
Ku’ du tænke dig at blive guide?  
Hvis du finder spørgsmålet relevant, så opfordrer vi dig til at melde dig til ori-
enteringsmødet den torsdag den 19. maj kl. 19:00 – 21:30 i Skillingbro Natur-
skole. Det gør du hos RebildPorten på tlf. 9988 9000 eller e-mail til in-
fo@rebildporten.dk. Læs mere på www.rebildturist.dk. 
Om behovet for guider udtaler Bodil Christensen, team koordinator i Rebild-
Porten: 

Det, at RebildPorten kan trække på lokale guider, vil være er et oplagt til-
bud til de af områdets mange gæster, der gerne vil opleve og høre formidlin-
gen om Rebilds natur og kultur - krydret med en god historie. 

Det er Rebild Turistforening, der er tovholder på det kommende guidekursus, 
som vi orienterer om på mødet den 19. maj. De øvrige organisationer, som er 
med, er Rebild Kommune, Naturstyrelsen, Friluftsrådet og ikke mindst Rebild-
Porten og Rebild Naturskole; de to sidstnævnte er repræsenteret i projektets 
styregruppe. 

  
 

Vigtige oplysninger: 
Tid:  Torsdag den 19. maj 2016 kl. 19:00 – 21:30 
Mødested: Skillingbro Naturskole, Røde Møllevej 4, 9520 Skørping.  

Du finder Skillingbro Naturskole ved at køre til RebildCentret og 
parkere på centrets P-plads. Herefter går du ad grusvejen væk fra 
RebildCentret langs med og imellem dambrugets bassiner de ca. 
400m frem til det fhv. klækkehus, der i dag er indrettet til natur-
skole.  

Pris: Gratis 
Tilmelding: Begrænset deltagertal. Derfor nødvendig tilmelding til RebildPor-

ten på info@rebildporten.dk eller på tlf. 9988 9000. Tilmeldingen 
er først gyldig, når den er bekræftet.  

Fortæring: Der serveres kaffe/the og ostemadder. Øl/vand kan købes til rime-
lige priser. 

 Læs mere om kurset på www.rebildturist.dk 

 Arrangør: Projekt RebildGuide Kursus 2016 
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Kursets styregruppe (fra venstre): Naturvejleder Søren Risborg, næstformand i Re-
bild Turistforening Jens Erik Nielsen, kasserer i Rebild Turistforening Jens-Peder 
Vium og team koordinator i RebildPorten Bodil Christensen. Foto: Bertil Mortensen 

Skillingbro Naturskole 



Side 2. 

Ku’ du tænke dig at blive guide? 
Orienteringsmøde i Skillingbro Naturskole 
Torsdag den 19. maj 2016 kl. 19:00—21:30 

På mødet vil du kunne høre, om kursets indhold – om at det består af de temaer og moduler der fremgår 
af skemaet nedenfor. 

Rækkefølgen i skemaet er en anden end den, hvori modulerne bliver gennemført. 
 
På mødet vil du høre om, at vi vil lave et et forum på Internettet, hvor RebildGuiderne – sådan kalder 
vi de uddannede guider – får en række links til steder, hvor de kan læse om det præsenterede stof. Og 
om, hvordan RebildGuiderne organiserer sig i et uformelt Rebild Guidelaug, hvor de som selvstyrende 
gruppe kan lave vidensdeling, erfaringsudveksling og hygge sig sammen.  

På mødet vil du også høre, om en række praktiske forhold, bl.a. om formidlingsudstyr (fuglekikkerter, 
botaniklupper, murerhamrer, etc.), om de røde guidejakker med påtrykt RebildGuide, om Rebild 
Guidelaug, og om RebildPortens salg af RebildGuidernes tjenester til områdets turister, borgere og 
virksomheder.  

På Turistforeningens hjemmeside, www.rebildturist.dk kan du læse mange flere detaljer om kursets, dets 
lærerkræfter og praktiske forhold. Lige over forsidebilledet er der en henvisning til guidekurset.  
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Tema Modul  Emne  Lærer 

1 1 Præsentationsteknik Naturvejleder Søren Risborg 

2 - Naturen 

2 1 Landskabsdannelse Geolog Kirstine Skov Nielsen 

2 2 Fossiler Geolog Kirstine Skov Nielsen 

2 3 Planter Biolog John Mønsted Jensen 

2 4 Fugle Ornitolog Johnny Lauridsen 

2 5 Pattedyr Jagtkonsulent Ivar Høst 

3 - Kulturen, det menneskeskabte 

3 1 Skovens drift og historie Fhv. skovfoged Jens Erik Nielsen 

3 2 Skovloven og Naturbeskyttelsesloven Fhv. skovfoged Jens Erik Nielsen 

3 3 Lokalområdets tidligste historie Museumsinspektør Niels Jørn Østergaard 

3 4 Fortællinger om stormænd og almue Forfatter og fortæller Helge V. Qvistorff 

4 - Førstehjælp   


