage det bedste og 
mest kreative foto i perioden frem til søndag 25. maj kl. 24. 

Blandt alle fotografierne udvælger en jury et vinderfotografi 
og en række vindere i flere underkategorier. Juryen består af 

stjernefotograf Tine Harden og to lokale jurymedlemmer. I 
Nationalpark Thy er de lokale dommere naturfotograf Jens 

Kristian Kjærgård og turistchef Ole Riis. Se mere på 
www.nationalparkfoto.dk.  

I skrivende stund har vi netop flyttet workshoppen den 30. 
marts til Hotel Hanstholm, fordi vi er blevet overrumplet af 

mange tilmeldinger, som gør at vi ikke kan være på Mu-
ceumscenter Hanstholm.  

 

Vil du være Cykelguide?  

Har du lyst til at være guide på cykelture – og savner du lidt 

inspiration til, hvordan du planlægger en god cykeltur for for-
skellige målgrupper, om håndtering af glade (og sure) medtra-

fikanter når I cykler i flok, om den rigtige sadelhøjde og det 
komfortable dæktryk, om nødreparationer og om sjove cykel-

lege for børn og barnlige cykelsjæle? 

Så er det nu du kan få lysten styret. Cykelturismeprojektet Pa-

norama afholder kursus i Thisted d. 10. maj kl. 10.00 – 17.00. 
Er du nysgerrig? Så kontakt Michael Levisen Nielsen, National-
park Thy, på tlf. 2222 1631/ 

micln@danmarksnationalparker.dk. 

Nyt fra Formidlingsnetværk  
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Formidlingsdag i Formidlingsnetværk NP Thy den 11. juni 

Formidlingsnetværkets organisering er blevet justeret i denne pro-

jektperiode, således at styregruppen kun mødes to gange årligt, 
mens man mødes i mindre grupper omkring specifikke projekter. 
Målet er at fremtidssikre formidlingssamarbejdet, og sikre en stør-

re grad af inddragelse og medejerskab til de enkelte indsatser og 
projekter. 

Styregruppemøder afholdes i forbindelse med en ”formidlingsdag” 

Den 11. juni er temaet naturmad og formidling til skoleklasser. 
Målet med formidlingsdagen er: 

 At netværksdeltagerne inviterer hinanden til at igangsætte pro-

jekter eller modne projektidéer. 

 At vi orienterer hinanden om tiltag og projekter. 

 At inspirere og kvalificere med faglige og aktuelle indlæg. 

 At netværke og dele erfaringer mellem organisationer. 

Formiddagen inkl. workshops og frokost er åben for alle lokale for-
midlingsaktører. Formidlingsdagen finder sted den 11. juni 2014 

kl. 9-15 på Doverodde Købmandsgård hos Nordvest Safari.  

 

To formidlingspartnere er nu blevet til én 

Fusionen mellem Limfjordscentret og Grejbank Nordvest er nu en 
realitet under navnet Nordvest Safari – Thy Mors – Doverodde 

købmandsgård. I hverdagen kaldet: Nordvest Safari.  

Visionen er at fremme og udbrede naturvejledning og friluftsliv på 
et stærkt og bæredygtigt grundlag i den nordvestlige del af Dan-

mark med afsæt i eksisterende ressourcer, aktører, bidragsydere 
og brugere. 

Nordvest Safari er en erhvervsdrivende fond/selvejende instituti-

on, hvor der er ansat en Naturvejleder og en Friluftsvejleder i pro-
jektet: ”Naturformidling, bevægelse, friluftsliv/ aktiviteter og 
sundhed/ velvære”, som er grundkonceptet i Nordvest Safari. Der 

vil fortsat være udstillinger i pakhuset i den gamle købmandsgård. 

Nyt fra Formidlingsnetværk  

Nationalpark Thy 


