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Senior Naturguide til fælles oplevelser 

Faglige Seniorer har fået bevilliget et økonomisk bidrag af Friluftsrådet til udviklingsprojektet 
Senior Naturguide. Et kursus for frivillige er i udarbejdet i samarbejde med Skovskolen 
under Københavns Universitet.


Ældre der kommer i naturen har bedre helbred og bedre nattesøvn end den gruppe, der 
ikke kommer ud. De har færre tegn på depression og mindre risiko for at udvikle demens. 
Det er udviklingsprojektets antagelse at flere ældre vil kunne nyde godt af naturen i 
hinandens selskab, hvis turene blev tilrettelagt med henblik på aktiv involvering, tryg 
færdsel og social trivsel
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Projektets formål  
Faglige Seniorer er organiseret i over 500 lokale klubber over hele landet, og udgør en bred, 
national og frivillig organisering af seniorer med meget forskellig socioøkonomisk baggrund. 
Foreningen har et stort potentiale for at involvere ældre, som ikke har tradition for friluftsliv, 
og som ofte ikke kender og anvender naturen i deres dagligdag, men som fysisk, mentalt 
og socialt vil kunne nyde gavn af aktiviteter i naturen.


Projektets idé er at organisere små grupper af ældre, der guides og støttes af andre 
(frivillige) ældre til at bruge naturen og hinanden. 


Formålet med projektet er at udvikle af et socialt tilbud til ældre, som ellers ikke kommer ud 
i naturen eller opsøger hinanden. Målgruppen er ældre som ellers ikke opsøger friluftsliv 
eller hinanden. 


De frivillige seniorer skal arrangere ture, der tager højde for usikkerhed og andre barrierer ift. 
natur/friluftsliv, transport, manglende kendskab til de andre deltagere osv. Turene skal give 
oplevelser for både sanser, hjerne og hjerte (viden og relationer) og dermed forebygger de 
funktionstab som manglende bevægelse, understimulation og social isolation kan medføre.


De frivillige seniorer bliver klædt på til denne opgave:


• med et kursus, som øger deres kompetence til inddragelse, formidling og 
gruppefacilitering.


• Med et lokalt ressourcenetværk af naturformidlere m.fl. som kan inspirere og 
understøtte de frivillige naturguider. 


Ressourcenetværket for de deltagende naturguider etableres i samarbejde med 
Naturvejlederforeningens koordinator. Projektdeltagerne modtog kontaktliste over 
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“Vi ville vise, at 
naturen ligger 
lige uden for 
vores vinduer, 
og at man uden 
stort kendskab 
til naturen 
sagtens kan få 
rigtigt meget ud 
af en vandretur.” 

Gitte og Jette 



naturvejlederne i deres lokalområde. Andre ressourcepersoner kan være fra lokalhistorisk 
arkiv, det lokale turistbureau, forebyggere i kommunen, fys- og ergoterapeuter osv.


Kurset søger at integrere ældres sociale relationer, sundhed og brug af naturen ved at 
undervise i:


• deltagerinvolvering, 


• ledelse og facilitering af gruppers sociale samvær, 


• naturformidling, 


• invitation og motivation af ”dem, man ikke lægger mærke til,” 


• planlægning af oplevelser til alle sanser, 


• barrierer og udfordringer ift. førlighed og transport m.m. 


Kurset fandt sted i maj 2014 med opfølgning i september, hvor de frivilliges erfaringer blev 
brugt til at tilpasse projektet. 


Projektdeltagerne blev inviteret til at deltage af Faglige Seniorer og 13 personer takkede ja. 
Deltagerne kom fra forskellige dele af landet: Århus, Randers, midtsjælland, København og 
nordsjælland. Gruppen var mellem 64 og 76 år og med lidt flere kvinder end mænd (60/40). 
En par af deltagerne havde selv problemer med at gå, og en enkelt have nedsat hørelse.


