Krönika
Förnybara energikällor och skogsmöss
Fantasi är ett fantastiskt redskap som inte bara kommer till nytta när det ska skrivas
påhittade berättelser i grundskolan. Mycket av den mentala träningen kretsar kring
förmågan att föreställa sig en situation så som vi sedan vill att den ska te sig i verkligheten. Men att föreställa sig något, att använda sin fantasi för att förstå något
som ännu inte har hänt, för att leva sig in i en situation som ännu inte uppstått, är
ingen enkel uppgift.
Klimatförändringen är ett begrepp som de flesta idag har hört i flera olika sammanhang. Men även om begreppet är välkänt så är vi många som har svårt att greppa vad
det egentligen innebär. Att klimatet kommer att förändras, till följd av ett ökat koldioxidutsläpp, är de flesta idag överens om. Vad denna klimatförändring innebär
står däremot inte lika klart. Effekterna av klimatförändringen är spridda i såväl tiden som rummet. Utsläppen kan ske på en plats och konsekvenserna av dem på en
helt annan. Om tidsaspekten för klimatförändringen råder delade meningar.
Att effekterna av klimatförändringen är svåra för oss att greppa, är ganska naturligt
med tanke på hur svårt det kan vara att föreställa sig en situation som vi inte tidigare
upplevt. Lättare kommer det däremot bli för oss att förstå konsekvenserna av en
nådd oljetopp, menar Ulrich Nitsch, från föreningen Omställning Österlen. När
oljan blir knappare och dyrare kommer vi att reagera.
I detta nummer av ÖsterlenMagasinet kan du läsa om föreningen Omställning Österlens föreläsningsserie, vilken de bjuder in till i början av året. Vid tre tillfällen lyfter de tre olika källor till förnybar energi. Solenergi, vindkraft och biogas. Tre energikällor som troligtvis kommer att spela en än mer betydande roll när den omtalade
oljetoppen nås.

Välkommen att handla Din rökta och
färska fisk direkt från producenten.
Goda parkeringsmöjligheter.

Veckans fisk:
Vecka 3

Nackad
torsk

49:-/kg

Vecka 4

Flådd
skrubba

29:-/kgg

Beställ era
smörgåstårtor
och festfat i god tid!
Öppettider

Beställ era smörgåstårtor och festfat i god tid!

Simrishamns matsedel
varje dag serveras stekt sillamacka
eller stekt sill m potatismos
Dagens serveras kl. 11.30-14.30

Vecka 3:
Torsdag: Wallenbergare med mos och
skirat smör.
Fredag: Vitvinspocherad rödtungafilé
med en hummer- & currybuljong och
pommes duchesse.

Mån-Fre 10-17
Lör 10-14

Vid havet, nedanför
Fryshuset, följ skyltarna.

Tel 0414-174 20
www.skillingefisk-impex.com

Från en miljöaspekt till en helt annan. Förra veckan startade
Utsiktens förskola upp sin uteavdelning Skogsmusen.
Avdelningens barn kommer att spendera en större del
av sin förskoletid ute i naturen, för att lära av allt den
har att erbjuda. Ett samband som pekats på, är det
att barn som vistats mycket ute i naturen också
värdesätter den högre som vuxna. I Brösarpsbarnen
finns alltså goda chanser till skapandet av en generation
som tar ansvar för sin natur, av den enkla anledningen
att de ser dess värde.
Det bådar gott för framtiden.

Färsk och rökt fisk • Egna sillinläggningar
Smörgåstårtor • Festarrangemang
Catering • Servering

Vecka 4:
Måndag: Fisk pyttipanna med ägg och
rödbetor.
Tisdag: Dijonsenapsmarinerad stekt
sillfilé med skirat smör och örtmos.
Onsdag: Saffransdoftande fiskgryta med
aioli.
Torsdag: Kokt torsk med skånsk
senapssås.
Fredag: Pocherad laxfilé med
hollandaisesås och broccoli.

ÖSA

Österlens SeniorAkademi
Öppen för alla

FÖRELÄSNING
28/1

Darwins människa.
Vad säger evolutionen om vår natur?
HANNAH ANDERSSON ÖsterlenMagasinet

Föreläsare
Professor, författare

Nils Uddenberg

Augustprisvinnare. Känd från radio och TV
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Kl. 14.00-16.00
Kulturhuset Valfisken, Simrishamn
Entré 100 kr
Alla välkomna!

