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Geopark Odsherreds bestyrelse er nu konstitueret

Fredag den 10. april blev den nye bestyrelse i Fonden Geopark Odsherred sammensat. Det er 
Odsherred Kommunes Byråd, der har indstillet de enkelte medlemmer til bestyrelsen, som består af 
følgende medlemmer: 

• Formand: Kommunikationsrådgiver, Michael Kristiansen
• Næstformand: Borgmester, Thomas Adelskov
• Byrådsmedlem, Morten Egeskov
• Direktør for Nationalmuseet, Per Kristian Madsen
• Professor på Købehavns Universitet, IGN, Henrik Vejre
• Direktør i rådgivningsfirmaet Manto, Anna Porse Nielsen
• Naturvejleder, Jørgen Stoltz
• Billedkunstner, Charlotte Krog

Direktør for Fonden Geopark Odsherred bliver Hans-Jørgen Olsen. 
På det første møde vedtog bestyrelsen en strategi handleplan for næste 4 års udvikling i Geopark 
Odsherred. Med til den strategi er bl.a. at lægge sig fast på udvikling af 3-4 flagskibslokaliteter inden 
for Geoparkens fire temaer Geologi og landskab, kulturhistorie, kunst og lokale fødevarer. Bestyrelsen 
tager stilling til udpegede lokaliteter og en handleplan for udviklingen på deres næste møde den 19. 
juni. Er du interesseret i at læse bestyrelsens strategi skal du hendvende dig til Geopark Odsherreds 
sekretariat på geopark@odsherred.dk.   

Landskabet som isen skabte 
formidles gennem app til 
smart-phones 

Geopark Odsherred har i 
gennem de sidste 2 år i 
samarbejde med Sekretariat 
og Digitalisering og Dagtilbud 
og Uddannelse udviklet en app 
som formidler den geologiske 
tilblivelse af Odsherreds 
fantastiske landskab fra 
toppen af Vejrhøj. Appen 
inddelt i 4 tidszoner, hvor 
brugeren oplever landskabet 
før under og efter isen dannede 
Vejrhøjbuen. Appen kan hentes 
til Iphones og Ipads i Appstore 
og vi arbejder ihærdigt på at 
gøre den tilgængelig i Google 
Play, så også bruger med HTC 
mobiltelefoner m.fl. kan få 
glæde af denne nye virtuelle 
landskabsoplevelse. 

Rejs i tiden og hent vores app på hjemmesiden http://www.
geoparkodsherred.dk/odsherred/rejs-i-tiden-med-vores-app
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GeoTeens - 7. og 8. klasser 
fra Sydskolen i Asnæs bliver 
uddannet geo-guider 

Onsdag den 22. april var ca. 
125 elever fra 7. og 8. klasse 
til udeskoleundervisning på 
Vejrhøj i forbindelse med 
projektet Geokids. Her fik 
eleverne bl.a. også mulighed for 
at prøve appen Landskabet som 
isen skabte, som de forinden 
havde downloadet på deres 
mobiltelefoner. 
Alle ca. 450 elever fra Sydskolen 
i Asnæs, der skal igennem 
udeundervisningsprogrammet, 
der fører eleverne igennem alle 
temaerne i Geopark Odsherred 
fra geologi, kulturhistorie, 
kunst til lokale fødevarer. 

Geoviden nr. 1, 2015 er udkommet som et særnummer om 
Geopark Odsherred

Årets første nummer af bladet Geoviden er udkommet som et 
særnummer, der kun omhandler Geopark Odsherred - Danmarks 
første Geopark. 
Geoviden - Geologi og Geografi er et populærvidenskabeligt blad, 
der henvender sig til de, der underviser i geologi og geografi og til 
de, der på anden måde er interesseret i naturen og menneskers 
udnyttelse af Jorden. Bladet er rigt illustreret med billeder og 
figurer, og det udkommer fire gange om året. Det er Geocenter 
Danmark, der står bag fagbladet og det kan downloades i pdf fra 
GEUS hjemmeside http://geocenter.dk/publikationer/geoviden/
index.html
Ønkser du den trykte udgave, kan den købes for en rund 20´er på 
turistkontoret i Nykøbing. 
Yderligere oplysninger om Geocenter Danmark fås på http://geo-
center.dk

Ny web-side med fremtidig nyhedsbrev-funktion

Geopark Odsherred har fået ny hjemmeside. Siden giver brugeren et godt indblik i Geopark-begrebet, 
som stadigvæk for rigtig mange både i og uden for Odsherred er en ny størrelse. Siden beskriver 
geoparkens 4 temaer og underliggende delprojekter, og der er desuden adgang til en nyhedsfunktion. 

Er du fremover interesseret i at modtage nyhedsbreve fra Geopark Odsherred, skal du blot gå ind på 
følgende link og tilmelde dig. http://www.geoparkodsherred.dk/odsherred/nyhedsbrev

Go´ fornøjelse i Geopark Odsherred!

Holdet bag Geokids-projektet

Eleverne afprøver landskabs-app

Udeskoleprogrammet laves i 
samarbejde med Odsherred 
Naturskole, Museum 
Vestsjælland, Center for Kultur 
og Fritid samt kunstnerne 
Martin Nybo og Henrik Boe. 
I år har Sydskolen i Asnæs 
fundet på at de ældste 
folkeskoleklasser – 7. og 8. 
klasse, de såkaldte GeoTeens 
- bliver uddannet geo-guides 
og skal således lidt senere på 
foråret undervise de mindre 
klasser i geoparkens temaer. 
Alle elever skal desuden 
lave lermasker, som bliver 
udstillet i en skulpturpark på 
Shelterpladsen i Veddinge. 
Maske-skulpturparken indvies 
onsdag den 3. juni. 
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