Se bilag 1 og 2: Kursusprogram og ressourcenetværk


Før- og eftermåling 
Inden projektdeltagerne deltog i kurset angav de egne erfaringer med at arrangere ture i 
naturen via et netbaseret spørgeskema. Enkelte blev udfyldt på papir ved kursusstart.


Flertallet arrangerede ikke i forvejen ture i naturen, og dem der gjorde, havde planlagt en til 
to klub-ture i sommerhalvåret.


En god oplevelse i naturen blev beskrevet som: let, afslappet, frisk luft, følgeskab, samtale, 
samvær, stilhed, dyreliv, grønt, ny viden om lokalområdet.


Følgende barrierer blev beskrevet: gang- og åndedrætsbesvær, frygt for/problemer med at 
skulle gå langt, besvær med at komme frem, lave forventninger til egen formåen.


Deltagerne beskrev følgende potentielle udfordringer i projektet: folks (for) forskellige 
forudsætninger, manglende tid til planlægning, for lidt overblik, problemer med IT, for få 
tilmeldte, for dyrt arrangement, for lidt kage, folks motoriske problemer
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Udbyttet af evt. ture for seniorer blev anskuet således: Fællesskab og samvær, 
sammenhold, gode oplevelser, motion, socialt samvær, brud i hverdagen, nyde naturen, 
frisk luft, være med selv med gangbesvær, opdage at man kan mere end man tror, holde sig 
bedre i gang, gode snakke.


Efter kurset udtrykker samtlige besvarelser, at de fremover vil arrangere små ture i naturen 
for klubmedlemmerne. 3 af deltagerne stoppede dog undervejs. og har derfor ikke besvaret 
spørgeskemaet. 2 har svaret telefonisk og 2 deltagere har ikke svaret.


På spørgsmålet om hvorvidt deltagerne har fået redskaber til at arrangere ture svares der ja, 
men en enkelt svarer således:


“Både ja, og nej. Mange gode konkrete og generelle informationer og ideer. Alligevel usikker på om 
jeg alle kan levere det der skal til for at deltagerne får en god oplevelse, socialt, kulturelt og 
naturmæssigt. Af samme grund har jeg den 20.5 i noget af arrangementet allieret mig med en 
skovløber, der også er naturvejleder.”  

Ressourcenetværket som var et redskaberne tjener dermed også sit formål om at levere 
støtte og opbakning til senior naturguidernes arrangementer.


Deltagernes egen oplevelse som Senior Naturguide var postiv, men spændt. Tur-
deltagernes feedback havde generelt været positiv.


På spørgsmålet om hvorvidt deltagerne ville anbefale en udbredelse af kurset var 
besvarelserne positive men lidt tilbageholdende, som udvalgte svar vidner om: 


Ja, det vil jeg. Det er jo anderledes oplevelser, end dem klubberne ofte udbyder, og det i bedste fald 
kunne give noget både fysisk, socialt og naturligt, som kan bruges til et "bedre liv" Medlemmer, 
mennesker generelt vil også selv kunne opsøge og udforske naturen og fysisk psykisk få det bedre, 
hvordan vi få kontakt med ensomme medlemmer kræver nok en kreativ initiativ tilgang.  
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Vi kiggede lidt 
på nogle træer, 
der var gået ud 
og fik en lille 
snak om det. 
Det var en sjov 
oplevelse, og 
ikke mindst at 
se deres 
reaktion. 
Mogens



Den tilbageholdende opbakning kan måske forklares med ambitionen om at nå ud til dem, 
som ellers ville sidde alene derhjemme. Et mål som ikke kan opfyldes, men må tilstræbes.


