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INDLEDNING
Danmarks Naturfredningsforening vil sammen med Steno Diabetes Center Copenhagen hjælpe
flere børnefamilier ud i naturen. Det skal være attraktivt, let og socialt at komme ud i naturen.
Derfor opstod Naturfamilier. Et projekt hvor børnefamilier inspirerer og inviterer hinanden til
spændende naturoplevelser i deres lokale natur ved hjælp af lokale Facebookgrupper og hjemmesiden Naturfamilier.dk. De lokale grupper kaldes Naturfamiliegrupper.
Naturfamilier er et fleksibelt og lokalt fællesskab, hvor familierne deltager, når det passer ind
i deres dagligdag. Det er gratis og alle kan være med – både dem med lidt naturerfaring og med
meget naturerfaring.
Projektet begyndte ultimo 2018, og i foråret 2019 startede de 10 første Naturfamiliegrupper i Danmark. Nu findes der over 100 Naturfamiliegrupper rundt i landet med knapt 5.000 familier tilknyttet.
Projektet er nu halvvejs, og vi er allerede mange erfaringer rigere. Disse erfaringer vil vi gerne dele
med andre, der kunne have gavn af denne viden, fx i arbejdet med fællesskaber, børn og natur.
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Historien bag Naturfamilier
Naturfamilier er inspireret af det amerikanske koncept Hike it Baby, der blev startet i Portland
i USA af Shanti Hodges i 2013. På det tidspunkt var Shanti Hodges lige blevet mor og havde
stor lyst til at komme ud i naturen med sit barn.
Det blev startskuddet til en stor succes: Hike it Baby har i dag over 200.000 familier, der interagerer på sociale medier, hvor de tilsammen planlægger 1.500 ture ud i naturen hver måned.
Familierne er fordelt på over 300 grupper.
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Det er vigtigt, at børn får et tilhørsforhold til naturen
Et stærkt tilhørsforhold til naturen grundlægges
i barndommen. Familiers valg af fritidsaktiviteter
i hverdagen, weekenden og ferien kan få indflydelse
på vaner, der rækker langt ud i fremtiden for

børnene. Naturfamilier skal gøre det lettere
for børnefamilier at finde hinanden, deltage
i naturaktiviteter og invitere andre familier
med.

Børn kommer for lidt ud i naturen
I 2018 foretog Danmarks Naturfredningsforening en undersøgelse i samarbejde
med Kantar Gallup, som viste, at danske

børn kommer halvt så meget ud i naturen,
som deres bedsteforældre gjorde.

5 gode grunde til at komme ud
i naturen som børnefamilie med Naturfamilier
Tid i naturen er gavnligt for børns fysiske og mentale udvikling
Naturoplevelser er gode for familien og andre fællesskaber
Naturfamilier giver masser af inspiration til aktiviteter i naturen
Det er nemt, sjovt og gratis at være med i Naturfamilier
Det er et uforpligtende fællesskab
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Projektets mål:
I løbet af 2022 vil der være:
• 30.000 registrerede brugere
• tilknyttet 300 naturfamilie-grupper
• inviteret på over 3.000 ture

Center for Børn og Natur
Naturfamilier er et associeret
projekt hos Center for Børn og
Natur. Centret ser et stort potentiale i Naturfamilieprojektet og
i at bringe det i samspil med
nogle af centrets øvrige projekter
og aktiviteter samt medvirke
til både vidensdeling under
og efter projektet.

PARTNERE I PROJEKTET
Naturfamilier
er et projekt hos
Danmarks
Naturfredningsforening,
i samarbejde med
Steno Diabetes
Center Copenhagen
og finansieret af
Nordea-fonden.

Naturfamilier 2020
• D
 er er Naturfamiliegrupper
i alle 98 kommuner i Danmark.
• I alt er der lige nu 102 Naturfamiliegrupper
i hele landet og flere kommer løbende til.
Vi arbejder på at påbegynde flere grupper
i de enkelte kommuner, fx fargrupper, mødregrupper, bedsteforældregrupper, grupper
omkring daginstitutioner og skoler og grupper,
der afgrænses af mindre byområder, fx har vi
en gruppe på Islands Brygge.

Verdens bedste legeplads
“Naturen er bare verdens fedeste legeplads.
Til vores Naturfamiliers ture er det tydeligt
at se, at børnene virkelig nyder at få lov til at
hoppe i vandpytter, se og lære om de sjove
dyr i skovbunden eller være med til at bygge
et bål sammen med andre børn og familier.
Vi håber, at vi med oprettelsen af Naturfamilier
i alle landets kommuner kan være med til
at fremelske røde kinder og jord under
neglene der”.
Projektleder,
Lene Gryning
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NATURFAMILIER ER:

Hyggeligt
Røde kinder

UNIFORMLØS

Kræver ingen forudsætninger

DANNELSE
GRATIS

SJOVT

MANGFOLDIGT
Naturbegejstring

inkluderende

GLÆDE

FLEKSIBELT UFORPLIGTENDE
INSPIRERENDE

HYGGE

Fællesskab

IKKE ÅRSTIDSBESTEMT

Foto: Ditte Valente
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HVAD VED VI OM
FAMILIER I NATUREN?
International forskningskortlægning
én indsats sted i en botanisk have. Det er derfor
vanskeligt entydigt at konkludere, hvilken virkning
naturen generelt har på familiernes sundhed på
baggrund af den inkluderede forskning.

Vi startede projektet i 2018 med at indsamle viden
fra forskning om, hvilke sundhedsfremmende virkninger natur har på familier. Studierne undersøgte
både, om familierne trivedes bedre, blev mere
sunde, eller om de opbyggede nye fællesskaber.
Det vil sige, at vi fokuserede på studier, der undersøgte mentale, fysiske og sociale sundhedsudfald.
I alt fandt vi 10 studier, der beskrev virkninger af, at
familier tilbringer tid sammen i naturen.

