Kære læser af
Nationalpark Vadehavets Nyhedsmail
I vores nyhedsmails fortæller vi for det meste, hvad du kan opleve i de
kommende uger. Det vil vi naturligvis også gøre i denne mail, men der har
været så mange spændende indvielser og arrangementer i de forgangne uger,
at vi simpelthen bliver nødt til at kaste et blik tilbage på, hvordan det gik.
Noget at det, vi fortæller om, kan du stadig nå at opleve, men Tønder Festival
må du næsten vente et helt år på at opleve - og spørgsmålet er, om du kan få
samme sjove oplevelse som festivalgængerne i år, som fik lov at prøve

Vadehavets Formidler Forums 5D-simulator...
Vi vil ønske dig rigtig god læselyst med denne nyhedsmail, som er fyldt med
sjove, fantastiske og vilde oplevelser - de bedste hilsner fra sekretariatet

Fantastisk kunst i klitterne og på stranden
I lørdags åbnede kunstudstillingen Wadden Tide, som er en stedsspecifik
skulpturudstilling ved Vadehavet – nærmere bestemt klitterne og stranden ved
Blåvandshuk. Her præsenteres værker af 12 internationale kunstnere, som alle
er fra lande langs Den Østatlantiske Trækrute (trækfuglerute, hvor Vadehavet
indgår). Dagen efter åbningen deltog 17 af Nationalpark Vadehavets
ambassadører i en rundvisning i udstillingen med dens kunstneriske leder,
Jette Mellgren, som kyndig guide.
Ambassadørerne var meget imponerede over værkerne, der virkelig kommer til
deres ret i de storslåede natur-omgivelser. På billedet ses ambassadørernes

spejlbillede i værket ’The Desert Island’ (Ørkenøen), som er skabt af det
århusianske arkitektkontor Gjøde & Partnere. Wadden Tide er frit tilgængelig
og kan gratis opleves fra frem til 29. september. Hver lørdag i
udstillingsperioden vil der kl. 14.00 være guidet - og gratis - rundvisning.

Sanseoplevelse i mudder til anklerne
Hvis ikke gæsterne på årets Tønder Festival (22.-25. august) kunne komme
til Vadehavet, så måtte Vadehavet jo komme til festivalen. Og det gjorde det så
- for fuld skrue: Som tidligere år stod Nationalpark Vadehavet sammen med
Tøndermarsk Initiativet for et særligt Vadehavstelt, og her kunne de besøgende
i en blanding af crazy-totalteater og naturformidling opleve Vadehavet med
bogstavelig talt alle sanser. Det foregik i en meget analog ”5D-simulator”, som
blev betjent af naturvejledere m.fl. fra NaturKulturVarde.
Det er svært at beskrive med ord, hvad der foregik - så klik på billedet og få
et koncentreret indtryk af (vadehavs)løjerne.

Birgitte var skrap med østerskniven
Et sikkert hit i Vadehavsteltet på Tønder Festival er vores konkurrence i at åbne
østers på tid. Også i år kom rigtig mange festivalgæster forbi og prøvede
kræfter med østerskniv og to stk. af den invasive østersart, Crassostrea Gigas
(også kendt som stillehavsøsters). Både garvede østersåbnere og begyndere
tog udfordringen op. Mange brugte langt over et minut på udfordringen, og
nogle var hurtige. Men ingen kunne hamle op med Birgitte Gaardsted fra
Christiansfeld, som 'ondulerede' to østers på aldeles imponerende 7,82
sekunder.
Dermed vandt hun 1. præmien, som er en guidet sejltur i Vadehavet med
nationalparkens skib for otte personer.
Claus Damgaard, Bække, var næsthurtigst med 12,85 sekunder og vandt fire
billetter til Tirpitz-museet i Blåvand. Bjarne Gammelgaard, Lintrup, blev nr. tre
med 13,09 sekunder og vandt fire Højt til himlen-krus fra Tøndermarsk
Initiativet.

Blandt alle deltagere blev der trukket lod om et armbånd til næste års Tønder
Festival, og her var blev John Singleton fra Vestermarie på Bornholm den
heldige.

Nationalparkens årsrapport er klar
Hvad fik Nationalpark Vadehavet egentlig udrettet i fjor? Hvad havde vi gang i
af aktiviteter, projekter, samarbejder, events m.v. inden for de forskellige
indsatsområder, som vi er sat i verden for at arbejde med?
Ja, det kan man få et overblik over i Årsrapport 2018, som nu - lettere forsinket
- er klar.
Nationalparkens bestyrelse har besluttet at spare trykningen af årsrapporten,
men den kan i stedet læses online på Issuu. Ønsker man årsrapporten som pdf,
kan man downloade den fra Issuu eller få den tilsendt per mail. Skriv til vores
hovedpostkasse, vadehavet@danmarksnationalparker.dk, hvis du ønsker en pdf-fil
tilsendt.