En af deltagerne efterlyser yderligere uddybning og udvidelse af projekt:


Selvom kurset er godt, er det ikke nok eller tilstrækkeligt til virkelig at få igangsat aktiviteter rundt i 
landet og de mange klubber, hvor det er uvant med denne type tilbud som bankospil, foredrag, ture 
med spisning, kortspil. Naturen er her altid, og har altid noget at byde på men vi bruger den ikke så 
meget specielt ikke som ældre, hvor det fysisk kræver lidt mere, og som dermed forringer de ældres 
liv socialt/fysisk/kulturelt. Jeg kunne ønske et mere uddybende kursusforløb, måske også med en 
årlig opsamling evaluering med udvikling af indholdet i naturguid kursus tilbuddet. Ellers tror jeg de 
uddannede naturguider må tage over, selvom de jo ikke har et større kendskab til og kontakten til 
klubmedlemmerne.  

På baggrund af projektet er der udarbejdet en pjece, som GUIDE til andre seniorer som 
ønsker at arrangere fælles oplevelser i naturen. Guiden er til fri benyttelse og download:


http://issuu.com/pencilpusher/docs/senior_naturguide_til_f__lles_oplev


Se bilag 5: Senior Naturguide - En guide til fælles oplevelser.


Projektets tidsplan 2014


Projektets arbejdsgruppe:


Carsten Elert, Poul Seidler og Bolette Westerholt
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Bilagsliste 
1. Kursusprogram

2. Ressourcenetværk

3. Spørgeskema før og efter kurset

4. Artikel i SeniorLiv

5. Senior Naturguide: En guide til fælles oplevelser
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Senior naturguide
KURSUSBESKRIVELSE
Onsdag den 21.maj kl. 10 -
Torsdag den 22. maj kl.16
Opfølgende kursususdag: 25 september kl. 10 - 16

VIDEN OG VÆRKTØJ TIL AT ARRANGERE OG FORMIDLE 
NATUROPLEVELSER FOR SENIORER
På kurset bliver man undervist i, hvordan man kan arrangere ture i den lokale natur 
som appellerer bredt til medlemmerne, hvordan man fremmer en god stemning i 
gruppen, og hvordan man formidler viden og indsigt i naturen, så turen byder på 
oplevelser for både hjerne, hjerte og sanser. 
 
Målet med kurset er at:
• øge kendskab til naturen som kilde til gode oplevelser 
• øve arrangementsplanlægning og gruppefacilitering
• understøtte alles aktive medvirken og inddragelse på ture i naturen

Kurset er udviklet af Skovskolen, CASA og Faglige Seniorer i fællesskab på 
baggrund af erfaringer fra bl.a. projektet “En udstrakt hånd” om inddragelse af dem, 
som savner et fællesskab.

Kursusdeltagerne får: 
• Bedre færdigheder i at arrangere ture i naturen
• Flere handlemuligheder for at skabe gode oplevelser i gruppen
• Kontakt til lokalt ressourcenetværk
 
Der kræves ingen forhåndskundskaber, men interesse for at arrangere ture i 
naturen, som seniorer kan nyde godt af. 
 
Kurset består af et indledende kursusinternat og en opfølgende kursusdag.

HUSK: Passende påklædning og fodtøj

Undervisere:  
Poul Hjulmann Seidler er biolog og kursusleder på  Naturvejlederuddannelsen.
Carsten Elert er cand.tech.soc. og konsulent i Faglige Seniorer.
Bolette Westerholt er cand.mag. i Psykologi og Socialvidenskab og projektleder i 
CASA (Center for Alternativ Samfundsanalyse og ODA (Fællesorganisation for 
OCD,- Depressions- og Angstforeningen).

Inden kurset udfyldes et spørgeskema om hidtidige erfaringer med ture i den lokale 
natur. Efter kurset udfyldes et evalueringsskema.
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Senior naturguide
KURSUSPROGRAM

STED: SKOVSKOLEN, NØDEBOVEJ 77A, 3480 
FREDENSBORG

DAG 1

10 Indkvartering

11 Velkomst og introduktion Carsten Elert

Deltagerpræsentation Poul Hjulmann

12 Frokost

13 At bruge naturen som rum for gode 
oplevelser 

- med særligt blik på “Sanser 
og hjerte” og viden omkring 
natur og kultur.