Afrapportering

Resultater
De fleste af de inkluderede studier rapporterede
både mentalt og socialt sundhedsudbytte blandt
én eller flere af deltagerne, fx øget velvære eller
livskvalitet samt positiv udvikling i familierelationer,
fx reduktion af konflikter eller øget samhørighed.
Indsatserne var imidlertid meget forskellige og
inkluderede mange forskellige målgrupper.
Fem studier inkluderede familier, hvor ét af familiemedlemmerne var diagnosticeret med en sygdom,
en psykisk diagnose, eller også var familien defineret som en “risikofamilie”. De resterende fem studier
inkluderede familier uden nogen former for diagnoser eller særlige karakteristika. Desuden foregik
indsatserne i forskellige naturområder. De fleste
af indsatserne fandt sted i parker. Dog foregik én
indsats i “vild natur”, mens en anden fandt sted
i mange forskellige naturområder, og endelig fandt

Den internationale forskningskortlægning er
mere detaljeret beskrevet i artiklen Context–
Mechanism–Outcome configurations of familybased interventions in nature: A realist enquiry,
der er indsendt til et internationalt tidskrift.
I artiklen er beskrivende data fra de inkluderede
studier blevet sammenfattet, og der er foretaget
en analyse med fokus på kontekstuelle faktorer,
aktive mekanismer i indsatserne og sundhedsudbytte blandt enkelte familiemedlemmer eller
familien som helhed.

"De fleste af de inkluderede
studier rapporterede både
mentalt og socialt sundhedsudbytte blandt én eller
flere af deltagerne".

Foto: Kim Bjærre
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Familieinitiativer i naturen – kortlægning af dansk praksis
I 2018 blev erfaringer fra danske familieinitiativer
i naturen også kortlagt. Denne kortlægning involverede interviews med medarbejdere fra relevante
initiativer samt indsamling af viden fra eksisterende
skriftlige evalueringer. Resultaterne fra kortlægningen er samlet i rapporten Naturfamilier –
En kortlægning af familieinitiativer og -projekter
i naturen, der også opridser anbefalinger og
opmærksomhedspunkter, der er anvendt i den
videre udvikling af Naturfamilie-projektet.

projektet, fx den udfordring at deltagere ofte har
større interesse i at deltage i aktiviteter end at
bidrage til at arrangere og afholde aktiviteter.
Rapporten er primært udarbejdet til internt brug
som grundlag for videreudvikling af projektet.

Anbefalinger:
1. Gør plads til fleksibilitet.
2. Find det store i det små.
3. Skab rum for forankring og fornyelse.
4. Læg ud med et rummeligt naturbegreb.
5. Spil på alle sanser.
6. Anerkend lokalt engagement.

Fx anbefales det i kortlægningn, at der skal
være fokus på fleksibilitet i indhold af aktiviteter.
Kortlægningn peger også på en række udfordringer
og barrierer, som har været væsentlige at tage
højde for i den videre udvikling af Naturfamilie-

Evaluering og monitorering af Naturfamilier
Evalueringen af Naturfamilier, som gennemføres
af Sundhedsfremme på Steno Diabetes Center,
Copenhagen, har har til formål at undersøge,
hvordan interventionen bliver implementeret og
modtaget af målgruppen. Dvs. at fokus er på at
undersøge de aktiviteter i naturen, der finder sted
i grupperne, som primært planlægges af familierne
selv, og hvordan familierne oplever det at deltage
i aktiviteterne, og hvordan de familier (primært
ambassadørfamilierne), der arrangerer aktiviteter,
oplever det at forberede og gennemføre aktiviteter
for andre familier. Der er således tale om evaluering
af en meget kompleks intervention, med mange
varierende komponenter fx indhold, sted og
deltagere.

der har planlagt og gennemført aktiviteter for
andre familier, samt observeret aktiviteter i naturfamiliegrupperne. Desuden har vi gennemført
spørgeskemaundersøgelser vedrørende familiernes
deltagelse eller årsager til mangel på deltagelse
samt en spørgeskemaundersøgelse med fokus
på indholdet i de aktiviteter, der er planlagt af
familierne.

Hvad karakteriserer aktiviteterne
i Naturfamilier?
I evalueringen indsamles løbende information om
aktiviteterne i Naturfamilier. Foreløbige resultater
fra spørgeskemaundersøgelserne viser følgende:

Evalueringen følger projektets tidsplan, og der
indsamles derfor fortsat data. De resultater, der
præsenteres i denne delrapport, er derfor også
foreløbige. Ved projektets afslutning vil de endelige
resultater blive formidlet i en afsluttende rapport
samt i videnskabelige artikler.
I evalueringen har vi indtil nu fulgt 25 Naturfamiliegrupper i 25 forskellige kommuner, der alle startede
i efteråret 2019. Vi har anvendt flere forskellige
metoder til at undersøge implementeringen og
modtagelsen blandt målgruppen. Fx har vi gennemført semistrukturerede interviews med personer,

Side 7

1. Ofte deltager to til fire familiemedlemmer
fra hver familie – som regel både én eller
to voksne og ét til to børn.
2. Aktiviteterne finder ofte sted i skovområder, mens andre naturområder
anvendes sjældnere.
3. Varigheden er oftest mellem én og tre timer.
4. Indholdet er typisk gåture, observationer
af dyr og planter, leg samt madlavningsaktiviteter og spisning.

Foreløbige resultater fra observationer
viser følgende: At deltagerantallet er meget
svingende fra 6 til 28 deltagere, og at det oftest
er familier med børn i alderen 0-6 år, der deltager.
Det er desuden typisk forældrene, der deltager med
deres børn, men enkelte bedsteforældre deltager
også ind i mellem. Observationerne viser, at aktiviteterne oftest foregår på ét sted, fx ved en bålplads,
og ligesom spørgeskemaundersøgelserne viser
observationerne også, at aktiviteterne ofte finder
sted i skovområder og inkluderer madlavning og
spisning. Der indgår typisk flere planlagte aktiviteter, fx fælles madlavning, naturbanko og snitteaktiviteter. De deltagende familier har ofte ingen eller
kun lidt kendskab til hinanden, og der er stor
variation i, hvor meget familierne er i dialog med
hinanden på tværs af familier.
Data viser også, at før COVID-19 pandemien blev
langt de fleste planlagte aktiviteter afholdt.

