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På Avnø er der mere mellem himmel og jord! 
 

Kom og deltag I vores nye projekt på Avnø og børn, natur og kunst: Højt til loftet 
 
• Tag på tur med en billedkunstner og en naturvejleder på Avnø og få en prøve på 

hvordan man kan hente inspiration i naturen til kreativitet. 
 
• Få børnenes kreationer udstillet på lokale biblioteker o.l. 
 
BAGGRUND 
Projektet kalder vi "Højt til Loftet" - fordi der ER højt til loftet på Avnø og fordi vi gerne vil 
sætte børnene i en anderledes ramme, hvor de selv får "højt til loftet" mentalt. 
 
Vi vil med projektet tilbyde et modspil til børnenes hverdag hvor de i skolen og institution 
ofte sidder indenfor bag 4 vægge og i fritiden spendere stadig mere tid foran Pc'eren eller 
Tv'et. 
 
Naturen er mere end arter og fag. Den er også et rum for fordybelse og mulighed for at 
vende blikket indad for at se og mærke hvad der rør sig der. Det åbne landskab og himlen 
over Avnø giver ro i hovedet og mulighed for en stund at komme væk fra en travl hverdag.  
 
Læs mere om projektet på www.avnoe.dk 
 
MÅLGRUPPE 
Børn fra børnehave, SFO, indskoling og mellemtrinnet.  
 
DELTAGERANTAL 
Maks. 20 børn eller en klasse ad gangen. 
 
FORLØBET 

 Kontakt Avnø Naturcenter, Kari Hald og tilmeld jer projektet 
 Vi drøfter hvordan forløbet kan tilpasses jeres tanker og ideer - f.eks. i forhold til noget 

I arbejder med i forvejen eller har planer om at arbejde med. Det gælder f.eks. også 
tema og materialevalg. 

 Vi aftaler en eller to dage hvor gruppen kommer ud på Avnø. Helst mandage.  
 Sammen med billedkunstlærer Hanne Juncher og naturvejleder Kari Hald går vi ud på 

Avnø og henter inspiration til de kreationer børnene skal lave. 
 Enten derude eller på naturskolen udfører børnene deres første kreationer i forløbet.  
 Hjemme i institutionen eller skolen arbejder I selv videre med emnet og de bedste 

produkter vælges ud. 
 I sidste halvdel af 2009 kommer et udvalg af børnenes kreationer med på 

udstillingsturneen til lokale biblioteker o.l. 
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Sideløbende med jeres proces, arbejder kunstner Jette Jørgensen med 12 malerier af 
udsigten fra tårnet på Avnø. Disse udstilles sammen med børnenes kreationer og der 
udarbejdes en folder om projektet til udstillingsturneen. Jettes 12 malerier affotograferes, 
forstørres, printes og ophænges under loftet i tårnet på Avnø. Hele projektet forventes 
afslutte ved udgange af 2009 - med mindre der er rigtig mange steder der gerne vil have 
besøg af udstillingen. 
 
HVORNÅR 
Besøg på Avnø kan bestilles i efterår og vinter 2008 samt vinter, forår og forsommer 
2009.  
Besøget på Avnø skal helst foregå på en mandag. 
 
PRIS 
Besøget på Avnø med billedkunstner og naturvejleder er gratis. Ligeledes de materialer vi 
vælger at arbejde med på dagen. 
 
I skal selv sørge for transport til Avnø og eventuelle udgifter til materialer i det videre 
forløb hjemme hos jer selv. 
 
Vi sørger for at børnenes kreationer bliver transporteret rundt og ophængt på de 
forskellige udstillingssteder. 
 
HVEM STÅR BAG? 
Projektet er et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening i Vordingborg og 
Næstved og Avnø Naturcenter. Projektet er støttet af Skov- og Naturstyrelsens midler til 
lokale miljøinitiativer samt Kultur og Fritidsforvaltningen i Vordingborg og Næstved 
kommune. 
 

   
 
 

   
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Kari Hald, Avnø Naturcenter 
 
Jette Jørgensen, Kunstner 
 
Hanne Juncher, Billedkunstlærer 
 
Lisbeth Dithmarsen, DN Vordingborg 
 
Kristian Gramstrup, DN Næstved 


