
Ulla og Rikke fra Ødsted var med på kursus på Søballegård den 21. oktober 2013. 

Her er lidt indtryk fra dem: 

Vi startede dagen med en bid brød og kaffe, og præsentation af hinanden, stedet, dagen og de to 

naturvejledere.  

Så tog vi det varme tøj på og drog ud i naturen… 

Første stop var ude i haven, hvor de flotteste fluesvampe skød op af græsplænen! Vi fik en snak om svampe 

– giftige og ikke-giftige, hvordan vi kunne kende de forskellige på lamellerne, og sikkerheden om svampene 

hjemme i dagpleje-haverne. 

Så gik vi langs naturhegn og over køernes græsmark til en lille sø. Her fiskede vi med net små vand-dyr op i 

en balje, så de kunne studeres nærmere. Vi snakkede sikkerhed omkring vandet og hvordan vi kunne give 

børnene gode oplevelser fra sø og bæk. Vi kikkede nærmere på dyrene fra små ”akvarier” vi kunne stå med 

i hånden. 

 

Så fortsatte vi om i skoven, hvor skovbunden blev rodet igennem. Vi fandt frøer og tudser (og lærte at se 

forskel!) Salamandere, edderkopper og andre sjove kryb…  Vi fandt et spætteværksted og konkurrerede 

med at kaste med agern i en spand. Hvem ramte spanden med flest? 

Undervejs fandt vi slåen og andre bær og buske. Vi snakkede om giftige planter og signalfarver, hvad kunne 

spises og hvad var flot bare at se på! 

Tilbage ved gården nærmede det sig frokost. Der skulle arbejdes for føden, så vi gik i gang med at samle 

æbler fra de gamle æbletræer. De blev skyllet og skåret i stykker. Så kom de i kværnen og saftpressen – vi 

pressede nok mellem 30 og 40 liter æblesaft! Nøj det smagte godt!!! 



 

Ind til frokost og få varmen, og så gik vi ellers i gang i værkstedet med alle de ting vi havde samlet på turen 

om formiddagen. Vi fandt inspiration i de ting naturvejlederne havde lavet, samt bøger og hinanden. Sikke 

en fantasi  

 

Alt i alt en rigtig god dag, med masser af input, dejlig natur og godt humør – super dygtige undervisere!!! 

Mange hilsner 

Ulla og Rikke 


