Velkommen til Vends Motorik og Naturskoles
Nyhedsbrev - Nr. 3
Kære alle
Vi håber at I er kommet godt i gang med 2022, på trods af corona træthed.
Vi startede det nye år med vores motorikvejledere kursus deres 3 uge.
Dette dog med lidt mandefald pga. corona. Trods dette en opstart med god energi og glæde
ved at komme i gang igen. Desværre fylder corona i skrivende stund i landet og vi har været
nødt til at udskyde vores motorik assistent kursus endnu en gang. Det er vi rigtig kede af. Men
mon ikke foråret bringer mere stabilitet i driften. Vi er i hvert fald ved godt mod. Vi har fået fyldt
fryseren med godt kød fra egen mark, fårene ser ud til at få lam til foråret, vi er så småt igang
med at gøre kålhaven klar, der er nye ideer i udvikling og vi renoverer til stadighed på de
gamle bygninger.
Indhold i denne omgang:


Lotte Kærså er gået bort



Forårets kurser



Temadag finmotorik



Sommeren



Nyt Krops kursus 2023



Vi søger køkkenansvarlig medarbejder

Lotte Kærså:
Desværre måtte vi tage afsked med en kær ven og fantastisk livsglad samarbejdspartner
gennem mange mange år, Lotte Kærså. De fleste af jer har sikkert allerede læst en masse om
Lotte på div. medier. Vi tillader os imidlertid også at udtrykke os i denne sammenhæng.

Annes hilsen:
Til Lotte fra Anne
Lotte Kærså er død. Men det kan hun ikke.
Hun har sat sig alt for mange spor i alt for mange mennesker.
Jeg mødte Lotte personligt i 1985. Det er 37 år siden. Dengang var Lotte 55 år og jeg var 38
år.
Inden da kendte jeg Lottes musik og jeg havde sammen med mine børn set hende i fjernsynet.
Bente Pedersen og jeg lavede vores første efteruddannelseskursus i motorik, Bøgelundkurset.
Vi havde udtænkt en ny teori, teorien om Grundmotorik, og vi fandt ret hurtigt ud af, at Lotte
arbejdede ud fra de sammen grundtanker som os.
Vi bad hende hjælpe os med kurserne, hun sagde ja, og hun har været med på alle vores
kurser
siden da.
Lotte sagde flere gange: ”Vi kan vel godt kalde os veninder”? Ja Lotte – det kan du bande på,
at vi kan!
Efter Bøgelundkurserne flyttede vi ind på Fyns Pædagog Seminarium, UC Lillebælt og sidst
Vends
Motorik og Naturskole. Lotte var med os alle steder.
Hun berigede vores kurser med sin glade musik, men især med sit børnesyn, sin
pædagogiske
tilgang til børn og sin livsglæde. Lotte var en gave til børnene.
Flere gange har vi skaffet en gruppe børn, når hun skulle komme. Hun kunne tryllebinde børn,
så
de ikke opfattede andet end hende og musikken. Det var magisk at se.
Efter at Lottes mand, Poul, blev pensioneret har han været med, når Lotte skulle undervise.
Han
kaldte sig Lottes roadie. Han slæbte instrumenter og legetøj, solgte CD er og spredte hyggelig
stemning.
De sidste ca. 10 år har Rasmus været med sin mor på vores kurser. Han har været i oplæring.
Vi er så heldige, at Rasmus gerne vil fortsætte, hvor Lotte slap. Man kan sige om Lotte og
Rasmus,
at de ikke blot er musikalske, de er musikken. Familien Kærså beriger vores motorikkurser.
Jeg savner Lotte frygteligt meget, men jeg er meget taknemmelig over at have lært hende at