Poul Hjulmann

16 Kaffe med på turen

16.30 Betydningen af sanser, stemning og 
kropssprog i den gode oplevelse

Opgaver og aktiviteter med 
fokus på samvær

Poul Hjulmann

18 Aftensmad

19.30 Muligheder og udfordringer som 
guide

Tips og tricks Poul Hjulmann

21 Tak for i dag

Senior Naturguide Bilag 1: Kursusprogram �8



DAG 2

7.30 - 
8.30

Morgenmad

8.30

Inkl. 
kaffe

Hvad karakteriserer den gode 
turguide i Faglige Seniorer?

Formidling og facilitering Poul Hjulmann

10.30 Annoncering og invitation - Hvordan får vi rakt hånden ud 
til dem, som ikke plejer at 
deltage? 

Bolette 
Westerholt

12.00 Frokost

13 Øvelsestur som guide Poul og Bolette

14.30 Kaffe

14.45 Tjekliste Poul Hjulmann

15.15 Opgave til vi ses igen

15.45 Evalueringsark udleveres

16 Vi ses igen den 25. Ressourcegruppe
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DAG 3

10 Velkomst og en lille aktivitet i det fri Poul Hjulmann

10.15 Opsamling på pointer fra sidst vi 
sammen

Poul Hjulmann

11 Fælles deling af erfaringer og pointer Poul, Bolette, 
Carsten

12 Frokost

13 En tur rundt om bålet og dets 
lyksaligheder

Poul Hjulmann

14.30 Hvad nu? De næste skridt på egen 
hånd.

Poul og Bolette

15 Pause

15.15 Fælles evaluering og afrunding Poul, Bolette, 
Carsten

16 Farvel og tak for denne gang



Ressourcenetværk for Senior Naturguider 
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Spørgeskema før kursus 
https://da.surveymonkey.com/r/3CTWQM3


1. Arrangerer din klub i forvejen ture i den lokale natur? 

- Hvis ja, hvor mange ture blev der arrangeret sidste år?

2. Hvad synes du kendetegner en god oplevelse i naturen?

3. Hvilke barrierer og ricisi oplever du blandt medlemmerne i klubben for ture i den lokale natur?

4. Hvad kan du være bekymret for som Senior Naturguide, når du skal arrangere og afholde ture?

5. Hvad mener du ture i naturen kan bidrage med for seniorer?

6. Køn - Alder - Lokalområde?


Spørgeskema efter kursus 
https://da.surveymonkey.com/r/3CTWQM3


1. Har du eller din klub arrangeret ture i den lokale natur det sidste halve år? 

- Hvis ja, hvor mange ture blev der arrangeret?

2. Vil du arrangere ture i den lokale natur for din klub i fremtiden?

3. Har kurset givet dig redskaber til at arrangere en god oplevelse i naturen?

4. Hvordan vil di få medlemmer i klubben på ture i den lokale natur?

5. Hvordan var din første oplevelse med at arrangere og afholde tur(e) for klubben?

6. Hvordan var deltagernes feedback på den første tur?

7. Vil du anbefale en udbredelse af kurset til andre?

8. Var der noget du manglede eller savnede på kurset?

9. Køn - Alder - Lokalområde?
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Naturen kan være med til at skabe fællesskab 
Af Carsten Elert, Faglige Seniorer 

’Læg en blå blomst på en myretue, bank lidt på tuen og stille og roligt bliver 
blomsten rød når myrerne sprøjter syre på den. Eller bræk en gren, og se hvor 
gammel træet er. Det var nogle af de forunderlige ting vi lærte, da vi deltog i 
Naturformidlingskurset for seniorer, på Skovskolen i foråret’, fortæller Gitte Lisa 
Jensen der bor i Ballerup. Hun var én af deltagerne der alle kommer fra Faglige 
Seniorer. Projektet er finansieret af Friluftsrådet, EGV og Faglige Seniorer.  Gitte er 
68 år og har i mange år arbejdet på beskyttede værksteder og i bofællesskaber. Og da 
hun fik flexjob, arbejdede hun på et værested som socialpædagog i en lang årrække, 
indtil hun stoppede for 8 år siden. 

