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Smag, lugt og lyt til naturen i Faxe Kommune
– et samarbejde ml. Naturvejlederen fra Center for Børn & Undervisning og Sundhedsfremme
Beskrivelse Den anden onsdag i hver måned, fra januar til juni 2020, vil Naturvejlederen og 

en Sundhedskonsulent snører skoene og gå en tur forskellige steder i kommunen.
 
Hver tur vil have fokus på hvad der sanses lige der hvor vi er. Nogle gange smager 
vi på naturen, nogle gange lugter vi til naturen og andre gange lytter vi til eller 
føler på naturen. Og hver gang bruger vi muskel og ledsansen, når vi bevæger os 
rundt. Muskel og ledsansen sidder inde i alle vores muskler og led. Sansen 
fortælle hjernen hvornår og hvordan vi bevæger os og hjælper os til at mærke 
vores egen krop.

Naturen kan noget særligt og på disse ture skal vi ikke andet end at være i 
naturen. Naturen stiller ikke krav, den koster ingenting og der er plads til alle.

Turene er for alle voksne borgere i Faxe Kommune. Længden af turene vil være 
3-5 km og varer 1-2 timer. Vi mødes den anden onsdag i måneden kl.10.00 et nyt 
sted hver gang. Tilmelding er nødvendig og sker via Place2book.

Overordnede 
formål

Turene skal fremme borgernes sundhed mentalt som fysisk samt kendskab til 
Faxe Kommunes forskelligartede natur samt synliggøre de enkeltes 
naturområders kvaliteter og muligheder – bl.a. vha. sankning af vilde planter. 

Reference-
ramme

Naturen har dokumenteret effekt på menneskers sundhed. Ophold i naturen 
virker stressreducerende og fremmer forskellige kognitive funktioner, det viser 
bl.a. den hidtil største systematiske forskningsgennemgang udarbejdet af Steno 
Diabetes Center Copenhagen og Københavns Universitet, støttet af Friluft Rådet 
(https://www.friluftsraadet.dk/sites/friluftsraadet.dk/files/media/document/For
skningsoversigt_kort%20version.pdf).

Naturen rummer et uudnyttet potentiale for at øge borgernes sundhed, fysisk, 
mentalt og socialt.

Målgruppe Turene er for alle voksne borgere (+ 18 år), men særligt håber vi at rekruttere 
borgere med en eller flere udfordringer, såsom:
Ensomhed, dårlig mental sundhed, inaktivitet, overvægt, kronisk sygdom m.fl.

Forudsætninger: Fysisk funktionsevne til at kunne gå op til 5 km. i ujævnt terræn 
- i et roligt tempo og med pauser undervejs.

Tid og sted Hver 2. onsdag i hver måned, fra januar til juni 2020, i alt 6 ture á 1-2 timers 
varighed, distance 3-5 km. Turene vil være forskellige steder i kommunen, for 
eksempel i Strandskoven Sibirien i Faxe Ladeplads, Faxe Kalkbrud og Vibeengen i 
Haslev.
Første tur er onsdag den 8. januar, hvor vi mødes ved Faxe Sundhedscenter.
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