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At vente gør ikke i sig selv nogen forskel. 
 
 

Referat og aktivitetsoversigt fra aktivitetsdagen lørdag den 8. april 2006  

 

 

Formålet med aktivitetsdagen var:  

 at få et overblik over eventuelle aktiviteter der allerede er i gang  

 at få ideer til konkrete aktiviteter der kan sættes i gang i foreningens regi 

 at få igangsat konkrete aktiviteter som foreningen kan bakke op om 

 

Programmet:  

 

 Velkommen ved foreningens formand Jens Roesgaard herunder en kort orientering om Den 

nationale følgegruppes rapport til ministeren.  

 Oplæg ved Museumsleder Jytte Nielsen 

 Arbejdsgrupperne sættes i gang ud fra interessefelter.   

 Opsamling og konkretisering af forventninger og aftaler  

 

 
Referat: 

 

Ca 20 personer mødte op til aktivitetsdagen – nogle havde tidligere været med i 

undersøgelsesprojektet andre var nye ansigter. Velkommen til både nye og kendte og tak for en 

rigtig god og inspirerende dag.  

 

Også en stor tak til VUC Thy-Mors for lån af lokaler.  

 

9.30-10.00: Velkomst, praktiske oplysninger og oplæg ved Jens Roesgaard 

Jens Roesgaard fortalte kort om de vigtigste nøglepunkter i den nationale følgegruppes rapport, og 

igen her er det tydeligt, at den lokale opbakning vægter tungt, når de 1-3 nationalparkprojekter 

udpeges til efteråret. Det er altså nu ”det sner”, hvis vi i Thy skal have mulighed for at få 

indflydelse på ministerens beslutning.  

Rapporten fra den nationale følgegruppe findes på foreningens hjemmeside og udkommer i 

papirudgave i løbet af maj måned.  

 
10.00-10.30: Oplæg ved Jytte Nielsen 

Jytte Nielsen gav os alle inspiration og ”blod på tanden” til dagens arbejde. Med henvisning til 

overskriften for dagen – at vente gør ikke i sig selv nogen forskel – viste Jytte i sit oplæg, hvordan  

erfaringerne fra den kulturhistoriske arbejdsgruppe fra undersøgelsesperioden viste, at det kan 

betyde meget at samle mennesker, der har lyst og interesse for nationalparkprojektet i Thy. Flere af 

projekterne fra den kulturhistoriske gruppe havde resulteret i decideret ny viden. Andre havde givet 

adgang til egentlige projektansøgninger. Det gør altså en stor forskel, hvis man bruger ventetiden 

både konstruktivt og fremadrettet.  

Endvidere delte Jytte ud af sine erfaringer med museets venskabsforening.   
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Herefter gik arbejdet i grupperne i gang koordineret af Knud Søgaard og Mona Kyndi:  

10.30-11.30:  Brainstorm i grupper.  

11.30-12.00:  Frokost 

12.00-12.45: Plenum – hver gruppe fortalte om sine ideer og ideerne blev 

kategoriseret i 3 temaer. 

12.45-13.30: Temagrupper. Ideerne blev konkretiseret: Hvad, hvordan, hvornår og 

hvem 

13.30-14.15: Plenum  

14.15-14.30:  Afslutning og tak for i dag   

 

Resultatet af dagens arbejde var en lang række gode ideer og aftale om konkrete aktiviteter. Der 

blev nedsat tre grupper:  

- Aktivitetsgruppe 

- PR-gruppe 

- Kulturhistorisk gruppe 

 

På baggrund af gruppernes arbejde blev der udarbejdet en oversigt over arbejdsgruppens 

medlemmer, en oversigt over ideer og forslag samt en kort beskrivelse af planlagte aktiviteter.  

