Januar 2021

KURSUSKATALOG 2021
Nationalpark Skjoldungernes Land
Vi ser ind i et nyt år med stor forhåbning om, at vi skal se mere til hinanden. Vi har i sekretariatet slået
hovederne sammen og herunder fremgår så kursus- og mødekatalog for 2021. I kan både se frem til to
virtuelle møder, et vandremøde på Bognæs og en række workshops om adgang og færdsel, samt sejltur
med Hjortholm og Oktoberfest.
Sæt datoerne i kalenderen efter interesse – husk at det første møde med introduktion om nationalparken
er obligatorisk for alle nye partnere.

VIRTUELT MØDE: INTRO TIL NATIONALPARKEN + HVAD ARBEJDER VI MED LIGE NU
Tid: 26. januar 2021 fra klokken 13.00 – 14.00.
Sted: Skype. Se nedenfor.
Hvad arbejder vi med i nationalparken? Sekretariatets medarbejdere fortæller kort nyt om udvalgte
opgaver. Bliv opdateret. Der er plads til lidt spørgsmål hist og pist.
13.00: Velkommen + Dagens program + Hvor står nationalparken nu (Anders)
13.10: Kort om årsprogram for formidlere og partnere + Nyt turkort + Undervisning (Malene)
13.18: Naturformidling i en coronatid + Adfærdskampagne (Sofie)
13.24: Turisme og Kunstprogram (Camilla)
13.32: Naturprojekter (Thomas eller Anders)
13.40: Projekter for friluftslivet og tiltag i landskabet (Mikkel)
13.48: Kommunikation + SoMe + Mands Minde (Nynne)
13.56: Ganske kort hej (Henrik)
13.58: Tak for nu og overgang til Bookingmøde (Anders)
14.00: Møde om Booking går i gang samme sted. Så bliv, hvis du er interesseret.
Forplejning
Egen kaffe bag skærmen
Tilmelding
Skriv datoen i din kalender. Vi sender et link til en elektronisk tilmelding i starten af januar. Det bliver også
muligt at melde sig til via en mail. Du får et Skypelink tilsendt et par dage før mødet – og kan følge linket 10
minutter før start.

VIRTUELT MØDE: NATIONALPARKENS NYE BOOKINGPLATFORM
Tid: 26. januar 2021 fra klokken 14.00 til 15.30.
Sted: Skype. Se nedenfor.
Indhold
På mødet vil Louise Faber fra VisitFjordlandet give jer en introduktion til, hvordan du selv kan lægge ture og
arrangementer op på nationalparkens nye bookingsystem: www.skjoldungernesland.nationalparkbooking.dk.
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Systemet er det samme som Nationalpark Mols Bjerge har udviklet og afprøvet med deres formidlere.
Deres erfaringer er, at det er let at bruge for formidlere og partnere. VisitFjordlandet bruger samme
bookingsystem, og det betyder at hvis I lægger en tur op på nationalparkens system, bliver den også
automatisk vist i VisitFjordlandets system. Og det samme gælder for Kultunaut. Det er smart.
Du kan finde systemet her: www.skjoldungernes-land.nationalparkbooking.dk.
Du kan få adgang til at lægge dine arrangementer op ved at skrive til Camilla på cavan@nst.dk.
Forplejning
Egen kaffe og kage bag skærmen.
Tilmelding
Skriv datoen i din kalender. Vi sender et link til en elektronisk tilmelding i starten af januar. Det bliver også
muligt at melde sig til via en mail. Du får et Skypelink tilsendt et par dage før mødet – og kan følge linket 10
minutter før start.

ØRREDER OG PRAKTISK NATURPLEJE SOM FORMIDLINGSVÆRKTØJ MED ROLK
Tid: 16. april klokken 14 – 17
Sted: Roskilde og Omegns Lystfiskerklub, Kongemarken 34, 4000 Roskilde (Roskilde Golfklub Materielgård)
Indhold
På arrangementet vil I opleve og selv medvirke til, hvordan ørredbestanden i Kornerup Å og
Gedebæksrenden er blevet reetableret fra år 2000 og frem, og hvordan vandløb med enkle greb kan
hjælpes til at huse meget mere liv. Desuden vil vi på tværs af formidlerne udveksle erfaringer med
meningsfyldt praktiske naturplejeaktiviteter som et lag i naturformidling.
Program
Kl. 14.00: Velkomst (ROLK/Nationalparken)
Kl. 14.20: Rundvisning i klækkeriet og vandløbsrestaurering i Gedebæksrenden
Kl. 15.45: Kage og kaffe på Roskilde Golfklub (hvis det er muligt med smitte-situationen)
Kl. 16.00: Ørredudsætning og vandløbsrestaurering som naturformidling til børn og unge
Kl. 17.00: Afslutning
Forplejning
Egen termokaffe og madpakke for pga. Covid-19.
Tilmelding – Først til mølle
Sæt datoen i kalenderen. Vi sender et link til tilmelding ud en måned inden turen. Det bliver også muligt at
melde sig til via en mail. Der er plads til 30 deltagere. Der er først til mølle.
Se mere
Læs om ROLKs arbejde i den vedhæftede projektbeskrivelse og på videolinket
https://www.youtube.com/watch?v=1Vgbs8jQ30g&t=77s