Oplev marskens fødevarer og håndværk
Lørdag 21. september viser marskområdets fødevareproducenter for fjerde
gang deres specialprodukter frem i Højer – med salg, smagsprøver og gode
historier.
I år mere end fordobles antallet af boder, idet arrangørerne, Smag på
Marsken/Foreningen Højer Vandtårn v. Klaus Aalling, har inviteret producenter
fra hele marskområdet langs vadehavskysten.
Arrangementet finder sted kl. 10-17 i området ved Højer Vandtårn, og udover
fødevarerne vil der være en række tilbud og aktiviteter: fugletur, naturens
spisekammer, foredrag, slagtning af lam, byvandringer, hestevognsture og
musik
I området ved vandtårnet er der også i år arbejdende stande og workshops.
Her viser håndværkerne deres færdigheder frem, fortæller og lader publikum
prøve kræfter med nogle af de forskellige håndværk og materialer. Man kan
således møde: essesmed, stråtækker, pottemagere, murere, rebslagerbane,

sivfletter, bådebyggere, trædrejere, beslagssmed, tømrere, snedkere m.fl. Bag
denne del står Foreningen Højer Håndværksfestival v. Carsten Panduro.
Man kan få yderligere oplysninger på www.marsken.dk.

Hvor der er hjerterum...
er der husrum - sådan lyder en gammel talemåde som beskriver gæstfrihed - et
sted hvor gode mennesker trives, selv hvor pladsen er trang. Og netop derfor
er "Hjerterum" det helt rigtige navn til den lille fine "grejbank" som Hjerting
Kanelaug indviede den 23. august sammen med 90 børnehavebørn, som kom
på besøg for at klippe snoren sammen med Diana Mose som er formand for
Børn og Familieudvalget i Esbjerg Kommune.
Der var ingen tvivl om, at børnene fik en helt fantastisk oplevelse og glæder sig
til at bruge grejbanken, når de fremover besøger Hjerting Kanelaug og
stranden. Du kan se flere billeder fra indvielsen og læse mere om indvielsen,

som også bød på kanetur ud til Nationalparkskibet "Vadehavet", på vores
hjemmeside.

Store ord, storladent og fyldt med stolthed
Det var nogle at de ord, som Janne Liburd brugte til at beskrive de fantastiske
eksempler Højer Mølle og Tøndermarsken er på Vadehavets dynamik og
stærke kræfter, da hun fik ordet ved indvielsen af Formidlingsstationen Højer
Mølle.Du kan læse hele Janne Liburds tale på vores hjemmeside.
Højer Mølle fra 1857 er et velbevaret kulturmiljø placeret på kanten af
Tøndermarsken og Vadehavet. Nordeuropas største hollændermølle med
kornmagasiner, møllerbolig og den stemningsfulde Møllehave er et oplagt stop
på et besøg i Tøndermarsken. Den nye vandrerute ’Marskstien’ går lige forbi
møllen, og flere kortere stisløjfer i området omkring Højer har deres
udgangspunkt her.

Den maritime kontakt
Fredag den 13. september forsvarer cand. mag. Asger Nørlund Christensen sin
ph.d.-afhandling om den maritime kontakt imellem Nederlandene og DanmarkNorge i det 17. og 18. århundrede. Igennem kildestudier i Amsterdams
stadsarkiv har Asger Nørlund Christensen fremdraget hidtil ukendt viden om de
mange danske og norske søfolk – og ikke mindst søfolk fra Vadehavet – der
sejlede på hollandske skibe i den internationale søfart og bragte nye
kundskaber med hjem.
Afhandlingen er blevet til i forbindelse med forsknings- og formidlingsprojektet
”Handel og Vandel – dansk-hollandske forbindelser i 1600- og 1700-tallet”, som
er blevet udført ved Fiskeri- og Søfartsmuseet, Center for Maritim- og
Erhvervshistorie/Syddansk Universitet og Museum Sønderjylland med støtte fra
VELUX FONDENs museumssatsning.

Vidste du at:


der er kommet en ny introfilm om Wadden Tide på Mit Vadehav?



Syddansk Universitet skal være Danmarks første bæredygtige universitet?



det 39 meter høje Blåvandshuk Fyr med 60.000-70.000 årlige besøgende
fremover skal drives af Vardemuseerne?



det er Naturens Dag på søndag den 8. september?

Fotos: Marskvandring: Ulrik Pedersen, Wadden Tide: Jens L Hansen, Tønder Festival: Casper
Mortensen, Østersåbning: Casper Mortensen, Årsrapport: Lars K Detlef, Højer Vandtårn: Carsten
Panduro, Hjerterum: Hjerting Kanelaug, Højer Mølle: Højer Mølle, Historisk skib: Fiskeri- og
Søfartsmuseet, Sort sol: Thomas Clausen

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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