’Jeg var lidt spændt på kurset, for jeg frygtede lidt at det var meget fagligt, men 
det viste sig at være praktisk orienteret og simpelt at gå til. Vi gik nogle ture og 
lærte undervejs om naturen. Jeg er positivt overrasket, og det er helt sikkert 
noget vi kan bruge til at lave ture for vores klubmedlemmer.’ 

 
Jo ældre vi er, jo mere flittige brugere er vi af naturen. Det viser en ny undersøgelse 
fra Friluftsrådet. Ældre har meget glæde af naturen, der både giver sundhed, 
oplevelser og fællesskab. 
39 % af danskerne over 56 år bruger naturen dagligt, og det tal er langt højere end de 
17 % af de 15-35-årige, der tager ud i naturen hver dag. 
Ældre kan lide at køre en tur og nyde landskabet, fotografere og se på dyr og fugle, 
mens de yngre løber, når de endelig tager ud i naturen. Kun 6 % over 56 år løb en tur 
mens det blandt 18-35-årige var 18% der snørede løbeskoene. Omvendt fylder det at 
studere naturen og opleve landskabet markant meget mere for dem, der er over 56 år 
end for de øvrige aldersgrupper i undersøgelsen. 
’Det kunne tyde på at naturen får en større og større betydning med alderen. Og 
det giver god mening, for naturen er en god ramme til at tale sammen, reflektere 
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og føle man er en del af en større sammenhæng, ligesom vi kan bevæge os og 
holde os i fysisk form på gåture ud i naturen’, siger Astrid Bjørg Mortensen fra 
Friluftsrådet. Det stemmer fint overens med Gitte Jensens tanker om det at bruge 
naturen: 

’Det var fysisk lidt krævende for vi var ude at gå i 3 timer. Men vi holdt en del 
pauser for at høre om hvad vi så, eller vi fandt et godt sted hvor vi kunne spise 
vores frokost. En lysdal som det bliver kaldt, altså et sted hvor lyset falder smukt 
ned igennem træerne. Jeg tror man skal satse på at gå max én time ud, for man 
skal jo også hjem igen. Det interessante er jo, at naturen er lige om hjørnet, så 
man behøver ikke skulle så langt, og alle skal kunne være med. 

Men der er rigtig meget at se på og opleve. Rent udstyrsmæssigt skal man bare 
ha’ et par gode sko og måske et par stavgangsstave eller en stok. Selv har jeg 
glæde af at bruge stavgangsstave, til lige at få lidt støtte undervejs. 

I min gruppe, har vi besluttet at vi vil afprøve en lille natur – tur på vores 
børnebørn. Dels fordi det er en god måde at være sammen på, men også fordi de 
er så dejligt impulsive og siger deres mening råt for usødet. Efterfølgende vil vi 
prøve det af på vores egen klubbestyrelse. Her er vi 12 med suppleanter. Det er 
vigtigt at få det forankret i klubarbejdet, og så lave nogle tilbud. Og det skal 
naturligvis være gratis. Jeg er overbevist om, at vi i vores café, hvor der er åbent 
for alle én gang om måneden, har mulighed for at få det udbredt og på den måde 
få fat i nogle af dem vi normalt ikke når…’ 
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-

Senior Naturguider

En guide  
til at invitere  

andre seniorer  
på oplevelse  

i naturen
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“Jeg vil give mig selv mere fysisk 
udfoldelse”

“Der er en mangfoldighed i naturen, jeg 
gerne vil opleve sammen med andre”

“Jeg vil gøre en forskel for dem, som sidder 
alene derhjemme” 

Erfaringer fra et udviklingsprojekt 
i Faglige Seniorer

Deltagernes 
motivation

Deltagernes 
udbytte

“Jeg kan finde noget overalt i naturen, som 
er værd at lægge mærke til”

“Nu har jeg prøvet det selv, og ved hvad der 
skal til for at lave en god oplevelse, hvor 
man lærer hinanden at kende”

“Jeg kan tage initiativet og invitere med”

Faglige Seniorer 
Carsten Elert

T: 35 24 64 11


c.elert@gmail.com

Hvordan får vi nye gode oplevelser i naturen sammen med 
andre seniorer, som ellers ville have siddet derhjemme?