Hvad har betydning for
om familierne deltager?
De foreløbige resultater viser, at det ofte er tidspunktet for aktiviteten, der afholder familierne
fra at deltage, men der angives også mange andre
individuelle årsager til, at familierne ikke deltager.

Foto: Kim
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Her følger et par eksempler:

“Jeg var på kursus i weekenden,
og manden var alene med børnene”.
“Aktiviteten blev holdt et sted,
vi kendte godt i forvejen”.
“Vi havde ikke tid den weekend,
men det var et fint tidspunkt,
hvis vi havde været hjemme”.

Desuden viser resultater fra et gennemført
speciale, der har fokus på barrierer for børnefamiliers ophold i naturen og for deltagelse
i projektet, at hverdagen blandt børnefamilier
er meget struktureret. Dette kan være i kontrast
til den mere ustrukturerede gennemførelse af
aktiviteter i Naturfamilier, hvor dag, tidspunkt
og område i de enkelte naturfamilie-grupper
ofte varierer.
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Ambassadører som tovholdere for
Naturfamiliegrupperne
Vi fandt hurtigt ud af via interviews og spørgeskemaundersøgelse, at det kan være grænseoverskridende for børnefamilier at invitere andre på
tur og især, hvis de ikke føler, de har naturerfaring.
Derfor valgte vi at bruge ambassadører eller lokale
tovholdere, der kan hjælpe de lokale Naturfamilie
-grupper godt i gang og invitere og inspirere til
de første ture. Alle kan tilmelde sig som ambassadører, og vi arbejder med, at der skal være flere
ambassadører i hver gruppe, så det ikke bliver
for sårbart, hvis en enkelt ambassadørfamilie
ikke har overskud i en periode.

Ambassadørerne har følgende opgaver:
• Invitere familier på ture
•H
 jælpe Naturfamilier i gang ved at motivere og
opfordre andre familier til selv at invitere på ture
•V
 ære med til at udbrede kendskabet til Naturfamilier i lokalområdet
•B
 yde nye Naturfamilier velkommen og godkende
anmodninger om medlemskab i den lokale
Facebook-gruppe
Når man tilmelder sig som ambassadør, så modtager man en startpakke og velkomstguide med
praktiske oplysninger og tips til at komme godt
i gang.

“Det gav rigtig god mening for mig, at vi kunne invitere andre børnefamilier
med ud i naturen, så mine børn også bliver en del af projektet og kan være
med til at bestemme, hvad der skal laves, når vi skal ud. Det bliver en helt
anderledes oplevelse for børnene. Den bliver ikke så langtrukken, og de
bliver opslugt på en helt anden måde, når børn er sammen med andre børn”
Heidi Jahnke, ambassadør
i Sønderborg Kommune.

Foto: Kim
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“Jeg har selv set, hvordan
det at komme ud og være i naturen
har meget positiv effekt på mine
egne unger. Så hvis jeg og min familie
endda kan hjælpe og inspirere andre
familier til at komme mere ud
i naturen, vil det være super fedt!”
Anne Louise Møller,
ambassadør i Rebild

Hvad motiverer ambassadørerne?
Som en del af evalueringen er der
gennemført interviews med udvalgte
ambassadører. Flertallet af ambassadører er kvinder. I interviewene giver
ambassadørerne udtryk for, at deres
primære motivation for at være
ambassadører er et ønske om at
bidrage til, at flere børn kommer ud
i naturen. Desuden ønsker flere af
ambassadørerne at etablere et større
socialt lokalt netværk, der inkluderer
andre børnefamilier med samme
interesse – nemlig, interessen for
at være i naturen.
Flere af ambassadørerne er drevet
af, at deres egne børn får andre
børn at lege med under aktiviteterne.
De giver desuden udtryk for, at arbejdet som ambassadører gør, at de
selv som familie kommer ud i naturen.
De giver dog også udtryk for, at det
kan være et dilemma under afholdelsen af aktiviteterne både at nå at tale
med andre deltagende familier og
deres egen familie. Ligesom det kan
være en udfordring for børnenes leg,
hvis der er meget stor aldersforskel
på deltageres børn.

Ambassadørguide

“Vores datter kan altid lide at komme ud
i naturen, og hun begyndte også ret hurtigt at
lege med de andre børn. Min mand faldt også
ret nemt i snak med de andre familier
– jeg synes det var en god oplevelse”.
(En ambassadør for Naturfamilier).

Foto: Kim Bjærre

Det kræver ikke den store viden om friluftsliv
for at kunne invitere andre med ud i naturen
– men bare lyst til at komme ud sammen med
andre børnefamilier. Det kan være at lave snobrød
over bål, som store og små kan samles om eller at
gå en tur i skoven.
– Naturfamilier er et fællesskab, hvor der er plads
til alle uanset alder og naturerfaring
Lene Gryning,
projektleder for Naturfamilier.
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AKTIVITETER MED
NATURFAMILIER
Naturfamilier har været rundt i hele landet dels for
at starte lokale Naturfamilie-grupper op og dels
for at udbrede kendskabet til projektet.

Startarrangementer
I foråret 2019 blev der afholdt startarrangementer
for de første 10 Naturfamilie-grupper her:
Svendborg

København

Thisted

Rebild

Aarhus

Roskilde

Lolland

Ringkøbing-Skjern

Sorø

Sønderborg

Formålet med startarrangementerne var at tale med
familierne om deres forventninger og om projektets
formål samt at have en hyggelig dag med de lokale
familier. De efterfølgende grupper, der er startet op,
har fået et tilbud om at få besøg af projektgruppen.
Her har vi været ude til forskellige Naturfamilie
startsarrangementer blandt andet på Islands
Brygge, i Helsingør og til et startsarrangement
i en gruppe omkring en daginstitution på Nørrebro.