kende. Hun har præget mit liv og mit børnesyn som få andre..
Æret være Lottes minde. Anne Brodersen
Mads Skrev sine umiddelbare tanker, den aften vi fik besked, de følger her.
Dødsrune til Lotte
Vores veninde inspirator, rytmiske og pædagogiske forbillede og mester, Lotte Kærså er død
Hun forstod og rummede mennesker, store og især små. De små sang hun med, de store
lærte hun de smås sang og melodi. Melodien var hendes konstant, tonen var god og gehøret
og humøret var højt. Hvis man var der, blev man set, hvis man talte blev man hørt, livet
svingede omkring hende. Hun udstrålede anerkendelse og nærvær, ikke fordi hun skulle, men
fordi hun var anerkendende og nærværende. Hun var og er et forbillede for musikken, for
pædagogikken, for mellemmenneskeligheden og levevisen.
Nu er hun død, det er Lotte som er død.
Lotte lever videre i alle os hun så og rørte, hun lever videre i alle os der bærer hendes musik i
os, hun har sat spor i store og små. Nu er Lotte død, længe leve Lottes ånd.
Tak for sangen
Mads.

Forårets kurser:
Motorik:
Vi har fulde huse på vores motorik kurser som har opstart her i foråret, det er både vores
motorikvejleder kursus samt vores Assistent kursus.
Det er jo rigtig dejligt, for de mennesker der får glæde af alle de dygtige motorik uddannede
ude i landet . Vi sætter stor pris på den fokus motorikken har derude og den opbakning der er
hos de forskellige institutioner ude i landet. Der er traditionen tro nye kurser til efteråret, dem
er der fortsat ledige pladser på.
Link til Motorikvejleder kurser
Udelivs kurser:
Næste basisuge er i uge 12.
Udelivsvejleder kurserne er kommet godt igang. Det ser ud til, at vi har ramt et behov for
efteruddannelse, erfaringsudveksling og inspiration i denne sammenhæng. Kurserne er for at
sige det, som det er “skide sjove at lave”. Vi nyder også at få brugt gården sammen med glade
udefolk på denne måde.

Udover efteruddannelsen, som foregår her på Dyregaard og i oplandet, er vi begyndt at lave
temadage i udeliv ud af huset. I første omgang skal der i de kommende uger arbejdes med
udeliv i Thorshavn. Vi regner da stærkt med, at der også vil være en dansk institution eller
måske flere, en bemandet legeplads, en hold dagplejere eller andre, som gerne vil inspireres
til mere udeliv i hverdagen. Følg med i kommende nyhedsbreve, på hjemmesiden og facebook
for at se, hvad vi udbyder i denne sammenhæng. Eller tag kontakt til os og bestil et tema.
Link til Udelivsvejleder kursus
Kanoinstruktør kursusdage:
2 dage i uge 23 og 2 dage i uge 33 - 2022
kano kursus, for alle. Vi udbyder kursus dage. Kanoen kan bare meget mere end at drive med
strømmen ned af Gudenåen. Mit (Mads) foretrukne fartøj er gennem årene blevet kanoen. Jeg
nyder fortsat havkajakkens nemme glid gennem vandet og gode evner til surf, sit-on-top
kajakkens gode lege og boldspil muligheder og SUP-bordets mange gode muligheder for
træning og ture på det stille vand. Men Kanoen har bare så mange flere muligheder, især ud i
det pædagogiske og turfriluftslivet. Bare for at nævne nogle enkelte. Fisketuren, tur med
kørestolsbrugere (med udrigger, så man ligger mere stabilt) børn og hunde med på tur,
ekspeditioner, med meget grej.
Link til Kanoinstruktør kursus dage

Temadag: Onsdag den 11 maj 2022
Vi sætter fokus på finmotorik.
Undervisere: Anne Brodersen og Mads Brodersen
Finmotorik:
Kom og få gode ideer til grundstimulation af børns finmotorik.
Finmotorikken skal ligesom al anden kropslig og almen udvikling stimuleres i den
pædagogiske hverdag.
På denne dag vil vi sætte fokus på finmotorikken på mange forskellige måde.
Der skal tænkes langt ud over perleplader og sakse.
Når børn skal udvikle og modne finmotorik såsom, øjebevægelser, mimik, armens og håndens
styring, mund, stemmebånd og tunge, øje-hånd koordination, mv. så skal de hamre, save,
kløve, klatre, spille bold, samle kryb, bygge, snitte, pille, kaste, gribe og meget mere.
Link til Temadag; Finmotorik