Kontakt vedr. 
projektet

Skovskolen 
Poul Seidler


T: 51 48 93 42

phs@ign.ku.dk

Casa 
Bolette Westerholt


T: 24 80 93 85

bolettes@gmail.com

mailto:phs@ign.ku.dk
mailto:c.elert@gmail.com
mailto:c.elert@gmail.com
mailto:phs@ign.ku.dk
mailto:bolettes@gmail.com
mailto:bolettes@gmail.com
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FORMÅL MED TUREN

NB: At være Senior Naturguide handler IKKE 
om at vide en masse om naturen eller holde 
foredrag for en stor gruppe mennesker.

FÆLLES OPLEVELSER

OG SANSERNE

FOR HJERNEN

HJERTET

En Senior Naturguide er vært for en god oplevelse i naturen. 
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GUIDE

Se det for dig: 
Visualiser en god 
oplevelse i naturen 
sammen med 
andre.


Nedsæt et udvalg 
eller find en 
makker og tag 
selv téten.

2) Forbered turen

1) Tag en beslutning

Hvem skal inviteres med? (max. 5 - 12 personer)

Hvor skal turen foregå? (i naturen lige uden for døren)

Hvad skal vi opleve? (fællesskab og nye indtryk)

Mødested og transport dertil? (let at finde og komme til)

Skal vi have noget med? (mad og drikke, vandrestav)

Sæt en dato for turen

Gå turen selv, find samlingspunkterne 
og lav en invitation.
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Invitationen skal gøre det let, trygt og overskueligt at komme med:
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Kom som den første og forbered dig 
på at byde velkommen ved selv at 
mærke forventningens glæde.

Stil spørgsmål til hver enkelt, som alle 
hører svarene på: Navn, kendskab til 
stedet, forventninger til turen o.s.v. 

Så er der noget fælles at knytte an til, 
og du kan afstemme turen til 
deltagerne.

3) Byd velkommen

Mærk din egen interesse og vis dit 
engagement i ord, toneleje og krop. 

Giv deltagerne noget i hænderne eller 
noget at gøre, så oplevelsen sanses.

Bed deltagerne om at foretage sig noget på vej hen til næste 
samlingspunkt. Det kan være at:

-finde en gren, gå i gåsegang, hold øje med svampe, lytte 
efter fugle, fortælle sidemakkeren om ens første tur i skoven 
osv.


Sig ikke selv noget, mens I går. Giv mulighed for at 
deltagerne selv får oplevelserne ind under huden, ved at se, 
lugte, smage, mærke, fortælle, lede o.s.v. enkelt-, par- eller 
gruppevis.

Skab et “vi” via din interesse for den 
enkelte.  

Vær åben om dine tanker og oplevelser 
når alle kan høre og giv deltagerne god 
tid til at gøre det samme.

4) Begynd turen
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Udvælg en lysning, og placér dig så alle kan se hinanden, og 
ikke får solen i øjnene, eller står bagved andre.

- Tal ikke før alle er klar. Sørg for at alle kan se. Læg evt. et reb 
på jorden, så deltagerne danner en rundkreds. 

Hvad kan man lægge mærke til netop her? 

Gør folk opmærksomme på nye ting: underlag, lyde, insekter, 
farver o.s.v, ved at gøre noget anderledes: lukke øjnene, gå 
væk fra stien, være stille, smage…

Spørg altid efter deltagernes viden og interesse: Hvad får I øje 
på? Hvad lægger I mærke til? 

