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Er du et socialpædagogisk opholdssted, bosted eller lignende kunne Rondetunet i Norge være målet for
jeres næste sommer- eller vinterkoloni.
Vi blev i hvert fald på ingen måde skuffede, da vi I januar 2015 havde planlagt vores første vintertur til
Rondetunet.
Vi er et socialpædagogiske opholdssted, der henvender sig til børn og unge i alderen 10-18 (22) år, med
psykosociale problemstillinger. Vi har i mange år været afsted på vintertur til Østrig eller Sverige på den
obligatotiske alpintur og syntes nu, at tiden var inde til at prøve noget nyt. Vi fik øjnene op for Rondetunet
via et opslag på Friluftslagerets hjemmeside og fandt med det samme stedet interessant.
Med udgangspunkt i et af Rondetunets vinterfjeldskurser, fik vi i samarbejde med Rondetunets guider
sammensat et kursus/ugeforløb der passede til de unge, vi havde med. Både i den indledende fase, men
specielt da vi var på Rondetunet oplevede vi en meget stor forståelse og flexibilitet. Forstået på den måde
at guiderne hurtigt aflæste de unge og tilpassede dagens program så alle fik en succesoplevelse ud af det.
Hvilket er en nødvendighed, når man kommer med en gruppe af unge med meget forskellige
problematikker og evner. Vi havde valgt en løsning, hvor vi hele ugen, på nær en dag, havde 2 guider til
vores rådighed, hvilket betød, at det ikke var nødvendigt, at have nogen forudgående vinterfjelds erfaring,
blot lysten til at komme ud i den fantastiske natur. I og med at vores tur var lavet som et kursus foregik
madlavning, om aftenen, sammen med guiderne i køkkenet ved siden af den store fjeldstue. Dette gav
anledning til en masse gode snakke om mulighederne for at dyrke friluftsliv, hele året, i et område, der er
let tilgængeligt uanset evner.
Man kunne også hvis man selv havde erfaring nok, vælge at planlægge og udføre hele forløbet selv, her
råder Rondetunet over hytter i flere forskellige størrelser, ligesom man har mulighed for at overnatte i telt
eller campingvogn, så på det område er der ingen begrænsninger. Alt hvad man skal bruge af udstyr i form
af snesko, fjeldski og lignende kan lejes på stedet.
Efter at have været på Rondetunet om vinteren syntes vi, og specielt vores unge, at det kunne være sjovt at
opleve stedet og dets muligheder om sommeren. Så da muligheden bød sig, planlagde vi en sommertur i
juli 2015. Vi havde denne gang planlagt alt selv, og lavede selv mad i den hytte vi havde lejet. På denne tur
oplevede vi igen at Rondetunet bød på talrige oplevelser. Vi havde selv på forhånd, med de unge, snakket
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om hvad vi kunne tænke os at se/opleve og her var guiderne, meget behjælpelige med tips og ruteforslag.
Området er meget nemt at orientere sig i, da der er mange afmærkede stier og ruter. F.eks havde vi en
fantastisk vandretur fra Rondetunet og op til stedets sæterhytte, hvor vi overnattede og gik tilbage dagen
efter. Denne tur havde vi i øvrigt også gået på snesko på vores vintertur. Der er et utal af muligheder for eneller flerdages vandreture i alle sværhedsgrader, her er det vist kun gruppens formåen, der sætter
begrænsningen.
Alt i alt kan vi som opholdssted kun give de allerstørste anbefalinger til Rondetunet. Hvis man er lidt usikker
på, om man magter at planlægge en tur på egen hånd, skal man ikke tøve, man er i sikre hænder hos
guiderne, og stedets flexibilitet gør det yderst velegnet til ture i opholdsstedsregi.

Med venlig hilsen
Britt H. Petersen og Peter Bak

Den selvejende institution Nielstrup – Nystedvej 67 - 4990 Sakskøbing - telefon 54 78 41 50
Hjemmeside: www.nielstrup.dk – Mail: nielstrup@nielstrup.dk - CVR-nr. 69783414

