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Kandidat nr. 1 Bragt i Folkebladet fredag d. 11. okt. 

Hun forstår at gøre naturen vedkommende 

Første kandidat til Naturprisen 2019 er Julle fra SeniorHøjskolen 

Lars Kamstrup kamp@folkebladetlemvig.dk 

Naturprisen 

Lemvig: Så har vi fået den første kandidat til årets Naturprisen, som uddeles af den lokale afdeling af 

Danmarks Naturfredningsforening. 

Det er Asger Gyldenkærne, præstevangen 1 i Bøvlingbjerg, der indstiller Julietta Jensen - bedre kendt 

som Julle - fra SeniorHøjskolen i Nørre Nissum. 

"Julietta Jensen har altid haft tilknytning til naturen - som ung som sømand, senere gennem sit arbejde i 

Klosterhedens Statsskovsdistrikt og nu som højskolelærer på Seniorhøjskolen", skriver Asger Gyldenkær-

ne. 

"Her er hun en skattet lærer, der på den mest fængslende måde forstår at formidle sit stof. Det være sig 

en morgensang om ensiansommerfuglen, som ingen forbinder noget særligt med, men som kan bjergta-

ge en hel forsamling, når Julle ruller dens livscyklus ud. 

Eller et kold kursister, der forlader deres varme seng klokken 5 om morgenen for at gå på bæverjagt ved 

Møllesøen. Eller 70 kursister, der en efterårsnat på natsorte veje i Klosterheden oplever hjortebrøl i 

brunsttiden. Alt sammen noget, der giver kursisterne uforglemmelige oplevelser, så de vender tilbage 

igen og igen - en god reklame for vores egn. 

Dette ville ikke ske, hvis ikke Julle på sig egen helt særlige måde forstod at gøre stoffet levende og ved-

kommende. 

I takt med, at vi flytter ind i byerne og færre og færre får kontakt med naturen, er denne formidling mere 

og mere vigtig. Denne evne har Julle, og det gør hende oplagt til årets pris", lyder indstillingen fra Asger 

Gyldenkærne. 

 

Kandidat nr. 2 Bragt i Folkebladet tirsdag d. 15. oktober. 

Mårhundenes banemand indstillet 

Vi har fået kandidat nummer to til Naturprisen 2019 

Lars Kamstrup kamp@folkebladetlemvig.dk 

Naturprisen 

Lemvig: Så har vi kandidat nummer to på banen til Naturprisen 2019. 

Det er Sonja Nørremark fra Hygum, der mener, at hun kommer med et forslag, der vil have opbakning 

fra mange andre naturelskere. 

Forslaget går på Danny Ørts Andersen fra Thyborøn, som vi omtalte forleden her i bladet omkring jagt 

jagt på mårhunde. 

"Han gør en kæmpe indsats for at skyde mårhunde. Han gør naturen en kæmpe tjeneste, da disse mår-
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hunde æder alt vildt, som de kan komme i nærheden af. De er meget grådige, og de yngler helt vildt, 

næsten lige som rotter," skriver Sonja Nørremark. 

Dermed bliver denne indstilling sendt til bestyrelsen for lokalafdeling af Danmarks Naturfredningsfor-

ening, som beslutter, hvem der skal have prisen. Det sker sammen med det første forslag, som er Juliet-

ta Jensen - Julle, der underviser på SeniorHøjskolen. 

  

 

 DN-Lemvig har måttet vælge mellem flere værdige kandidater og valget faldt på Tage Vium. 

Der er så utroligt mange områder og vinkler der har med natur at gøre. Med den vedvarende 

tendens til at flytte fra land til by risikerer en stigende andel af befolkningen at blive frem-

medgjort i forhold til naturen. Derfor bliver naturformidling stadig vigtigere. Her kommer Tage 

ind i billedet. Han arbejder med børn og dermed med at udvikle dem. Han fortæller ikke bare 

om natur for at formidle den. Han giver børnene et levende indtryk af hvad det vil sige at leve 

med naturen og derved bliver hans virke i Børnehuset en opdragende proces i forhold til de 

børn han er i kontakt med. Hvis vi skal sikre en forståelse for naturens mangfoldighed og dens 

betydning fremover, er det vigtigt at det netop er børnene, altså den kommende generation, 

der får et forhold til naturen som en spændende og vigtig verden, en verden der har værdi i sig 

selv. Kendskab til naturen giver respekt for naturen. Vi siger tak til Tage for hans måde at væ-

re på og ønsker Tage held og lykke med hans smittende naturformidling i årene der kommer. 

 
 

 

Kandidat nr. 3 Kommer i Folkebladet onsdag d. 30. oktober. 

 

 Formidling af viden om og interesse for naturen. 
Vi vil gerne indstille pædagog Tage Vium som kandidat til naturprisen 2019. 

Tage arbejder som pædagog ved Bøvling Børnehus. Han er primus motor, igangsætter og den der 

er med til at fastholde det store fokus på natur. Han er med til at få institutionen certificeret til DE 

GRØNNE SPIRER, med det grønne flag, gennem friluftsrådet.  

Tage har meget stor viden om natur generelt, hans formidling omkring natur, naturpleje, dyrelivet, 

affaldssortering og bæredygtighed til både børn og voksne er helt unik. 

Hans store glæde og interesse motiverer børnene til at være ude i naturen, hvor de er nysgerrige 

og eksperimenterende i al slags vejr. De smager på planterne, studerer smådyr, har etableret bi-

hoteller som de følger i nærområdet. De passer på vores træer og planter, de lytter til fuglene- 

høre om hvilke fugle der er sjældne og hvorfor og hvad vi skal gøre for, at de ikke uddør – på en 

spændende måde i børnehøjde. Han får børnene til at føle sig som vigtige ambassadører i naturen 

– her får de mulighed for at opbygge et fundament, som de kan bygge videre på i livet med en stor 

lyst og gejst,som de har oplevet deres pædagog i børnehaven gjorde.   

Tage er med til at stå for affaldsindsamlingen hvert år, sammen med resten af Danmark – i af-

faldsugen, han har endvidere fået det implementeret i hverdagen i hele institutionen, så ingen 

børn går forbi affald, når de er på ture ude af huset- der er altid en affaldspose med. Det er ikke 

kun opsamling - børnene lære også hvad det gør ved naturen og dyrelivet, en god grundtanke. 
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Børnene oplever også affaldssorteringen i børnehuset, hvor de også er aktører og lære om bære-

dygtighed.  

Det sker at forældre eller andre kommer forbi med et dyr der er skudt eller kørt ned, uanset Tages 

planer, så finder han altid tid til at fordybe sig i projektet sammen med børnene, om det er viden 

om dyret, eller muligheden for at undersøge indholdet i dyret – så oplever børnene det som 

spændende.  

Tage´s store interesse og viden inddrages vi også i, som ledere og kollegaer- han motiverer og in-

spirere alle omkring naturen og hvordan vi kan være inspiratorer for børn og forældre omkring os. 

Han har haft personalegruppen med rundt i nærområdet, på en sjov, inspirerende og udfordrende 

måde – hvor både smags- lugte- lytte og følesanserne blevet skærpet.  

Hans formidling til børn, forældre og kollager, hans viden og interesse for og til naturen rækker 

langt ud over det der kan forventes i arbejdet som pædagog. Han motiverer og inspirere på en 

måde, der er helt enestående for alle i alle aldre – Derfor mener vi at Tage er en oplagt kandidat til 

naturprisen 2019.  

Han er med til at de kommende generationer får interesse, viden om og fokus på naturen. 

 

Personalet i Bøvling Børnehus 

 

                                                                                      

 