Naturen ser forskellig ud alt efter interesse: Nogle ved hvordan 
her så ud før i tiden, nogle kender til istidslandskabet, nogle 
ved hvad blomsterne hedder o.s.v.

4) Find turens samlingspunkter 

Skab nærvær, ved at give deltagerne 
mulighed for at gøre noget, de ikke plejer. 

Skab fælles nærvær, ved at samle 
fokus på én ting af gangen. 

Skab fælles minder ved at lade gruppen 
selv sætte ord på, hvad de oplever.
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5) Afslut turen

Sæt et fælles punktum og måske på 
gensyn?

Kom alle med?

Havde jeg selv en god fornemmelse?

Hvornår var stemningen bedst?

Var der oplevelser for både hjerne, hjerte 
og sanser?

Lærte jeg selv noget nyt?

Kom der fælles minder ud af turen?

Blev der udtrykt usikkerhed, bekymring 
eller kritik, som kan imødegåes en 
anden gang?

6) Giv tid til eftertanken

Skriv stikord ned til næste tur

Spørg efter feedback på turen hen til 
endemålet, så man kan tale én til én på 
vejen. 

Gennemgå turen i tankerne og bid 
mærke i de stunder, hvor du oplevede, 
at alle var optaget af det samme. 

Sæt et par ord på én af stunderne som 
afslutning og spørg efter deltagernes 
egne oplevelser på turen.

Farvel og tak til alle og plant et frø til 
næste tur.
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Fællesskab opstår i kraft af, at vi betyder noget for hinanden.

Små opgaver der fremmer kendskab og tilknytning til hinanden 
kan være: “Find en makker med samme håndtemperatur, som dig 
selv”. “Find et blad der symboliserer venskab”. “Lav en natur-
skulptur tre og tre, og præsenter de andres 
kunstværk”. 

Opgaver og aktiviteter som er hyggelige 
at lave sammen og inddrager sanserne, 
styrker relationerne og skaber fælles 
minder.

Vi bliver til i kraft af vores fortællinger til 
hinanden: “Hvilket træ som du kan se 
herfra, er det smukkeste efter din 
mening”?

Alle har brug for at blive set og bekræftet i at have udfyldt sin 
opgave som deltager i gruppen, og det er guidens opgave.


Det er den, som gør tingene, som får oplevelsen: Den der laver 
noget, lærer noget. 

De indtryk vi får gennem sanserne bliver i hukommelsen, så sørg 
for at deltagerne får kigget, mærket, lyttet, smagt og bevæget sig.

Deltagerne husker om stemningen var god, længe efter de har 
glemt, hvad der blev sagt. 

Oplevelser får først mening, når man fortæller om det, så sørg for, 
at det er deltagerne, der siger noget.

For at opleve noget nyt, må vi være åbne. For at være åbne, må vi 
være trygge.

Naturvejledere er lokale formidlingseksperter og de vil gerne 
bruges.  
Kontakt din lokale naturvejleder her: www.natur-vejleder.dk

Tips til at skabe fællesskab

Tips til at skabe oplevelser

http://www.natur-vejleder.dk
http://www.natur-vejleder.dk
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 En Senior Naturguide skaber 
oplevelser sammen med andre

1. Tager en beslutning om at lave 
en tur i naturen for andre seniorer 
og sætter en dato


2. Forbereder turen ved at gå ruten  
og laver en invitation, så folk ved 
hvad de kan forvente.


3. Sørger for fælles velkomst og 
personlig kontakt, så turen kan 
afstemmes efter gruppen.


4. Giver folk noget i hænderne eller 
noget at kigge efter på vej hen til 
næste samlingssted.


5. Samler gruppens 
opmærksomhed om fælles 
oplevelser, ved at lade dem være 
i forgrunden.


6. Spørger efter tilbagemeldinger 
og skaber rammen for en fælles 
afslutning.


7. Planlægger nye ture på 
baggrund af erfaringerne.