FORÅRS-VANDREMØDE OM FÆRDSEL OG ADGANG MED GRUPPER
Tid: 28. april 2021 fra klokken 14 - 17
Mødested: P-pladsen ved Bognæs
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Indhold
Vandremøde om færdsel og adgang i den danske natur. Vi tager udgangspunkt i en vandretur på Bognæs.
Vi oplever en række af Bognæs naturperler med naturformidler og biolog Søren Grøntved. Rasmus
Rasmussen, som er skytte på Bognæs, fortællerom hans oplevelser med færdsel på Bognæs. Efterfølgende
fortæller naturvejleder, Sofie Clauson-Kaas hvad i skal være særligt opmærksomme på, når i laver guidede
ture i nationalparken og vi diskutere hvordan vi kan tage hensyn til både natur og ejerforhold.
Forplejning
Egen coronasikker termokaffe og madpakke.
Tilmelding
Sæt datoen i kalenderen. Vi sender et link til tilmelding ud en måned inden turen. Det bliver også muligt at
melde sig til via en mail. Tilmelding foregår efter først-til-mølle princippet.

WORKSHOPS OM ADGANGSREGLER OG FÆRDSEL I NATUREN
Tid: Juni 2021.
Sted: Tre steder i nationalparkens tre kommuner.
Indhold
I juni måned vil blive afholdt 2-3 workshops om færdsel og adgangsregler for turguider, formidlere,
foreninger og lodsejere. Nærmere info og datoer kommer senere.
Tilmelding
Dato og tilmelding kommer.

SEJLTUR PÅ FJORDEN - FISKETUR
Tid: Fredag den 27. august 2021 fra klokken 15 til 18.
Sted: Hjortholm, som ligger til kaj bag Vikingeskibsmuseets Museumshavn
Indhold
Vi håber inderligt, at vi i slutningen af august kan invitere på en dejlig sejltur – og måske også fisketur – med
nationalparkbåden. På turen vil der være mulighed for at dele ideer og viden om formidling af fjorden. Vi
inviterer fjordkloge folk til at give korte 7 minutters oplæg og fortællinger om fjorden. Efter en times oplæg
og debat byder vi på fisketur og røgning af fisk.
Forplejning
Fisk og øl.
Tilmelding
Sæt datoen i kalenderen. Vi sender et link til tilmelding ud en måned inden turen. Det bliver også muligt at
melde sig til via en mail. Tilmelding foregår efter først-til-mølle princippet. Der er plads til xx passagerer på
Hjortholm.

OKTOBERFEST
Tid: Fredag den 1. oktober 2021
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Sted: Ledreborg hele huset og eller telt udenfor.
Indhold
Vi trænger til at holde fest. Og håber virkelig, at det vil kunne lade sig gøre i oktober. Programmet vil
afspejle de muligheder, som ligger i oktober 2021 – så det følger. Men datoen kan ingen tage fra os. Sæt
den i kalenderen og håb sammen med os på et ordentligt skrallabang af en fest i og omkring
nationalparkens kontor på Ledreborg Slot.
Forplejning
Stærke drinks og mad tilpasset den aktuelle coronasituation
Tilmelding
Sæt datoen i kalenderen. Vi sender et link til tilmelding ud en måned inden festen. Det bliver også muligt at
melde sig til via en mail.

DOMKIRKEN
Tid: 21.12.2021 klokken
Sted: Roskilde Domkirke
Indhold
På årets korteste dag fejrer Nationalparken i samarbejde med Roskilde Domkirke, at solen vender – og
ønsker glædelig jul. Årets tema kendes ikke endnu.
Forplejning
Åndelig føde
Tilmelding
Ikke nødvendig.
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