
Månedsnyhedsbrev – november 2020 
 

Foreningen Nordsjællands Naturskole 
Kontoradresse: Betulavej 44, 3200 Helsinge 

TLF.: 20169928 naturborn@gmail.com 
  CVR: 41115009 

 
Kursusadresse: RAMhuset, Ramløse Skole, Gl. Præstevej 2, Ramløse, 

3200 Helsinge 

…er for alle familier med helt små børn mellem nul og fem år. 
 
Vi mødes hver anden søndag fra september til juni. Din familie kan også være med.  
 
Vores møder foregår altid i naturen, og altid i skovene i Gribskov Kommune. 
 
Skovtroldene i Gribskov er et projekt, som har til formål at give børn naturoplevelser, for kun ved kontakt med naturen vil 
børn få de nødvendige udfordringer, som på den lange bane kan gøre dem stærke og dygtig til at klare de mange ting, som et 
moderne liv kræver af dem. 
 
Det er videnskabelig bevist, at udebørn har langt større modstandskraft, bedre balance og er bedre til at klare livets mange 
udfordringer, og ikke mindst, de tilegner sig en viden, som kommer dem til gode senere hen i livet. 
 

…er for alle børn mellem seks og tolv år.  
 
Vi mødes hver anden søndag fra september til juni. Vores møder foregår altid i naturen, og 
fortrinsvis i skovene i Gribskov Kommune. Her er nogle emner: 
Hvordan er naturens gang i skoven? - Hvor bor dyrene? - Hvem æder hvem? - Hvem kan finde vej? - Hvem kan lave bål og 
mad? - Hvem kan fortælle en god historie? 

Møder i november: 
I november mødes vi i Græsted Hegn den 1/11, 15/11 og 29/11. 
Alle søndagene i november er mødestedet P-pladsen ved Wielands sø på 
Tulstrupvej nær Græsted (tast evt. Tulstrupvej 4 ind på GPS’en, adressen er 
tæt på). 
Skovtroldene fra kl. 10:30 til 13:00 
Naturdetektiverne fra kl. 13:00 til 16:00 
Vi laver udendørs aktiviteter, holder afstand, spritter af og passer på hinanden. 
 
Følg os også på Facebook (gruppe): 
Skovtroldene og Naturdetektiverne i Gribskov. 



Husk at… 
…tage en madpakke med, når du deltager i 
Skovtrolde- eller Naturdetektivernes 
aktiviteter. - Vi har en juice med til alle 
børnene. 
 
Vi ved, at der vil være søndage, hvor ikke alle 
kan deltage. For at have et overblik over, 
hvor mange vi bliver fra gang til gang, vil vi 
meget gerne have en melding fra dig, når du 
deltager. 
 
Du tilmelder dig ved at sende en SMS til 
enten 20169928, 60665267 eller en mail til 
naturborn@gmail.com 

 
 

Medlemskab: 
Det er en forudsætning for at deltage i Skovtroldene 
og Naturdetektiverne, at være aktivitetsmedlem af 
foreningen Nordsjællands Naturskole. 
 

• For Skovtroldene er aktivitetskontingentet 100 
kr. pr. halvår. Desuden skal én forældre være 
medlem af foreningen. Her er 
medlemskontingentet på 100 kr. pr. år. 

 
• For Naturdetektiverne er 

aktivitetskontingentet 100 kr. pr. halvår. 
 

• For alle fra 13 år er medlemskontingentet på 
100 kr. pr. år. 

 
• Kontingent for 2020. Beløbet skal indsættes via 

Nem konto: Reg.nr. 6490 - 2033303 – Mærk 
indbetalingen ”Kontingent 2020 ”, 
samt dit navn, e-mailadresse, fødselsdag og år. 

 

 
Er du medlem af Nordsjællands Naturskoles forening, så er du også medlem af 
RAMhuset i Ramløse. - Du kan se RAMhusets program og nyhedsbreve her: https://ramhuset.dk/  

VELKOMMEN TIL RAM-HUSET RAMhuset er Ramløses kultur- og aktivitetshus. Det er beliggende ved Ramløse Skole. RAMhuset rummer foreningerne Ramløse Husflid, Kunstværkstederne og Nordsjællands Naturskole. Herudover danner huset ramme om en café med skiftende arrangementer og aktiviteter. 
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Kontoradresse: Betulavej 44, 3200 Helsinge TLF.: 20169928 
naturborn@gmail.com  CVR: 13651043 Kursusadresse: RAMhuset, Ramløse 

Skole, Gl. Præstevej 2, Ramløse, 3200 Helsinge 

Naturskolens udeskolen laver undervisningsforløb og naturformidling til... 
 