Se mere på de næste sider
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Frederikshavn
Allinge

Rønne
Aalborg

Holstebro

Silkeborg

Gribskov

Århus
Halsnæs

Helsingør

Skanderborg
Hillerød
København

Odense

Ringsted
Nyborg

Amager
Køge

Sorø

Vordingborg

Sønderborg

Lolland
Langeland

Naturfamilier tog på sommerturné i sommeren
2020 og besøgte 24 Naturfamilie-grupper fra
Bornholm til Frederikshavn. Turnéens tema
var vand, og vi havde derfor fundet lokaliteter

med adgang til vand, primært havne, strande og
søer. Her stod vi klar med kaffe, varm kakao, kiks,
infomaterialer om projektet samt en masse gode
og sjove aktiviteter.

Aktiviteter til sommerturné:
•
•
•
•

Fang krabber
Byg sanddyr
Find og mal sten/skaller (m. posca-tusser)
Kig på vanddyr i bakke med lup

•
•
•
•
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Hav-tatoveringer
Følekasse
Vandbingo
Snit og mal en fisk

Formålet med sommerturnéen var:
• A
 t skabe aktivitet i Naturfamilie-kalenderen over
•
•
•
•

sommeren og i en tid påvirket af corona.
A
 t komme ud og møde naturfamiliegrupperne
og understøtte ambassadørerne.
A
 t udbrede kendskabet til Naturfamilier ved at skabe
omtale i presse og indhold til de sociale medier.
At hverve nye familier.
U
 dnytte momentum i naturinteresse, og at
danskerne var hjemme i Danmark i ferien.
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Samarbejde med Bliv Naturligvis
Naturfamilier indgik efterår 2019 et samarbejde
med projektet Bliv Naturligvis om, at Naturfamiliegrupperne kan booke en gratis formidler
til deres lokale arrangementer gennem

Bliv Naturligvis. Samarbejdet blev lanceret ved
et større arrangement på Randers Naturcenter,
hvor mere end 80 familier mødte op til sjove
og underholdende naturaktiviteter.
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• Naturfamilier var tilstede på Naturmødet 2019
i Hirtshals. Vi var med i Danmarks Naturfredningsforenings telt og havde et arrangement med bål
og aktiviteter i børnehøjde hos Center for Børn
og Natur for alle børnefamilier, der havde lyst.
• Naturfamilier havde også planlagt at deltage ved
Naturmødet 2020 med aktiviteter og en debat
på Zenit scenen. Det blev aflyst pga. COVID-19.
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• Naturfamilier var med på Folkemødet i 2019.
Vi var i dialog med Folkemødedeltagere både
aktører, familier og børn, da vi deltog i 2019.
• Vi afholdte 4 arrangementer for børn og familier
med blandt andet naturfamilietur, bål, snit din
egen naturblyant og en Natur fotobooth.
• Naturfamilier havde også planlagt at deltage
til Folkemødet 2020 med aktiviteter og bålsamtaler med andre projekter. Det blev aflyst
pga. COVID-19.

Diverse fotos: Nordea Fonden
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Online bålsamtaler
Da Danmark lukkede ned i foråret 2020 pga.
COVID-19, og vi ikke havde mulighed for at afholde
de kurser, vi havde planlagt for ambassadører eller
komme på ture med de nye Naturfamiliegrupper,
besluttede vi at lave online bålsamtaler for at
inspirere og holde gejsten oppe hos de mange
Naturfamilier, der havde glædet sig til fælles
naturoplevelser. Vi afholdte i alt 4 online bålsamtaler, som kunne ses via Zoom og LIVE på Facebook.

•E
 n samtale om digitale medier kan være en
barriere eller en mulighed for børnefamiliers
naturoplevelser? med Julie Ellesøe Jespersen,
centerleder i Center for Børneliv.
•S
 amtale med en frivillig formidler og jæger
fra Bliv Naturligvis, Carsten Lønberg, om
naturformidling og jagt i børnehøjde.

De fire bålsamtaler
• Genstart af Naturfamilier for ambassadører
efter nedlukning af Danmark i foråret med
projektleder for Naturfamilier Lene Gryning
og naturvejleder fra Danmarks Naturfredningsforening Peter Laurents.
• Fokus på de små i naturen med forfatter
og friluftsmor: Julie Pio.
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Konference, hvor Naturfamilier deltog
International Conference on Environmental Psychology (ICEP)
4.- 6. september 2019. Symposium: The Child Outdoors.
Præsentation: A feasibility study of a family-to-family intervention aimed at exposing families to nature and promote social,
mental and physical health. Rikke Hartmeyer, Kristina Carøe,
Matt Stevenson & Peter Bentsen 2019.

Seminar, hvor naturfamilier deltog
Seminaret Børn og unge i naturen – mellem mobiltelefoner, familie,
fællesskaber og fritid. 23. september 2019. Center for Børn og
Natur. Laboratorium for leg og innovation.
Oplæg: Sundhedsfremmende interventioner for familier i naturen
(Rikke Hartmeyer). Projekt Naturfamilier (Lene Gryning)

Foto: Kim Bjærre
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DIGITALE PLATFORME
Naturfamiliegrupperne anvender i høj grad
digitale og sociale medier som platforme for
kommunikation, invitationer, inspiration,
videndeling og rekruttering til grupperne.
Her bruges overvejende Facebook og hjemmesiden
Naturfamilier.dk.

De lokalt forankrede naturfamiliegrupper på
hjemmeside og Facebook skal gøre det let og
intuitivt at deltage i og invitere på aktiviteter og
ture i naturen – fra gåturen i skoven med barnevognen, hulebyg i skovbrynet, snobrød ved
bålpladsen til fisketur med overnatning.