NYT Sommerdage på Dyrgaard:

Skønne Sommerdage med familien på landet:
Vi kan tilbyde dig og din familie mulighed for at bo på Udby Dyrgaard nogle dage i sommeren
2022.
I ugerne 30 og 31 fra mandag - onsdag kan du komme og bo og leve på gården.
Ankomst tidligst mandag kl. 11.00 - afrejse senest onsdag kl. 15.00.
Det er i bed and break Fast stil.
Man booker et værelse eller telt, med plads til hele familien inkl. morgenmad i spisesalen.
Link til sommerdage på Udby Dyrgaard
Udlejning:
Vi har afsat weekenderne: i uge 30 og 31 2022 til udlejning:
Ønsker I at benytte lejligheden til at samle familie og eller venner i hyggelige rammer så er
muligheden her på Udby Dyrgaard.
Ønsker I at leje vores skønne sted Udby Dyrgaard, da kan I leje stuehuset samt lavvu pladsen
i følgende weekender.
Uge 30 fra fredag d. 29. juli kl. 10.00 – til søndag d. 30. juli kl. 10.00,
Uge 31 fra fredag d. 5. august kl. 10.00 – til søndag d. 7. august kl. 10.00.
Link til udlejning

Nyt Krops Kursus i 2023
Brug din krop
Et kursus i at arbejde med tidligere indsats for børnekroppe
Når vi starter motorikvejleder kursus i foråret, er det i et nyt design, som skal give mere plads
til det praktiske og fordybelsen teoretisk. Vi har bl.a. trukket kroppen helt ud af de 4 uger for at
give mere plads til motorikken. Kroppen/det biomekaniske er imidlertid ikke glemt.
Vi udbyder et 6 dages krops kursus med afsæt i bogen “Brug din krop” Bogen er skrevet på
baggrund af undersøgelser, som viser at der er brug for fokus på brug af kroppen.
Grundlæggende kan man sige at børn (og voksne) skal bevæge sig i så varierede miljøer som
muligt. Den naturlignende arena er her optimale.
Der er i disse år stort fokus på at undersøge børns motorik. Der burde være lige så stort fokus
på børnekroppe. De udsættes for forkert brug, for lidt brug og stress.
På krops kurset vil vi arbejde med de store hoved muskelgrupper. Der vil blive arbejdet med:


Anatomi



Træningslære



Afklaring



Træning



Men allermest med grundlegens værdi for både den sansemotoriske og den kropslige
udvikling.

Der vil være en veksling mellem teori, samarbejde og praktiske øvelser.
Kurset er for alle, der arbejder med børn.
Link til krops kursus

Køkkenansvarlig medarbejder ved Vends Motorik- og Naturskole
Vi søger en fleksibel deltidsmedarbejder til vores køkken.
Stillingen:
Du vil blive ansvarlig for planlægning, indkøb og daglig drift af køkkenet. Du vil skulle arbejde
sammen med det øvrige personale, for hele tiden at sikre den røde tråd på Dyrgaard.
Stillingen er på ca. 20 timer gennemsnitligt om ugen, timerne er primært samlet omkring vores
internatkurser, som udgør ca. 20 uger om året. Der er primært tale om arbejdstid i dagtimerne.
Arbejdstiden ligger ujævnt fordelt, fordi der ikke altid er lige mange aktiviteter på gården. Der
er uger uden kursusaktiviteter, hvor der ikke laves mad og uger, hvor der laves mad til omkring
25 personer i alle 5 hverdage. Dertil er der enkeltdage med arrangementer for grupper, hvor
der også er madlavning. Disse arrangementer, kan ind imellem også ligge på weekenddage
og/eller om aftenen.
Lønnen ligger på 200 kr.pr. time plus feriepenge og pension.
Link til job
Vi ønsker jer alle et godt forår
Glæder os til at se jer igen.
Venlig Hilsen Vends motorik- og naturskole
Mads og Charlotte Brodersen
Afmeld nyhedsbrev