• Dagtilbud og daginstitutioner 
• Skoler og andre undervisningsinstitutioner 
• Foreninger og organisationer 
• Ældreområdet og handicapområdet 
• Virksomheder 

Vores naturvejleder og vores træklatrer-instruktør skal bestilles i god tid, 
før et arrangement eller undervisningsforløb skal finde sted. 
Naturvejledning: Pris pr. påbegyndt time – 500,00 kr. Minimum 2 timer. 

 
 
Træklatring: Pris pr. påbegyndt time – 1000,00 
kr. + 2000,00 kr. for opsætning og nedtagning 
af udstyr. Der deltager altid 2 instruktører.  
 
Længerevarende forløb kan aftales. 
 
Der tillægges ikke kørselsgodtgørelse inden for 
Gribskov Kommune. 
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Naturskolen arrangerer også… 
 

• …kurser og foredrag, bl.a. i samarbejde med Gribskov Folkeuniversitet, 
naturvandringer, svampeture, lejrture, træklatring, studieture og rejser m.m. 

• Vi arbejder gerne over hele landet – har du en idé eller et emne, som du vil arbejde 
med, så hører vi gerne fra dig.  

Vi har alle brug for 
naturen, for vi er i 
bund og grund en del 
af den. 
 
Men der er så meget, 
som fylder vores 
hverdag, og som 
trækker os væk fra 
den. Jeg vil faktisk 
påstå, at mange lider 
af en kronisk mangel 
på natur. 
 
Al ære værd, at nogle 
er hoppet på cyklen, 
og drøner ud af de 
mange spor, som nu 
snor sig gennem 
skovene.  
 
Nogle er begyndt at 
løbe, men de fleste får 
ikke taget sig sammen 
til at komme ud og 
mærke naturen, og får 
derved ikke fyldt 
naturens ro på sjæl og 
krop. 

”Lad os mødes om bålet” foregår på tirsdage i lige uger mellem kl. 19 og 21. Det er gratis, og ligger på 
følgende datoer i 2020: Den 10. november, 24. november og den 8. december. 
 
Vi mødes hver gang ved Høbjerghytten, Ved Skoven 6, 3200 Helsinge. Vi må højst være 10. Hvis du har 
lyst til at deltage, skal tilmelde dig hver gang senest dagen før på vores mail: naturborn@gmail.com 
Parkering skal ske på P-pladsen foran kursuscentret Bymose Hegn!  
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Børn og natur er en god kombination. Også helt små 
børn har brug for natur. Der kan alle deres sanser 
blive vakt til live, og far kan også få sine sanser 
stimuleret. Kom og få nogle gode oplevelser sammen 
med dit barn. – Vi mødes på fredage i lige uger. 
 

Vandgran - et træ fra 
fortiden… 
 
Af naturvejleder Niels Henriksen 
 
Den 17. oktober i år havde Roland Øster, min 
nuværende praktikant fra Skovskolens natur- 
og kulturformidler-linie, en tur til Grønnese 
Skov mellem Frederiksværk og Hundested. 
 
Egentlig gjaldt turen noget helt andet, 
nemlig en stille vandretur, hvor der er tid til 
fordybelse, samt at lære noget om Østens 
måde at finde og opnå harmoni mellem krop 
og sjæl – ”en sjælevandring”. 
 
Men på turen faldt mine øjne på et nåletræ. 
Nåletræer har vi jo mange forskellige arter af 
i Danmark. 
 
Mange af dem er hentet langvejs fra, for at 
stå i vore skove og haver. Men dette træ er 
noget særligt. 
 
I 1941 fandt man nemlig i Japan nogle 
forstenede rester af vandgran i aflejringer fra 
tertiærtiden (65,5 til for 1,806 millioner år 
siden). Træet fik det videnskabelige navn 

Metasequoia glyptostroboides, da den japanske botaniker S. Miki fra universitetet i Osaka beskrev 
fundet i 1941. Det var opfattelsen at træet var uddødt for omkring 50 millioner år siden. 



Men sådan forholder det sig alligevel ikke. For ligeledes i 1941 fandt en kinesisk forsker, professor T. Kan, 
faktisk lyslevende træer, da han besøgte grænseområderne mellem provinserne Hupeh og Szechuan syd 
for Yangtze-Kiang floden, som løber tæt på byen Wan-hsien. 
 
I nogle fjerne og vanskeligt tilgængelige bjergområder opdagede professor Kan et træ, som var ukendt 
for ham, men som af beboere i området var kendt under havnet ”shuihsa”. Det kan oversættes til noget 
i retning af vandlærk eller vandgran. Beboerne kunne bekræfte, at den slags træer altid havde vokset i 
de uvejsomme dale. 
 