Facebook
Der er oprettet en Facebookgruppe til hver enkel lokal naturfamiliegruppe og en gruppe
til ambassadørerne. Derudover er der en Facebookside for projektet. Grupperne er lukkede,
så man skal anmode om deltagelse, hvilket kræver, at man er tilmeldt projektet.
Det er meget forskelligt hvor meget aktivitet, der er i de enkelte Facebookgrupper.
Grupperne bliver brugt til at fortælle om kommende ture, stille spørgsmål til turenes
indhold, inspirere hinanden til at benytte lokale områder og hjælpe med gode ideer blandt
ambassadører.
Især under nedlukningen pga. COVID-19 har flere grupper været meget aktive og inspireret
hinanden til at komme ud i naturen fx ved, at lægge hjemmelavede naturbingoplader op eller
vise billeder fra lokale naturperler.
Facebooksiden er primært brugt til inspiration dels fra DN’s naturvejledere, materialer fra
Naturfamilier.dk og videoblogs fra andre børnefamilier, fx en familie der kører gennem Danmark
i 5 måneder i en autocamper og en friluftsmor, der tager sine børn med i naturen.
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Hjemmesiden www.naturfamilier.dk
Hjemmesiden har flere formål:
• Det er her familierne tilmelder sig projektet og kan oprette deres egen gruppe
• Der er en fælles kalender, så familierne kan få et overblik over alle de ture, der oprettes i hele landet
• Familier kan finde inspiration til naturoplevelser
• Og familier kan finde information om projekts baggrund, kontaktinformation, forskning osv.
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Find
ir
insp ation på
hjemmesiden

I Naturfamilier forenes traditionerne fra de lokale frivillige foreninger, fællesskaber og
forsamlingshuset med den moderne digitale datingportal og nye fællesskaber på de
digitale og sociale medier.
Uddrag fra projektbeskrivelsen
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MATERIALER
Der er blevet udviklet informationsmaterialer til og om Naturfamilier og
merchandise, som sendes i en startpakke til ambassadører, og som kan
rekvireres til ture. Materialerne medbringes også, når projektgruppen rejser
rundt i Danmark for at udbrede kendskabet.

Folder til
familierne med
inspiration.

FÅ OPLEVELSER
FOR LIVET

familier
Tilmeld din familie til Natur
Find masser
og få oplevelser for livet.
på
af inspiration og læs mere

www.naturfamilier.dk

Tilmeld jer på

naturfamilier.dk
og få oplevelser
for livet

Plakater til
ophæng i
lokalområdet.
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Foldekop til
brug i naturen.

LAV EN
NATURFAMILIE URO
1.

Find flotte ting i naturen fx sten, agern, fjer, kogler, kastanjer osv.
I kan også snitte ting i grene, som I har fundet i skoven.

2.

Klip naturfamiliedyrene ud, farvelæg dem og dekorer med fx
glimmerlim, pailletter osv.

3.

Bind og lim det hele fast på en lang, tyk snor i en flot farve.
Afslut med at binde fx en sten eller kogle fast i bunden.

4.

Hæng uroen op i et hjørne af stuen eller børneværelset, hvor den
pynter fint og minder om jeres tur ud i naturen.

Skitse til
hjemmelavet
uro.
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Del jeres uro med #NATURFAMILIER på Facebook eller Instagram og
vær med til at få flere familier ud i naturen.
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Folder til 03/04/201
9
Naturfamilieambassadørerne.
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KOMMUNIKATION
Naturfamilier har fået omtale i både lokale, regionale og landsdækkende medier.
I alt har Naturfamilier været omtalt 156 gange i de forskellige medier.
Naturfamilier har blandt andet være i TV Avisen Søndag samt i artikler i magasinerne:
Spejder Sport, Børns Hverdag og Natur & Miljø og i næsten alle P4 regionernes radioudsendelser.

Halløjsa, kom så med - så tager vi af sted

JYDSKEVESTKYSTEN AABENRAA
SØNDAG 27. SEPTEMBER 2020

JYDSKEVESTKYSTEN AABENRAA
SØNDAG 27. SEPTEMBER 2020
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AABENRAA

AABENRAA

Henriette Rask håber, at andre familier vil
med Bertil, Liva og tvillingerne Villy og Severin ud på naturoplevelser gennem det
nye "Naturfamilier"-netværk. Foto: André
Thorup

7

Sådan går det:
Her er ugens lokale regnskaber
Denne artikel er autogenereret af Jysk Fynske Mediers tekstrobot på baggrund
af data fra Erhvervsstyrelsen. Vi bringer disse regnskaber, fordi de er vigtig lokal
nyhedsformidling. Har du uddybende oplysninger, kontakt da redaktionen på
ar@jfmedier.dk.
JFM ar@jfmedier.dk

BRAND INVEST ApS

CC

Kan vi nå at lave lave et
arrangement her i
efteråret, så skal det helt
sikkert være noget med
bål - enten her på
efterskolen eller nede ved
stranden.
HENRIETTE RASK

BRAND INVEST ApS, der er et
firma i Aabenraa, fik underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det
nye regnskab for 2019, som
virksomheden, der ledes af
direktør Theodor Brand, for
kort tid siden har registreret
hos Erhvervsstyrelsen. I det
seneste regnskabsår er underskuddet formindsket fra 66.448 til -4951 kroner før
skat. Egenkapitalen faldt fra 589.185 til -594.136 kroner
og er dermed stadig negativ.

Rudebeck Ejendomme A/S

Overskuddet er blevet større
i det seneste år i firmaet Rudebeck Ejendomme A/S i
Padborg. Det fremgår af regnskabet for 2019, som virksomheden for kort tid siden
har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er
overskuddet vokset fra 3,1
millioner til 3,2 millioner
kroner før skat. Sidste år steg
egenkapitalen i selskabet fra
15,2 millioner til 18,4 millioner kroner.