 

Hver gruppe valgte endvidere en kontaktperson. Nogle af dagens deltagere var nødt til at gå i løbet 

af dagen og deres navne fremgår derfor ikke af oversigten. De er selvfølgelig meget velkomne til at 

gå ind i arbejdsgrupperne efter interesse. Arbejdsgrupperne er i det hele taget åbne for nye 

medlemmer. Kontakt derfor kontaktpersonen, hvis du har lyst til at indgå i en af grupperne 

 

Idebank og aktivitetsoversigt  

 

Kulturhistoriske gruppe 

 

Medlemmer Forslag Planlagte aktiviteter 

Knud Søgaard 

Jens Vangsgaard 

Jens Kjær 

Thorkild Jakobsen 

 

Kontaktperson:  

Thorkild Jakobsen:  

Tlf: 97962018  

Lodbjerg Fyr – Hanstholm Fyr 

- Kulturlejligheder, 

forskermiljø, formidling 

Kystbyer 

Skudefart 

Vandmølle (Klitmøller) 

Etablering af lokal Botanisk have 

Smag på nationalpark Thy 

- Øl på porse 

- Vildt 

- Lam 

- Honning 

- Fisk 

 

Planlægge og beskrive en 

rute, der kommer omkring 

de vigtigste 

kulturhistoriske steder i 

nationalparkområdet.  

 

Møde i arbejdsgruppen 

den 20/4  
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Aktivitetsgruppen 

 

Medlemmer Forslag Planlagte aktiviteter 

Leo Thorsager 

Søren Sørensen 

Lis Vegeberg 

Ove Jensen 

Martin Aeppli 

Finn Steffensen 

Mona Kyndi 

 

Kontaktperson:  

Ove Jensen 

Tlf: 97911830 

Får uden hegn 

Formidling og naturpleje 

Natur-etik/respekt for naturen 

Guidede ture i området 

- Oplysning 

- Bedst mulig formidling 

- Naturnet.dk 

Nationalpark Gigathlon 

- Konkurrence 

- Mulighed for at være 

med på del-ture 

- Samarbejde med 

relevante 

foreninger/klubber 

En sensommerdag på heden 

- Får og hyrder 

- Biavl 

- Samarbejde med lokale 

foreninger 

Cykelløb 

Vandreturisme 

8 årlige arrangementer 

- Ture 

- Praktiske 

- Foredrag 

- Samarbejde med 

foreninger/institutioner  

og statsskoven  

Affaldsopsamling 

Vedligeholdelse af vandhuller 

Trærydning 

Vedligeholdelse af stier 

Vedligeholdelse af 

informationstavler 

 

 

 

Adoption af udvalgte stier  

- skal igangsættes nu efter 

aftale med sns 

Cykeltur med formidling 

- Maj/juni måned 

 

Får uden hegn og biavl 

- August 

- Formidling 

 

Gigathlon i thy 

- Planlægning og aftaler i 

efteråret 

- Afvikles forår 2007 
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PR-gruppen 

 

Medlemmer Forslag Planlagte aktiviteter 

Carsten V. Nielsen 

Ib Nord Nielsen 

Gustav Sieg Sørensen 

Hans Jørgen 

Kristensen 

Jens Roesgaard 

 

Kontaktperson 

Carsten V. Nielsen 

Tlf: 97921900 

Offentligt møde  

- Politikere 

- Erhvervsfolk 

- Støtteforeningen 

Direkte kontakt til folketingsmedlemmer fra 

Thy 

Direkte kontakt til den lokale følgegruppe 

Pressestrategi 

- De bergske blade – månedlig 

nationalparkklumme 

- Nordjyske 

- Radio/TV 

Synlig på events: f.eks. 

- Skovens dag 

- Dyrskue Sydthy 

- Handelsmesse 

- Torvet Thisted 

Hvervekampagne 

- Direkte henvendelse 

Folder om foreningen  

- Tilmeldingsblanket 

Sponsering af tryksager, brochurer og 

annoncer 

Nyhedsbrev 

Skoleprojekt 

- Tegninger og opgaver 

- Tilbud om besøg  

Fotokonkurrence 

- Samarbejde med dagblad eller lign 

- Månedens billede 

- Billeder indenfor 

kultur/erhverv/friluftsliv 

Samarbejde med naturvejledere ang. 

Formidling af foreningen 

  

 

Offentligt møde (den 15/5?) 

- Turistrapport 

 

Kontakte 

folketingspolitikere fra Thy 

 

Hvervekampagne 

- Direkte henvendelse 

og folder 

 

Udarbejde pressestrategi 

- Kontakte medierne i 

april 

PR-strategi  frem mod 

beslutningsprocessen 

 

Synliggørelse på events 

- Skovens dag den 7/5 

- Dyrskue Hurup i 

juni 

 

Udarbejde folder  

- Indhold 

- Pris 

- Sponsor 

- Flap til indmeldelse 

 

 

  

 

  