Tre år senere i 1944 besøgte en forstmand ved navn T. Wang området. Han indsamlede nyt materiale, 
men først i 1946 og 1947 fik nye ekspeditioner fastslået omfanget af det ”nye træs” udbredelse. På et 
område på omkring 800 kvadratkilometer fandt man omkring 100 gamle træer, som havde en højde på 
30-50 meter. Man skønnede, at en del af de gamle træer kunne være 600 år gamle. Ud over de store 
gamle træer fandt man ca. 900 træer af meget forskellig størrelse. 
 
Fra de gamle træer indsamlede man frø, hvoraf nogle blev 
sendt til botaniske haver rundt om i verden, heriblandt 
Forstbotanisk Have i Charlottenlund. Frøene kom til haven 
sent på året 1947, hvorpå det blev udsået, og et levedygtigt 
træ kunne udplantes i 1948. 
 
Jeg har selv besøgt de udplantede træer flere gange i 
Forstbotanisk Have og Botanisk Have i København, hvor 
træerne i dag er af en anseelig størrelse, og i 2006 så man de 
første kogler på de ”danske træer”. 
 
Ligesom den europæiske lærk, Larix decidua, er løvfældende, 
så er vandgran det også. Billedet her viser en slående lighed 
med lærketræets nåle. 
 
Vil du vide mere om træer og dyr – både de levende og de uddøde, så følg linkene her: 
 
http://www.forstbotaniskhave.dk/Plan.htm  
 
https://snm.ku.dk/botanisk-have/  
 

Lidt geoviden for alle, både store og små… 
 
Der er masser af sten i Danmark, men lagt de fleste er af 
”udenlandsk afstamning”. Bornholm har egentlige klipper, mens 
resten af landet er præget af Kridttidens aflejringer, samt den jord 
og sten, som Istidens gletschere førte med sig fra det meste af 
Skandinavien.   
 
Der forskes meget i Jordens geologiske og biologiske udvikling, og 
et af de tidsskrifter, som kan gøre dig klogere på mange vigtige 
spørgsmål er netop ”Geoviden”. Man kan abonnere på det 
elektronisk. Jeg har valgt at sætte et link på til et nummer af 
bladet fra 2006, men stadig aktuelt og lærerigt: 
 
https://www.geocenter.dk/wp-content/uploads/2018/07/Geoviden_4_2006.pdf 
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Efterårsferie på Esrum-Tisvildevejen 
Søndag den 11. oktober drog en skare afsted fra Esbønderup for at 
opleve efterårsskoven på en del af ruteforløbet mellem Esrum 
Kloster og Mårum. 
 
Toogtyve børn og voksne nød i fulde drag den smukke skov, guidet 
af Susanne og Niels.  

 
Meget kan opleves på sådan en 
tur, og flere vil følge efter denne. 
 
Ud over historier om kloge koner, 
lægeurter og munke var der 
selvfølgelig også tid til Chr. Den 4, 
som (måske) tabte nogle af sine 
guldmønter under en ridetur tæt 
på klosteret. 

 
Foreløbig har Esrum-Tisvildevejen 
et forløb gennem Gribskov til 
Mårum, og herfra videre gennem 
Kagerup til Annisse, hvorfra man 
går til Ramløse, og sluttelig over 
Ellemosen og gennem Tisvilde 
Hegn til Tisvildeleje, nærmere 
bestem Helene Kilde. 
 
Ruten er godt afmærket, og man 
kan få kort over hele forløbet. 



 
Fremover vil vi afprøve flere dele af et nyt forløb 
mellem Tisvildeleje og Esrum Kloster. Invitation til 
disse vandringer vil bl.a. være at finde her i 
nyhedsbrevene. 
 
Men du kan også følge med i, hvad der foregår i 
løbet af året på den nuværende del af 
Pilgrimsruten Esrum-Tisvildevejen. Brug linket 
her: https://tisvildevejen.dk/ 
 
  

To ture til stendysser og gravhøje 

I november kan du deltage på to naturvandringer, hvor vi ud over naturen også ser på stendysser og 
gravhøje, som vi heldigvis har mange af i Gribskov Kommune. Stendysserne finder vi særlig mange af i 
Valby Hegn, mens langt de fleste gravhøje ligger i Tisvilde Hegn. 
Stendyssetur i Valby Hegn 
Lørdag den 14. november kl. 13-16 
Mødested: Helsinge Station – turen slutter samme sted. 
 
Gravhøjetur i Tisvilde Hegn 
Lørdag den 28. november kl. 13-16 – turen slutter samme sted. 
Mødested: P-pladsen ved Tisvildeleje Strand. 
 
Guider på turene: Roland Øster og Niels Henriksen 
Pris for deltagelse: 30 kr., som betales ved turenes begyndelse. 

Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbreve, skal du blot sende besked i en mail til naturborn@gmail.com 
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