Kære læser af
Nationalpark Vadehavets Nyhedsmail
På trods af, at Vadehavet nærmest er blevet til is-havet i løbet af denne uge, er
der alligevel gået lidt forårsstemning i huset. Det pibler frem alle vegne. Det er
dog ikke forårsblomster, men planer, det pibler frem med.
Vi begyndte året med at fortælle, at vores plan for 2019-2024 nu ligger klar hos
sekretariatet. Og lige i hælene på den kom 'lillesøsteren', en pixi-udgave af
planen, som kort beskriver indholdet af den store plan. Vadehavets
FormidlerForum har også fået en plan, så nu er det bare at komme i

arbejdstøjet og tage fat på planerne i den store vadehavsfamilie.
Med ønsket om god læselyst og en fantastisk weekend ved Vadehavet - de
bedste hilsner fra sekretariatet

Pixi-plan
Pixi-bøgerne fik deres navn efter små alfer, eller skovtrolde, de hedder nemlig
'Pixies' i USA. I Danmark har vi kendt begrebet pixi-bøger siden 1953, hvor
"Illustrationsforlaget" introducerede dem. I dag er pixi blevet et begreb for
noget, der er småt og let læst. Og det er netop det, vi har gjort med vores pixiplan - vi har lavet en mindre udgave af nationalparkplanen som er let læst.
Pixi-planen ligger allerede nu på issuu og vi forventer, at den udkommer i trykt
form inden længe.

FormidlerForums fællesdag
Vadehavets FormidlerForum mødtes til deres årlige fællesdag i de smukke
omgivelser ved og på Myrthuegård. Det var en lidt mindre flok end sædvanligt,
men det gjorde ikke dagen mindre succesfuld. Fællesdagen, som er en
kombination af formidling, inspiration og netværksdannelse, var fyldt med
oplevelser og spænding. Særligt nervepirrende blev det, da alle formidlere
kastede sig ud fra Gulebjerg og løb ned mod stranden for at mærke
tyngdeloven på egen krop. På billedet er de dog landet og hører om klintens
cirka 22 millioner års historie.
Vadehavets FormidlerForum har netop udgivet en plan, som kan du læse på
vores hjemmeside.

Sæltællinger ved Vadehavet
I vores plan står der blandt andet, at vi skal monitere. Det er en omfangsrig
opgave, da området er stort, og der er meget at holde øje med. Derfor sætter vi
stor pris på vores samarbejdspartnere, blandt andet universiteterne, som laver
tællinger og overvågninger ved Vadehavet.
Maria Kristina Holst Palner har lavet en film om det overvågningsarbejde Aarhus
Universitet fortager som en del af naturovervågningsprogrammet NOVANA. I
filmen tager hun med havpattedyrsforsker Anders Galatius på flyvetur til
Vadehavet.

Genkendeligt og elsket motiv
På Instagram kan du følge årets gang ved Vadehavet - vi har over 1000
smukke, barske, sjove og spændende fotos, som viser alle sider af Vadehavet.
Alligevel er der et motiv, som er ved at blive helt ikonisk - det er Mandø
Ebbevej, som alle kan genkende, og som virkelig viser skønheden ved
Vadehavet, hvor man kan "strække øjnene ud" og se, at "der er et sted, hvor himmel
og hav mødes". "Alle veje fører til Rom" - men i fremtiden bliver det måske: "To
veje fører til Mandø"?

På gensyn
På en kølig og regnfuld onsdag tog den nuværende bestyrelse afsked med de
medlemmer, som fremover ikke kan sidde i bestyrelsen, da de har siddet i to
perioder - altså otte år.
Det blev en rigtig hyggelig og konstruktiv eftermiddag, hvor den afgående
bestyrelse kom med gode råd til de nye bestyrelsesmedlemmer, som endnu
ikke er udpeget og derfor ikke kunne deltage. De fine forslag blev skrevet ned
og vil blive præsenteret for den kommende bestyrelse på deres møde i februar.
Ved Vadehavet siger vi ikke farvel, men på gensyn!

Vidste du at:


restaureringen af Heksemuseet er godt i gang?



skamstøttefiguren "Kagmanden" er blevet restaureret og kan ses 5.
februar?



kunsten stråler i marskens lys - endda helt til Haderslev?



vores søsternationalpark i Schleswig-Holstein har kombinerede fugle- og
havfaldsture?



partnere fremover kan få viden og finde artikler og rapporter på Skyfish?



Kvindernes surrealisme er en ny udstilling på Kunstmuseet i Tønder?

Fotos: Skyer der spejler sig: Frederik Baun, Fællesdag: Ditte Hviid, Sæler: Lars
Gejl, Mandø Ebbevej: Torben Hestehave, Bestyrelse: Ditte Hviid, 'Vidste du at':
Claus Jessen Abildgren

Vores partnere kan downloade frie fotos, film og tekster på Skyfish.
Mangler du et login, så kontakt os.
Besøg Nationalpark Vadehavets nyhedsarkiv
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