Creative Modes IVS

Halløjsa, kom så med - så tager vi af sted
For der er så fuld af sjov, inde i en skov.
Henriette Rask håber, at Danmarks Naturfredningsforenings "Naturfamilier"kan give
hende og familien et nyt, spændende
netværk med fælles interesser.
Mette Thomsen
MET@jv.dk

AABÆK: - Skal vi gå ned og smide sten i søen?
Det er ikke meget, Villy på
toethalvt endnu kan sige,
men et langt "jaaaaaahhh"
kan det blive til.
Og tvillingebrormand Severin kommer også i sko og
jakke.
De ved det ikke, men de er
yngste medlemmer af en af
Aabenraas nye "Naturfamilier". Et landsdækkende projekt, som Danmarks Naturfredningsforening står bag,

og som efter et par års tilløb
nu er et tilbud i alle landets
98 kommuner.
- Jeg har i mange år været
medlem af Danmarks Naturfredningsforening, og jeg tilmeldte mig allerede, da jeg
første gang så det i en nyhedsmail for et par år siden, men
dengang var det endnu ikke i
Aabenraa, fortæller Villy og
Severins mor, Henriette Rask,
der derfor glæder sig over, at
det nu er lykkedes.
For naturen er kommet til
at fylde mere og mere for den
32-årige lærer. Af og til godt
kan hun da godt savne cafélivet i Odense hjemme på
barndommens Fyn, men det

går hurtigt over.
- Jeg har altid været glad
for naturen. Vi har boet på
landet, jeg har bygget huler
og har gået til spejder. Men
nu er jeg begyndt for alvor at
dyrke den. Sammen med en
veninde har jeg gået på Hærvejen, hvor vi har sovet i shelter. Og når vi nu bor, hvor vi
gør, er jeg også begyndt at
sanke. Altså finde ting i skoven, som kan bruges i madlavningen, forklarer hun.

Et uformelt netværk

Og der er ikke mange meter
at gå. Sammen med sin
mand, Michael Jensen, bor
hun på Aabæk Efterskole,
hvor han er viceforstander.
Lige midt i al den natur, man
nærmest kan drømme om.
- Vi har soveværelse oppe
på første sal, og når vi trækker
gardinerne fra om morgenen,
står der tit rådyr i skovbrynet.
Stranden ligger lige dernede,
og ved skolen er der et par sø-

Henriette Rask kan godt savne Fyn og bylivet i Odense, men hun er kommet til at holde af Sønderjylland, og nu er det her, hun vil bruge sine
kræfter på blandt andet at formidle sin egen kærlighed til naturen videre. Foto: André Thorup

er, ligesom er jo er både grise,
heste og køer. Der er ikke så
mange legepladser herude,
men vi har naturen, som hun
siger.
De oplevelser vil hun gerne
dele med andre, så hun hå-

ber, det lykkes at få et netværk op at stå gennem "Naturfamilier". Konceptet er
tænkt sådan, at man selv opretter arrangementer i gruppen på Facebook eller på
www.naturfamilier.dk, og så

kan andre børnefamilier melde sig til. Det er helt uformelt.
- Jeg ville virkelig være
glad, hvis det kan lykkes at
skabe noget ud af det her.
Også fordi jeg jo er tilflytter,
så det ville være en fin måde
at lære nogle at kende, som er
interesserede i naturen - og
måske også skabe legekammerater for drengene. Der er
jo ikke mange børnefamilier
lige her i området, siger Henriette Rask.
Hun har allerede idéerne
til, hvilke arrangementer hun
kunne foreslå. Svampejagt,
snobrød på stranden - eller
ved efterskolen. Hun har fået
lov til at låne faciliteterne dér.

Udeskole og vild havementor

Henriette Rask ved godt,
hvordan hun skal gribe det
an. For ikke nok med, hun er
uddannet lærer. Hun er også
gennem sit job på Fjordskolen blevet udeskoleambassa-
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dør, ligesom hun privat er
Vild have-mentor.
- Det har jo i første omgang
været min egen interesse,
som jeg begyndte at dyrke,
men jeg synes, det er fedt at
kunne formidle den videre.
Og helt ærligt. Jeg er 32 år nu
og har været lærer i otte år.
Jeg kan godt mærke, at jeg ikke skal stå i et klasseværelse i
40 år. Jeg skal ud af klasseværelset og undervise på en anden måde, siger hun og fortæller om en ny linje, "Livsmester", der er oprettet på
specialskolen i Kruså.
Her kommer eleverne ud.
De snitter, klatrer, laver mad
over bålet, som de også læser
ved.
- Det er så godt for dem at
være ude. Det styrker både
sanser og motorik. Der var en
dag, vi var gået ned til Kruså
Møllesø, hvor jeg bad dem
sidde helt stille og bare lytte
i ti minutter. En af drengene
følte nærmest fysisk ubehag

ved det, fordi han var vant til
hele tiden at have sin telefon
eller iPad, trækker hun frem
som eksempel på, hvad naturen kan.
Heldigvis er hun ikke den
eneste, der er begejstret for at
være ude. Villy og Severin er
så små, at de jo bare følger
med, men også Michaels to
andre børn, Liva på 11 og Bertil på 8, har sagt, at de gerne
vil være med, når de er der i
weekender og ferier.
- Det er dejligt, for de to
små er ellevilde med dem, siger hun, og det betyder, at
hendes mand også er med,
selv om hun ikke lægger skjul
på, at det mest er hendes projekt:
- Michael vil gerne, men
det er mest på sidelinjen - og
hvis Liva og Bertil er med.
Nu krydser hun så bare fingre for, at de seks fremover vil
få selskab af andre naturglade
børnefamilier. Det er bare
med at komme ud af busken.

Det seneste år er endt med
underskud i Creative Modes
IVS, der er en virksomhed i
Padborg. Det fremgår af regnskabet for 2019, som firmaet,
der ledes af direktør Torben
Lindbæk-Larsen, netop har
publiceret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et
underskud på -12.783 kroner. Det er virksomhedens
første regnskab. Formuen i
virksomheden endte på
12.783 kroner.

SERVICEPARTNER REGION
SYD ApS

Overskud er blevet til underskud i selskabet SERVICEPARTNER REGION SYD ApS i
Kollund. Det fremgår af den
friske årsrapport for 2019,
som virksomheden netop
har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er
resultatet faldet under nulstregen fra 62.350 til -194.348
kroner før skat. Egenkapitalen faldt fra 407.499 til
228.270 kroner.

Hostrupskov ApS

Selskabet Hostrupskov ApS i
Hostrupskov har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2019/20, som virksomheden for kort tid siden

har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset fra 8825 til 11.597 kroner
før skat. Sidste år voksede formuen i virksomheden fra
130.727 til 139.772 kroner.

