
 Har du eventyr i blodet, og er du vild med at være ude 
i naturen? Så er naturlinjen på Næsgaard Efterskole helt sikkert 
noget for dig. 

Kom og vær en del af et fællesskab med andre unge som godt kan 
lide at være ude i det fri og lær at beherske de resourser, vi kan 
finde der og hos os selv.

Naturlinjen på 
Næsgaard Efterskole



Om naturlinjen

www.naesgaard.dk

Vi brænder for at lave at lave lækker mad ved bålet og 
bygge hyggelige bivuaker ved skov og strand. Træklatring 
med professionelt grej og havkajak i farvandene omkring 
Falster er også en stor del af naturoplevelserne på 
Næsgaards Naturlinje. Vores rammer er helt fantastiske, 
vi ligger midt i noget af Danmarks smukkeste natur med 
egen friluftsgård ned til Østersøen. På naturlinjen skal vi 
have det godt, og vi lærer at holde humøret højt, og få det 
bedste ud af de udfordringer friluftslivet giver os. Året på 
naturlinjen sluttes af med en vandretur i Sverige, hvor man 
selv er ansvarlig for mad, overnatning, og ruteplanlægning.

Havkajak
Med vores unikke placering ud til Østersøen og Grønsund 
har vi en skøn natur, som også skal opleves fra havet. I 
valgfaget Havkajak har vi fokus på, at undervisningen gør 
dig sikker i en kajak, så vi kan tage på ture og opleve havet, 
kysten og sjove timer med kammeraterne.

Træklatring
Hvis du har svært ved at holde fødderne på jorden og 
trænger til at se verden lidt fra oven, så kan du få din lyst 
styret ved at klatre i træer. I valgfaget træklatring arbejder 
vi hen imod, at du får lært at sikre, sætte bund-, mellem- & 
topsikring, så du er i stand til at klatre ”på egen hånd”, når 
du er færdig med valgfaget. Vi benytter os reb, slynger, 
karabiner, prusik og meget andet udstyr, der gør det 
muligt at bestige de højeste træer i skoven.

Vi glæder os til at møde dig på naturlinjen.
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