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Amatør film
Ringkøbing-Skjern går til amatør-
filmen. Foreløbig har over enhalv
million set videofilmomdet gode liv,
optaget af borgere påmobilen.Nu vil
Ringkøbing-SkjernKommuneud-
danne endnu flere videoambassadø-
rer. 73-årigeAsta Poulsensmobilvi-
deo af hendes svoger på fisketur på
RingkøbingFjord er blandt demest
populæremobilvideoer. Et kursus-
forløb skal klæde borgerne på til
at ”Fortælle den gode historiemed
mobilfilm”. De lokale videoambassa-
dører sætter fokus på lige netop det,
somer det gode liv for demog deres
lokalområde.De flotte seertal af de
lokale mobilfilm kommer via Face-

book-siden ”Det gode liv
i Naturens Rige”,

delinger af op-
slagene og
visninger
på blandt
andet TV
Midt-
Vest. De

er dermed
med til at

skabe opmærk-
somhed omRing-

købing-Skjern Kommu-
ne som et godt sted at leve.

NATUROPLEVELSER
HELE ÅRET
Anemonerne er begyndt at springe
ud, viben er kommet, og lærken syn-
ger. Foråret er kommet. Sønderborg

SMÅ INGIENØRER I
SVENDBORG
Skolebørn i Svendborg skal eksperi-
mentere og undersøge virkeligheds-
nære problemstillinger inspireret
af ingeniørernes arbejdsmetoder.
”Engineering i skolen” er navnet på
et projekt, hvorEngineering som
undervisningsmetode skal udbredes
til skoler i hele landet og til alle 12
skoler i Svendborg. Efter sommerfe-
rien starter kompetenceudviklingen
for de første af i alt 70 naturfagslæ-
rere fra Svendborg, som skal lære om
Engineering – enundervisningstil-
gang, hvor eleverne arbejder pro-
blembaseret og anvendelsesoriente-
retmed et autentisk problem, somde
skal finde deres egen løsning på. Vil-
lumfonden støtter projektetmed 18,7
millioner kroner, der over de næste år
skal komme2.000 lærere og 50.000
elever til gavn på landsplan.

Børnefokus på
folkemødet
Folkemødet vil sikre ”barnets ret til
at blive hørt”, der er en del af bør-
nekonventionen.De
lancerer i år enny
børne-&unge-
scene, hvor
børn og
unge får
en tydelig
stemme
i den de-
mokratiske
debat. For-
eningenFol-
kemødet er gået
sammenmed
GerlevCenter
for Leg&Bevæ-
gelse (Legeskibet), OleKirk’s Fond
ogLEGOFondenmedhenblik på at
invitere børn og ungemed til Folke-
mødet. Det eneste krav er, at alle akti-
viteter indeholder reel børne- og un-
geinddragelse og omhandler temaer,
hvor børn og unge er i fokus.

1.500
kommunalpolitikere, folketingspolitikere, borgmestre og

kommunaldirektører skulle i denne uge være samlet til KL’s
topmøde, der desværre måtte aflyses på grund af regerin-
gens opfordring om ikke at samle mere end 1.000menne-

sker samme sted som et præventivt middel mod coronavirus.
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DROP KIRKE
OG RÅDHUS
Igen i år åbner Københavns Kom-
mune op for, at du kan sætte en ring
på fingeren af den, du elsker, på
nogle af kommunens mest kendte
steder. Mellem maj og september
kan man på bestemte datoer tage
sin udkårne med på ni forskellige
unikke lokationer. Man kan blandt
andet gifte sig på Kastellet, på
Amager Strandpark eller i det Kon-
gelige Biblioteks have. Man skal
blot slippe 950 kroner for en vielse i
det fri. 162 par benyttede sig sidste
år af muligheden for at rykke sean-
cen ud af kirken og rådhuset.

Kommune har i samarbejdemed
lokale naturforeninger og naturak-
tører igen i år planlagt og sammensat
et naturformidlingsprogram. Na-
turkalenderen indeholder i år over
60 forskellige naturarrangementer
rundt i hele kommunen. Arrange-
menterne er fordelt hen over året
og viser dermed naturen frem i alle
farver og alskens vejrlig. Det erme-
ningen, at naturkalenderen henven-
der sig til alle kommunes borgere,
turister og besøgende. Alle 62 ture
og arrangementer er lavet, såman
sammenmed en naturvejleder eller
naturformidler gratis kan komme
med ud og opleve naturen, deltage i
aktiviteter eller fåmere viden.

Ø-NATUR
Danmark er spækketmed natur- og
kulturoplevelser, der bare ven-
ter på, at turisterne kommer forbi
for at opleve dem.Men ikke alle
oplevelser er lige lette at finde. På
Lolland-Falster har de to kommu-
ner Lolland og Guldborgsund i fæl-
lesskab udviklet appenNaturlandet
Lolland-Falster, hvor turister kan
finde inspiration til ture og oplevel-
ser. Der er 19 oplevelsesruter lagt
ind i appen, og på hver rute er der
plottet natur- og kulturoplevelser
ind. Turisterne har taget godt imod
appen, og de to kommuner tilbyder
nu andre kommuner at købe syste-
met bag til en fordelagtig pris.

Beskyt bananen
og grapen
Et billede af en banan, der læner sig
op ad en overskåren grapemed over-
skriften ”Har du haft ubeskyttet
sex?” Det er ikke svært at forestille
sig, hvad de to frugter skal forestille.
I en ny kampagne opfordrer Køben-
havns Kommune unge til at blive
testet for klamydia. De nyeste tal for
klamydia placerer nemlig København
i top-10 over kommunermed flest
klamydiatilfældemed 28 tilfælde per
1.000 15-29-årige. Piger og kvinder ri-
sikerer aldrig at kunne få børn,mens
drenge ogmænd risikerer at få betæn-
delse i bitestiklerne. Kampagnen skal
også oplyse om, atman kan få tilsendt
en anonymhjemmetest, såman ikke
behøver at gå ned og se lægen i øjnene.
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