Rødekro Kurer A/S

Overskuddet er i det seneste
regnskabsår faldet i Rødekro,
hvor firmaet Rødekro Kurer
A/S har adresse. Det fremgår
af regnskabet for 2019/20,
som firmaet for kort tid siden
har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste
år er overskuddet faldet fra
77.314 til 15.723 kroner før
skat. Egenkapitalen i virksomheden var ligesom året
før på 1,8 millioner kroner.

Schmidts Tømrerforretning
ApS

Efter et underskud året før
kom der sidste år plus på
bundlinjen i Stubbæk, hvor
firmaet Schmidts Tømrerforretning ApS har adresse. Det
fremgår af regnskabet for
2019, som selskabet for kort
tid siden har registreret hos
Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet
vokset fra -54.782 til 103.979
kroner før skat. Sidste år steg
formuen i selskabet fra 9355
til 90.075 kroner.

Davidsen Handel IVS

Overskud er blevet til underskud i Rødekro-selskabet
Davidsen Handel IVS. Det
fremgår af regnskabet for
2019, som virksomheden for
nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste
regnskabsår er resultatet faldet under nul-stregen fra
33.560 til -51.128 kroner før
skat. Egenkapitalen faldt fra
13.963 til -37.165 kroner og
er dermed blevet negativ.

Rødekro
Entreprenørmaskiner ApS

Overskud er blevet til underskud i Genner-firmaet Rødekro Entreprenørmaskiner
ApS. Det fremgår af det seneste regnskab for 2019, som
firmaet for kort tid siden har
publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet faldet
under nul-stregen fra 240.712
til -25.592 kroner før skat.
Egenkapitalen faldt fra
497.846 til 422.346 kroner.

Greiwing Truck & Trailer
Rental ApS

Underskuddet i Bov, hvor selskabet Greiwing Truck &

Trailer Rental ApS har adresse, voksede sidste år. Det
fremgår af den friske årsrapport for 2019, som virksomheden for kort tid siden har
publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet vokset fra 231.000 til -942.313 kroner
før skat. Egenkapitalen faldt
fra -188.000 til -1,1 millioner
kroner og er dermed stadig
negativ.

Tal-link ApS

Overskud er blevet til underskud i firmaet Tal-link ApS i
Tumbøl. Det fremgår af regnskabet for 2019, som virksomheden for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 83.617 til -382.120
kroner før skat. Egenkapitalen faldt fra 585.645 til
252.059 kroner.

Danplanex A/S

Overskuddet er blevet større
i det seneste år i firmaet Danplanex A/S i Rødekro. Det
fremgår af regnskabet for
2019/20, som selskabet, der
ledes af direktør Per Buchhave, for nylig har publiceret
hos Erhvervsstyrelsen. I det
seneste regnskabsår er overskuddet vokset fra 2,2 millioner til 3,0 millioner kroner
før skat. Sidste år steg egenkapitalen i selskabet fra 13,4
millioner til 15,7 millioner
kroner.

Geodyn Service ApS

Indtjeningen er i det seneste
regnskabsår faldet i virksomheden Geodyn Service ApS i
Aabenraa. Det fremgår af det
nye regnskab for 2019/20,
som virksomheden for nylig
har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste
regnskabsår er overskuddet
faldet fra 50.000 til 9564 kroner før skat. Sidste år voksede
formuen i firmaet fra 373.000
til 379.090 kroner.

Mad Med Traditioner IVS

Overskud er blevet til underskud i firmaet Mad Med Traditioner IVS, der har adresse
i Rødekro. Det fremgår af
regnskabet for 2019, som
virksomheden for kort tid siden har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste
regnskabsår er resultatet faldet under nul-stregen fra
144.455 til -192.454 kroner
før skat. Egenkapitalen faldt
fra 44.335 til -148.119 kroner
og er dermed blevet negativ.

Ejendomsselskabet af 1.
januar 1996 ApS

Overskud er blevet til underskud i Rønshoved, hvor firmaet Ejendomsselskabet af 1.
januar 1996 ApS har adresse.
Det fremgår af den friske årsrapport for 2019/20, som firmaet, der ledes af direktør
Dorthe Stamp, netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår
er resultatet faldet under nulstregen fra 32.546 til -109.720
kroner før skat. Egenkapitalen faldt fra 3,6 millioner til
3,4 millioner kroner.

JSR INVEST ApS

Resultatet er i det seneste
regnskabsår faldet i Rødekro,
hvor virksomheden JSR INVEST ApS har adresse. Det
fremgår af det seneste regnskab for 2019/20, som selskabet netop har publiceret hos
Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet faldet fra 65.342 til 25.270
kroner før skat. Egenkapitalen i virksomheden var ligesom året før på 2,0 millioner
kroner.

Danlamp A/S

Danlamp A/S, der er et selskab i Aabenraa, har oplevet
en nedgang i resultatet i det
seneste år. Det fremgår af
regnskabet for 2019/20, som
virksomheden for nylig har
publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet faldet
fra 206.470 til 28.680 kroner
før skat. Egenkapitalen i virksomheden var ligesom året
før på 3,4 millioner kroner.

Krusells Multiservice ApS

Firmaet Krusells Multiservice
ApS i Frøslev fik underskud i
det seneste regnskabsår. Det
fremgår af det nye regnskab
for 2019, som virksomheden
for kort tid siden har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I
det seneste regnskabsår er
underskuddet gået op fra 83.187 til -127.006 kroner før
skat. Egenkapitalen faldt fra 7713 til -110.319 kroner og er
dermed stadig negativ.

TEMA BØRN I NATUREN

TEMA BØRN I NATUREN

A N N E A NTH O N A N D ER S EN ,
M E T TE IV ER S EN
MIKKEL JE ZEQU EL , SIM O N S KIPPER CHRIS TIA N S EN

DET SK AL VÆRE LET
AT TAGE UD I NATUREN
Danmarks Naturfredningsforening vil med projektet Naturfamilier
hjælpe flere børnefamilier ud i naturen. Det skal være attraktivt,
let og socialt. Naturfamilierne mødes i lokale netværk, der kan lave
naturaktiviteter for hinanden og tage med hinanden på tur. Projektet er finansieret af Nordea-fonden og Steno Diabetes Center.

