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Blomsterkonkurrence
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Blomsterkonkurrence

Der er 6-8 forskellige vilde blomster i hver
sin vase angivet med
nummer. På ”stemmesedlen” er angivet
navnet på de forskellige blomster, og
deltagerne skal så anføre nummeret på
vasen. ”Stemmeseddel” med navn og
telefonnummer afleveres i kasse. Hver dag
trækkes der lod om en præmie blandt de
rigtige løsninger.
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Alle børn kan deltage i en
tegnekonkurrence. På standen er fremlagt
papir og oliekridt. Alle tegninger påføres
navn og alder. Tegninger opsættes på tavle,
og hver dag kl. 15.00 trækkes lod om en
præmie.
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Ture

Ture

Ture

Ingen ture

09-11
Familietur til ”Husmoderstranden”
Den gode familietur til Husmorstranden.
Hvad finder du på stranden.
En rigtig tingfindertur. Vi finder sikkert alle
mulige levende og døde ting fx, plastik, sten,
skaller, tang, drivtømmer, planter, fugle mv.
Kom og vær nysgerrig og få svar på det
meste. Velegnet til hele familien med
barnevogn, hund (i snor) bedsteforældre og
naturinteresserede og nysgerrige
grandkusiner m.m.
Vi mødes i DNs telt og går derfra til
Stranden.
Kontakt: Thomas Neumann, 30233770
11-13
Tur til ”Leret” og ”Husmoderstranden”
”Leret”, som ligger ved Hirtshals Klint, er et
åbent areal sydvest for Hirtshals. Stranden
sydvest for Hirtshals er atypisk for den
vendsysselske vestkyst. I stedet for den
sædvanlige brede sandstrand finder man her
en strand overstrøet med stenblokke og en
op til 10 m høj kystskrænt, som stenene
vaskes ud fra. Klinten, der har stor geologisk
interesse, strækker sig fra neden for Hotel
Fyrklit til havnen. Stedet betegnes som
Hirtshals Kystskrænt eller
”Husmoderstranden”
Mødested: DN´s telt (The Village)
Kontakt: Arnold Simonsen. 40611701
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14 - 16
Vandretur til det fredede område ”Kilen”
ved Hirtshals.
Spændende tur for alle, med lidt eller megen
interesse for planter. Deltagerne går fra
standen via Kystvejen til Kilen. Vi går
igennem området og ser de forskellige våde
og tørre biotoper, og vi ser på de mest
typiske planter og hvorfor de vokser netop
her. En frisk gåtur med spændende indhold ialt varer turen cirka 2 timer.
Vi mødes på DNs stand og går derfra til
stranden
Kontakt: Thomas Neumann, 30233770
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Telt talks
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Havbrug
Hvor: The Village
18. maj 2017 - 16:30 - 17:30
Arrangør: Danmarks
Naturfredningsforening

Levende Hav om bundskrabende
redskaber
Hvor: The Village
Hvornår: 19. maj 2017 - 13:00 - 14:00
Arrangør: Danmarks
Naturfredningsforening

Vildere natur
Hvor: The Village
Hvornår: 20. maj 2017 - 10:00 - 11:00
Arrangør: Danmarks
Naturfredningsforening

Havbrug er også blevet et ”hot” emne i
Danmark. I Kattegat ved Djursland
påtænker 2 firmaer at anlægge 2 store
havbrug ud for Djurslands østkyst.
Anlæggene vil dække et havområde der
samlet set vil blive på 4,5 km2.
De bliver fuldt synlige fra land. Derudover
bliver der tale om en stor miljøbelastning på
det marine miljø fra de to ansøgte havbrug.
En miljøbelastning, der svarer til at udlede
urenset spildevand fra 100.000 mennesker
direkte ud i Kattegat - herunder 800 ton
kvælstof - plus at havbrugsfiskene kan
smitte de vildtlevende fisk med sygdomme,
lakselus m.v.
DN s holdning er klar – vi ønsker ikke at
belaste havmiljøet med yderligere
forurening og vi vil derfor sammen med
andre interessenter arbejde for at planerne
ikke bliver realiserede.
Kom og bliv klog på problematikken
Kontakt: Thomas Neumann, 30233770

Skal der arbejdes hen imod en lukning af
Kattegat for fiskeri med bundslæbende
redskaber? Oplæg Knud Andersen, Levende
Hav – derefter diskussion.
Kontakt: Thomas Neumann, 3023377

Plast, den nye svøbe
Hvor: The Village
Hvornår: 19. maj 2017 - 16:00 - 17:00
Arrangør: Danmarks Naturfredningsforening
Der findes store mængder plastik samlet i
store "øer" på verdenshavene, og nede i
verdenshavene. Plastik er allerede nu inde i
vores fødekæde, f.eks. fra spildevandsslam,
som køres ud på markerne, og fra fisk og dyr,
der har "spist" plastik. Plast er alle steder og
hvad kan der gøres og hvad bliver der gjort.
Kontakt: Thomas Neumann, 30233770

Hvad er vild natur?
Vild natur er natur, der passer sig selv uden
vores indblanding. I et kulturland som
Danmark er det derfor kun ganske få procent
af naturen, der er vild natur. Kysterne og
urørte skove er de bedste eksempler. Kom
og hør om de gode ideer og tiltag til at
"forvilde" dele af den danske natur. Se evt.
mere her http://www.pladstildetvilde.dk/
Kontakt: Thomas Neumann, 30233770

