
Naturformidling
Program 2022



Fuglestemmetur i Kølsen Enge
Lørdag d. 7. maj 2022 kl.07-09

Fisk i fjorden
Torsdag d. 19. maj 2022 kl. 17.30

Beskrivelse: To timers guidet tur med 
fuglestemmekyndige Brian Jakobsen 
fra Dansk Ornitologisk Forening. Brian 
kommer fra Skive, men kender Kølsen 
Enge og fuglene her.
Brian vil hjælpe med at høre og gen-
kende de forskellige fuglestemmer.

Medbring: Medbring varmt tøj og kaffe/
the i rygsækken. Vi har rundstykker med.

Sted: Kølsen Enge. Vi mødes ved Køl-
sen Trinbræt ved Himmerlandsstien. 
Kør til Kølsen og indkørsel via Brun-
bankevej midt i Kølsen mod nord.

Pris: kr. 100

Tilmelding: Tilmelding foregår ved at 
overføre deltagergebyr via MobilePay 
til Hans Kurt Tougård 20 16 60 79. 

Husk at skrive 
Fuglestemme-
tur i kommen-
tarfeltet.  
Max deltager 
antal er 20 
personer. 

Først til mølle…

Beskrivelse:
Kom med ud og prøv at tømme ruser 
og røgte garn samt fange sild. Se, hvad 
vandet tilbyder. Er der mon fisk i fjor-
den? Vi tilbereder det, vi fanger.

Program for dagen:
17.30: Vi mødes på havnen i Sundstrup 
og deler os i grupper. Vi skal ud og 
tømme ruser og røgte garn.  
I stille vejr sejler vi ud til fiskeplad-
serne i vores både.
19.00: Vi er tilbage på havnen og gen-
nemgår fangsten.
19.00-21.00: Tilberedning af retter ud 
fra, hvad vi har fanget. Vi dækker bord 
og spiser sammen.
21.00: Slut for i dag.

Medbring: Varmt tøj efter vejret. Vi har 
waders, redningsveste og alt det nød-
vendige fiskeudstyr.

Sted: Havnen i Sundstrup.

Pris: 150 kr. pr. person.

Tilmelding: Tilmelding foregår ved at 
overføre deltagergebyr via MobilePay 
til Hans Kurt Tougård på 20 16 60 79. 
Husk at skrive i kommentarfeltet, hvil-
ket arrangement tilmeldingen gælder.



Snapsetur
Torsdag d. 30. juni kl. 18-20

Gourmet-svampetur i Flensborgs plantage
Lørdag d. 20. august 2022 kl. 10-14

Beskrivelse: To timers svampejagt i 
Flensborgs Plantage i mindre grupper, 
hvor vi leder efter gode spise svampe. 
Derefter mødes vi igen og gennemgår 
fangsten i fællesskab.
I vores udekøkken laver vi små gourmet-
retter med de mest velsmagende af 
svampene.
NB: Kun de svampe-arter, som vi med 
sikkerhed kan identificere, vil blive an-
vendt i madlavningen.

Medbring: Tøj efter vejret, en svampe-
kurv samt en svampekniv eller en lille 
lommekniv.

Sted: Flensborgs Plantage

Pris: 150 kr.

Tilmelding: Tilmelding foregår ved at 
overføre deltagergebyret via MobilePay 
til Hans Kurt Tougård på 20 16 60 79. 
Husk at skrive i kommentarfeltet, hvil-
ket arrangement tilmeldingen gælder.

Beskrivelse: Gåturen er på cirka 5 km 
og foregår i et tempo, så alle kan være 
med. 
Alle deltagere får udleveret 4 små 
tomme flasker inden turen. Undervejs 
stopper vi ved de gode snapsesteder 
og fylder urter og snaps i flaskerne. 
Vi vejleder i trækketider for de enkelte 
snapse.

Medbring: Tøj efter vejret samt fornuf-
tigt fodtøj til en vandretur.

Sted: Vi mødes ved forsamlingshuset i 
Skringstrup.

Pris: 150 kr. Inkluderet i prisen er snap-
seflasker og snaps.

Tilmelding: Tilmelding foregår ved at 
overføre deltagergebyret via MobilePay 
til Hans Kurt Tougård på 20 16 60 79. 
Husk at skrive i kommentarfeltet, hvil-
ket arrangement tilmeldingen gælder.



FJORDKLYNGENS 
MUSLINGEFESTIVAL

Mød os og vores naturformidlings-trailer 
på Muslingefestivalen i Sundstrup 

Lørdag d. 10. september 2022 fra kl. 14-16.30.

Vi står klar til at vise dig, hvad fjorden byder på af dyreliv. Vi fortæller om dyrenes 
liv i fjorden – deres levesteder, og hvad de spiser.

Vi har levende krebs, krabber, muslinger, rejer og meget mere, som gerne må 
ses på og røres ved. Vi har rørebassin til børnene, så de kan komme helt tæt på. 
Vi holder krabbevæddeløb. Børn og barnlige sjæle kan fange deres egen vædde-
løbskrabbe og deltage i væddeløbet.

Vi fyrer op under det store paella-fad og tilbereder en gang fjord-paella over bål 
med ris, grøntsager og de friske skaldyr.

Kom og vær med til en spændende dag med fokus på fjorden – både for børn og 
voksne!