1 STÆRK OG SUND
2 SKÆRPER BLIKKET

Børn, som tilbringer meget tid i naturen,
er stærkere, sundere og mindre syge
end børn, som tilbringer meget tid
indendørs. Leg udendørs giver kroppen
et sundt skud D-vitamin, hvilket er med
til at opbygge knogler og tænder.

For lidt tid i det fri
er en mulig årsag til,
at stadig flere mennesker i hele verden
bliver nærsynede.

I PRES

SEN

NATUREN HJÆLPER
OS TIL AT LEVE
LIVET SAMMEN
Længslen efter nærvær i hverdagen fik familien Dreyer til at
sadle om i livet og lade naturen vise vej. Naturen giver mod til
at stoppe op og mærke efter, oplever de. Det er den erkendelse,
de ønsker at dele med andre naturfamilier.

D

e havde sat to børn i verden. Lillesøster Ida

for at indhegne arbejdet.

syet. Hun husker den magiske gamle staldlygte, faderen

var blot en måned gammel. treårige Frederik

Det var mere et instinkt end et egentligt valg. Som blev

havde sat op i Opel Kadettens bagagerum, hvor hun og

skulle til at starte i børnehave, da erkendelsen for alvor ramte dem. Henrik og Betina Dreyer levede

de ledt af driften mod at viderebringe gyldne barndomsminder til deres egne børn. Minderne bor i sanserne.

søsteren satte sig godt til rette.
“Der var en nøjsomhed i foretagendet, som er en del af

bylivet i Aarhus, da de kiggede hinanden dybt i øjnene og

Kroppen husker. Det er derfor, at naturminder lægger sig

det magiske ved at være i naturen. Det er den lygte, stjer-

besluttede at lægge deres liv om.

så dybt ind i sjælen, at man kan bruge dem som kompas

nerne og nærværet, jeg stadig bærer med mig. Mere skal

“Vi havde begge to fuldtidsjobs og kunne pludselig
mærke, at vi ikke levede i pagt med det, vi drømte om og
selv er vokset op med; tid, nærvær og plads til at gøre de
små eventyr i naturen til en del af hverdagen,” forklarer
Henrik Dreyer. Der lyser en klarhed i de isblå øjne, som
spejler alt andet end tvivl.
Kort efter flyttede de til barndomsegnen og den sønderjyske muld tættere på bedsteforældrene i Dybbøl. De
indrettede sig i en hvidkalket villa omkranset af marker.
Med luft og rum til at lade blikket vandre langt. De lagde
en femårsplan. Havde sparet op, så de kunne arbejde mindre. De gik begge på barsel. Henrik begyndte at videreuddanne sig. Da barslen var forbi, startede Betina op som
selvstændig reklamefotograf, så hun fik bedre mulighed

hele livet, oplever Henrik Dreyer:
“Mine stærkeste minder fra barndommen er at cykle ud
over markerne med min tvillingebror og en kammerat.
Jeg kan huske, hvordan vi klatrede i halmballer og byggede huler. At sidde i en grøftekant i efterårets kølige klarhed, lytte til gæssene, se dem flyve ind. Jeg bliver endnu
den dag i dag helt varm indeni, når jeg hører gæssenes
kalden over markerne.”

der ikke til,” siger hun.
Det er den slags oplevelser, de så brændende ønsker at
give deres egne børn.
“Vi tænker meget over, hvordan vi grundlægger den
kærlighed til naturen, som er blevet en del af os, netop
fordi vi var så heldige at få de oplevelser som børn. Vi
ønsker, at de hele livet får adgang til den ro og styrke,
naturen tilbyder,” siger Henrik Dreyer.
Øverst på ønskelisten for deres nye liv stod natur og
nærvær. Det er derfor, at de har valgt ikke at arbejde hver
dag. At supplere en lavere indtjening med den opsparing,
de havde lavet, fravælge dyre udenlandsrejser for at nyde
naturen herhjemme i ferierne, sætte forbruget ned. Det
skaber rum for at vandre ud i marken og lade sig opsluge

NATUR & MILJØ

AT HUSKE AT GLEMME TIDEN. Betina husker aftenerne ved

åer og vandløb. Hvordan pandelygten lyste i mørket, når
hun og faderen sad på hver sin spand, betragtede nattens
stjernetæppe, talte om universet, mens de ventede på,
at ålene skulle bide på sandormsposerne, faderen havde
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TEMA
NATURFAMILIER
HJÆLPER HINANDEN
UD I NATURENS FAVN
De deler både vilkår og drømme. Travlhed i
hverdagens hamsterhjul. Ønsker om oftere
at stikke ud på eventyr. Ved at melde sig som
naturfamilier håber de at give deres børn et
stærkere forhold til naturen og at lukke udelivet ind som en naturlig del af hverdagen.
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OBS! COVID-19
Grundet COVID-19 har der ikke været afholdt
lokale ture for Naturfamilier fra primo marts til
medio juni. I perioden medio juni til oktober 2020
har der været afholdt ganske få ture, hvor en del
dog er blevet aflyst. Det skyldes Sundhedsmyndighedernes retningslinjer til skoler og dagtilbud
om aflysning af sociale arrangementer og børnefamiliernes forbehold for at mødes med mange.
Der arbejdes med at ruste projektet, så det kan
køre videre på trods af COVID-19. Vi opfordrer
til, at familierne bruger tilmeldingsfunktionen,

når der oprettes en tur. På denne måde er
ambassadørerne/familier der arrangerer medbestemmende til, og har overblik over, hvor mange
der deltager i arrangementet og har derudover
kontaktoplysninger ifht. smitteopsporing.
Vi arbejder pt også med forskellige tiltag som fx
online møder og kommunikationsmaterialer som
video, der kan vise, hvorledes en tur stadig kan
afholdes og samtidig tage højde for retningslinjerne fra Sundhedsmyndighederne.
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Delrapporten er udarbejdet af:
Rikke Hartmeyer, postdoc på Steno Diabetes Center Copenhagen
og projektleder for Naturfamilier Lene Traasdahl Gryning fra
Danmarks Naturfredningsforening.

