NATURFÆLLESSKAB I LANDSBYEN
Et projekt fra Landsbyrådet i Rebild Kommune for alle landsbyer i kommunen

Tilbud til landsbyer, tilmeldt Rebild Kommunes Landsbyråds projekt
”Naturfællesskab i Landsbyen”
Foredrag med NaturKarsten:
Hvad det betyder for naturen at
lave små vilde områder.

Workshop:
Byg et insekthotel
Denne workshop tilpasses den enkelte landsbys
ønsker. Der kan bygges et stort insekthotel til
fællesarealer eller mindre, som hver deltager kan
tage med hjem i sin egen have. Varer ca. 6-7 timer og
egner sig som lørdag/søndagsarrangement. Antal
deltagere: Ml. 5 og 20. Vi arbejder i det fri og samler
materialer til i naturen som græs, siv, blade m.m.
Man kan lave: Stort fællesinsekthotel ca. 150 x 150 x
24 cm opsat på stolper med tag. 9 rum, der kan
inddeles i mindre.

Karsten Hansen med tilnavne som Naturkarsten
eller Karsten Kortbuks kommer til jeres landsby og
holder et oplæg om, hvad en smule vild natur gør
for insekt- og dyrelivet. Der skal ikke så meget til for
at hjælpe med at bevare et rigt dyreliv. Det handler
tit om at tænke sig lidt om og skabe små levesteder.
Også tænke økologiske korridorer ind, så insekterne
og dyrene ikke bliver ”fanget” i isolerede levesteder,
men kan bevæge sig omkring i forhold til dyrenes og
insekternes livscyklus. Dvs. der skal være steder til
at yngle, overvintre og ikke mindst mad.
Foredraget varer ca. 2 timer og kan bookes en
hverdagsaften eller weekend i jeres by. Kan holdes i
det fri eller i jeres forsamlingshus. Måske en lille
rundtur i jeres grønne områder og få gode råd til
hvordan I skaber bedre levesteder for naturen.
Egner sig til både børn, forældre og bedsteforældre.
Kan ansøges gennem Landsbyrådet gennem
koordinatoren

Mindre insekthotel: ca. 60 x 120 cm med tag til
ophængning. Kan laves i forskellige størrelser og
modeller
Små insekthotellet til murbier og humlebier

Arrangeres i samarbejde med Bæredygtig Læring
Arrangementet ansøges gennem ”Grønt Guld” og
forudsætter at nogle af deltagerne er 60+. Gerne som
et bedste-forældre-børnebørn projekt. Kontakt
koordinatoren for flere oplysninger
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Bålmad i det fri
Dette arrangement er for jer, der har lyst til at lave
gourmet-mad sammen i det fri over bål med kyndig
vejledning fra en guide. I mødes kl. ca. 15 og går en
tur i naturen hvor der indsamles spiselige planter.
Efterfølgende hjælpes I ad med at tilberede
planterne og der suppleres med indkøbte råvarer –
gerne lokal mad. Kokken/guiden hjælper med
tilberedningen og der afsluttes med fællesspisning.

Tilbud i støbeskeen:
Sommerfugletur: ”Se en sommerfugl”
Aftentur hvor der opsættes UV-lys, så
sommerfugle tiltrækkes. En erfaren
sommerfugleekspert fortæller om de enkelte arter
der lokkes til.

Antal deltagere: 10-30

Guider:
Rebildguiden
Anette Blichfeldt
Klattrup

Camilla Amira Nielsen
fra
Den Grønne
omstilling

Kursus i Le-slåning:
For de landsbyer, der synes det kunne være sjovt
at slå blomsterengen i efteråret. Slåning er del af
den udpining, der gavner de vilde blomster. Når
det organiske materiale fjernes, fjernes også
næringsstoffer fra jorden og de vilde blomster får
mindre konkurrence fra ukrudt som tidsler og
brændenælder. Det afslåede materiale kan lægges
i kvasbunker til eks. Pindsvin-vinterbo.

.
Egner sig til både børn, forældre og bedsteforældre
eller grupper, der gerne vil lave en aktivitet
sammen. Der kan komme en mindre
deltagerbetaling – afhængig af menuen. Kan
ansøges gennem Landsbyrådet gennem
koordinatoren
Aktiviteter for din landsby:
Vinsmagning:
Fang en sommerfugl

Har du tanker om en særlig aktivitet, der passer til
din landsby i sammenhæng med naturfællesskaber
i Landsbyen, kontakt Kersten. Vi har mulighed for
at få fonds-finansiering nogle typer projekter eller
søge tilskud fra forskellige puljer.
Koordinator for Naturfællesskaber i Landsbyen,
Kersten@himmerlandsbyen.dk
Tlf: 20532083

Book: Kontakt Kersten 20532083 eller mail:
kersten”himmerlandsbyen.dk

