Kære læser af
Nationalpark Vadehavets Nyhedsmail
Forstil dig, at du står med fødderne godt plantet i den bløde slik på vaden. Du
kan høre en strandskade skræppe over dit hoved og en vibe synge inde over
klitterne. Vandet begynder langsomt at stige op ad dine ben, og du mærker
vinden i dit hår. Solen bager ned på dig, og du føler Vadehavet helt tæt på...
Kan du mærke det? Hvis ikke, så får du chancen for at opleve det på
Naturmødet i Hirtshals, hvor Vadehavets FormidlerForum laver en "imaginary
reality", som standens gæster kan prøve af - vi kan ikke garantere, at man går
tørskoet fra oplevelsen. Læs mere om Naturmødet i vores næste nyhedsmail.

Med denne rejse ud på vaden vil vi ønske dig rigtig god læselyst og god
weekend ved Vadehavet - de bedste hilsner fra sekretariatet

Ny film om kulturen i Nationalpark Vadehavet
Nyhedsmailen lever i dag virkelig op til sit navn, for her kan vi som de første
fortælle, at en helt ny film om Vadehavets særlige kultur er lanceret. Den 3
minutter og 20 sekunder lange film har titlen 'Kaldet fra Vadehavet' og er
bygget op om en fortæller, der oplever at få et kald fra det lave og lysende land.
I det hele taget er filmen en poetisk rejse gennem vadehavskulturens mange
facetter med de smukke fortællinger om landskab, byer, steder og mennesker.
Billedsiden er en skøn blanding af levende billeder, stillbilleder og flotte
dronebilleder. Men nok med ord om filmen, skynd dig at se den med dine egne
øjne.

Vi vil gerne have filmen så bredt ud som muligt, så man må gerne linke til den.
Man kan også få en gratis kopi af filmen ved henvendelse til Anne Husum
Marboe fra nationalparkens sekretariat på: anhma@danmarksnationalparker.dk

Østersfestival får centrum på Rømø
Med deltagelse af fiskeriminister Eva Kjer Hansen og Tønders borgmester,
Henrik Frandsen, blev 'Danmarks Østerfestival' i dag præsenteret ved et
pressemøde på Enjoy Resorts på Rømø. Stedet var velvalgt, for Rømø og
Enjoy bliver en slags epicentrum østersfestivalen med bl.a. afviklingen af den
store kokkekonkurrence ’Årets Østers Kok’.
Danmarks Østerfestival finder sted 12.-14. oktober og er en videreudvikling af
Fanø Østersfestival, der har kørt de sidste tre år. Det er meningen, at der
fortsat skal være masser af østers-aktiviteter på Fanø, og i det hele taget vil
Danmarks Østerfestival byde på aktiviteter for børn og voksne langs hele

'Østerskysten' dvs. fra Vadehavet i syd til Limfjorden i nord.
Tønder Kommune støtter festivalen, og man kan læse mere på kommunens
hjemmeside.

Dark Sky Mandø
I vores nyhedsmail i marts fortalte vi, at Mandø havde planer om at søge om
optagelse i International Dark Sky Association (IDA). IDA certificerer
naturområder med minimal til ingen lys-forurening, til gavn for astronomer,
stjernekiggere, borgere og turister der nyder en klar nattehimmel. I mandags
blev der afholdt en indledende workshop på Vadehavscentret, hvor der var
positiv stemning og stor opbakning til projektet. Selvom processen er i fuld
sving på Mandø, kan der gå lidt tid, før svaret foreligger fra IDA, da man må
forvente op mod tre års sagsbehandlingstid.
Se eller gense det fine indslag på DR, hvor en partner, Karin Fredskild, og et

rådsmedlem, Karen Sandrini, blev interviewet. De brænder begge for det
særlige ved mørket, som skærper alle sanser og giver oplevelser ud over det
sædvanlige...

Fanø-elever hjælper dværgternerne
Med træklodser, maling, digte og farveblyanter er eleverne fra 2. og 3. klasse
på Fanø Skole gået i aktion for at hjælpe dværgternerne på øen. I et
samarbejde mellem skolen, kommunen, Nationalpark Vadehavet og Aarhus
Universitet bidrager børnene med et stykke konkret naturbeskyttelsesarbejde,
der med stor sandsynlighed kan få reel betydning for den truede fugleart, som
har sit vigtigste yngleområde i Vadehavet. Samtidig lærer børnene om den
spændende lokale natur, som de på trods af, at de bor midt i Nationalpark
Vadehavet, ikke nødvendigvis kender ret meget til. Læs mere på hjemmesiden.
Her kan du se et dejligt indslag, som TV-Avisen på DR1 i mandags bragte om
Fanø-børnene og træternerne. Vær opmærksom på, at indslaget begynder 21

minutter og 7 sekunder inde i udsendelsen.

Forårsklargøring hos Hjerting Kanelaug
I år var der besøg af tre gange M, MYRTHUE, Mit Vadehav og Marco Brodde, da
Hjerting Kanelaug den 27. april havde forårsklargøring og åbent hus, med
fortælling om og fremvisning af deres arbejde. Der var i den grad fokus på
Vadehavet. MYRTHUE stod for det kulinariske input med smagsprøver på
stegte hesterejer, Mit Vadehav underviste børnene i Vadehavet og legede
fødekædekasteleg med dem, mens Marco Brodde viste sine fine akvareller af
dyrelivet og naturen omkring Vadehavet frem og fortalte, hvordan han opbygger
billederne. Gæsterne fik en spændende dag i strålende solskin.

Turisterne "tager skraldet"
En tysk familie, som gennem de sidste mange år har besøgt Rømø, sendte os
en mail og opfordrede os til at være med til at "tage skraldet". De samlede
under deres strandbesøg 10 poser med affald. Det er rigtig trist, at de har
kunnet samle så meget affald - men til gengæld meget positivt, at de gjorde en
kæmpe indsats for at rense stranden!
Du også kan være med til at holde stranden ren. Tag dit affald med hjem, fortæl
andre om din indsats og bliv Havmiljøvogter!

Vidste du at:


NDR har sendt en udsendelse fra Vadehavet?



Grøbleriet blev indviet i sidste uge?



Vadehavscentret har fået en kulturudstilling?



der finde mange opgaver om Vadehavets kultur på Mit Vadehav?



Tirpitz har åbnet en særudstilling - Livsfare - Miner?



Hver 6. uge bringer dagbladet Nordjyske artikler fra Nationalpark
Vadehavet. 26. april handlede det om Vadehavet som verdensarv.

Fotos: Vade: Franz Veisig, Kulturfilm: NAKUWA, Østersfestival: Colin Seymour, Måne: Jan Tandrup,
Træterner: John Frikke, Hjerting Kanelaug: Helle Hovmand-Rasmussen, Skrald: Torsten Caesar,
Tøndermarskvandring: Ulrik Pedersen

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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