Sponsor
Färs & Frosta Sparbank

Skogsmössen trivs ute
I ett tipitält, ett stenkast från Brösarps
skola, sitter en grupp skogsmöss och
sjunger björnen sover tillsammans
med Cathrine Kronvall. När de sjungit
klart tittar de ut från tältet för att se
hur det går för Boel Andersson som
värmer nyponsoppa på gruppens
stormkök. Efter en fikastund med
muffins och varm nyponsoppa är barnen redo för nya äventyr.
Förra veckan startade den nya uteavdelningen på Utsiktens förskola i Brösarp.
Avdelningen har fått namnet Skogsmusen och arbetar utifrån Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-pedagogik. Till avdelningen hör 16 barn i åldrarna 3 till 5
år.
– Det här är gruppens första utedag,
berättar Ann-Kristin Montán, förskolechef på Utsiktens förskola. Hon berättar
att gruppen kommer att tillbringa tre
dagar i veckan i naturen kring skolan.
Övriga två dagar är gruppen också utomhus, men då på skolans innergård.
Del av framtidsprojekt
Att starta upp en I Ur och Skur-avdelning på byns förskola är en viktig del i
framtidsprojektet ”Brösarp – med naturen som lockbete”. Syftet med projektet
är att förändra åldersstrukturen i Brösarp, för att säkra en positiv utveckling
av samhället. Ett mål är att locka fler
barnfamiljer att flytta till Brösarp och att
behålla de barnfamiljer som redan finns
där. I samband med arbetet med byaplanen framkom att flera föräldrar i byn
önskade en uteförskola. Vilket ledde till
starten av avdelningen Skogsmusen.
Cathrine Kronvall var först ut på försko-

lan att påbörja utbildningen i Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-pedagogik.
Hon berättar hur kul det känns att vara
igång med den nya uteavdelningen, men
förklarar att en helt ny grupp barn har
bildats och att det därför är viktigt att
göra en mjukstart, för att alla ska få en
chans att lära känna varandra och de nya
rutinerna.
Avdelningen Skogsmusen kommer att
vistas i naturen kring skolan. När vädret
är sämre kan avdelningen hålla samlingar och vilostunder i tipitältet, tills det
planerade vindskyddet är byggt.
Upplevelsebaserat lärande
Cathrine berättar hur I Ur och Skurpedagogiken grundas på upplevelsebaserat lärande. Hon förklarar hur förstahandsinformationen hämtas direkt från
naturen, istället för från exempelvis en
bok.
– Materialet är tillgängligt och gratis
och du når barnen på ett annat sätt ute i
naturen, menar Cathrine. Dessutom har
barnen större yta att röra sig på, vilket
ger färre konflikter.
Hon lyfter också fram hur vistelsen ute i
naturen ger barnen större möjlighet att
upptäcka sig själva och sin förmåga.
– Barnen utmanar sig själva mer när
de är ute.
Utomhuspedagogiken bygger alltså på
en växelverkan mellan det teoretiska och
det praktiska. Pedagogernas roll är inte i
första hand att undervisa, utan att väcka
ett intresse hos barnen att vilja veta mer.
Genom att vistas i, och lära känna naturen, lär sig barnen dessutom att vara
rädda om den.
Text och bild: HANNAH ANDERSSON

FÖRETAGSREDOVISNING
P Å Ö S T E R L E N

JUBILEUMSÅR!

BOKFÖRING | MOMS | LÖNER
EKONOMISK RÅDGIVNING
BOKSLUT | DEKLARATION
BO L AG S BI L D N I N G

Vi ﬁrar våra 90 år med
att ge 90 kr i rabatt på
alla våra shoppingresor!

Lennart Kallstenius
070-3013464
www.klå.com

27/1 mﬂ Heiligenhafen
via Ystad
11/2 mﬂ Heiligenhafen
via Sjöbo
5/2 mﬂ Bordershopen
26/2 mﬂ Ullared

HELA SVERIGE ANDAS
Sön den 29/1 kl 13-16,
Spjutstorps skola

Föredrag om frigörande andning,
”prova på” andning.
FIKA + HEALING Pris:250 kr
Anmälan senast 27/1
till Inge 0733-50 49 77
www.andning.info
www.gertshelhetshalsa.se

Söndag 22/1 kl. 16

Sånggudstjänst
Ingemar och
Gunilla Hylén
Kaffe kl. 15.30
Atmosfär, glädje
och gemenskap.

ELIMKYRKAN
Simrishamn

Du missar väl inte
Reseträffen 12/2?
24/2 Melodifestivalen
30/3 Stockholmsweekend
5/4 NYINSATT
Arlövsrevyn

Mycket mer
i vårt program!
Hör av dig!
0414-44 08 80

www.busspersson.com

Big Blowin’
Band
lörd 21/1 kl 19
Valﬁsken,
Simrishamn

Entré 200/160:-

Boel Andersson serverar varm nyponsoppa och muffins till barnen.
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