Nyt fra nationalparken

Kære læser af Nationalpark Vadehavets
Nyhedsmail
Selv om vi i sekretariatet ved ret meget - i hvert fald tilsammen - så har vi lært noget nyt i de
sidste par uger. Vi har nemlig set nationalparken med fremtidens øjne. I de sidste par uger
har unge fra Mellemfolkeligt Samvirke og sjette årgang på Østervangsskolen i Roskilde lånt
vores Instagram-profil, og det har i den grad været spændende og anderledes at se vores
dejlige område gennem deres kameralinser. Vi synes, at du selv skal gå ind og se på
profilen og læse de fine tekster.
Ved Vadehavet kan man virkelig se, at det er blevet efterår. Ryler, der glimter i solen om
morgenen, og stære, der laver magiske opvisninger ved aftenstide - det er i den grad tid til
hvid og sort sol!
Med ønsket om rigtig god læselyst og en fantastisk weekend ved et efterårsklart vadehav de bedste hilsner fra sekretariatet.

Nationalparkens kernefortælling som film
"Når du møder os fra Vadehavet, mærker du med det samme, at der er en særlig kraft i
området..."
Hvis du kan genkende sætningen her, er du en af de efterhånden mange, som har hørt
eller læst Nationalpark Vadehavets kernefortælling. Vi kalder den også for "Den værdifyldte
historie", hvori vi med forholdsvis få ord prøver at sammenfatte, hvad nationalparken
egentlig er for en størrelse. Hvilke værdier den indeholder samt - ikke mindst - hvem
menneskene i vadehavsområdet er, og hvordan de spiller sammen med vadehavsnaturen
og -kulturen.
Indtil nu har kernefortællingen "kun" været ord, men glæd dig: Nu bliver den også
visualiseret - med assistance fra en række aktive 'vadehavsmennesker'.
Kernefortællingsfilmen får premiere den 16. oktober i forbindelse med fejringen af
Nationalpark Vadehavets 10-års fødselsdag.
På billedet er fotograf Jimi Rosa og mor Bente ved at montere mikrofon på seksårige Marie
Bjerrum, som er den yngste blandt de cirka 20 medvirkende.

Unge på workcamp
Venskaber, ro og fysisk arbejde. Det var nogle af de ord, hvormed ni unge fra Tyskland,
Frankrig, Italien, Tjekkiet og Danmark beskrev deres oplevelse af workcampen på Mandø.
Men nationalparken og naturen var også vigtige faktorer for dem. Lorenzo fra Italien omtalte
Mandø og Vadehavet som et unikt naturfænomen. Og det er helt særligt og lidt drilsk, som
Lorenzo påpegede, for vil man ud at bade, skal man vente på højvande.
De unge europæere, som var her frem til 31. august, har primært boet på Mandø, men de
har også været i Ribe, hvor de fik et historisk indblik i byen. Under besøget er de blevet
guidet og undervist af John, Bettina og Anne fra sekretariatet og har i den grad fået et
indblik i nationalparkens natur og kultur. Og en af vores partnere, Jørgen Hansen Biler,
stillede biler til rådighed for de unge.

Fejringen er i gang

Vi er i fuld gang med at fejre vores 10-års dag sammen med vores partnere. Så husk at
følge med, så du kan få sat kryds i kalenderen. Den første dato er 3. oktober 2020, hvor du
kan komme med til et morgenmadsarrangement i forbindelse med Oxefesten. Darum
Børneby arbejder i uge 41 med aktiviteterer, som omhandler Vadehavet, og afslutter med
en samlet begivenhed fredag d. 9. oktober ved diget.
Følg med på vores hjemmeside, hvor vi opdaterer arrangementslisten. Og husk at følge med
på NaturNørds side - for Jonas formidler online fra de 4 vadehavsøer samt Tøndermarsken
fra uge 38 til 42.

18 nye partnere - nu er vi oppe på 220
En hjørnesten i Nationalpark Vadehavets virke er de mange partnerskaber, vi har med
virksomheder, institutioner og foreninger i hele vadehavsområdet. Siden den spæde start
på partnerprogrammets i 2013 er det bare vokset - og det vokser stadig.
18. august kom der syv nye partnere til, og dermed er vi nu oppe på imponerende 220
partnere, der alle med deres partnerskab støtter op om nationalparkens målsætninger og
virke.
Alle nye partnere skal på et såkaldt grundkursus om nationalparken og Vadehavet, inden
partnerskabet træder i kraft. Når det er gennemført, har man ret til at bruge
nationalparkens partnerlogo i sin markedsføring, hejse nationalparkflaget og sætte et
emaljeskilt på facaden, hvoraf det fremgår, at man er officiel nationalparkpartner. De syv
nye partnere er: Vadehavets Mediecenter, Fanø; Kontoret for Ukontrolleret Kreativitet; Fanø
Træ; Atelier Lars Bollerslev; Club Fanø; Restaurant Kammerslusen og Varde Bibliotek.
Her ses deltagerne i partnerkurset sammen med Jens L. Hansen fra sekretariatet.

Nationalparken er med på klimafolkemøde
Hvorfor deltager Nationalpark Vadehavet på Klimafolkemødet?
Det gør vi, fordi vi ønsker at få gang i debatten om bæredygtig turisme i hele landet. Derfor
afholder vi, sammen med Syddansk Universitet og Friluftsrådet, et seminar den 11.
november 2020 i Musikhuset i Esbjerg, hvor vi sammen med en række beslutningstagere vil
drøfte, om der er ”grænser for vækst” i turismen og hvordan vi kan planlægge vores turisme
bedre i forhold til økonomi, natur, klima og lokalbefolkningen.
Af samme grund er vi også inviteret med til Klimafolkemødet i Middefart den 3. september
fra kl. 14 til 15 sammen med UNESCO Danmark, til et oplæg om de problemstillinger som
knytter sig til turismen og hvordan den bliver til at leve af og leve med. For turismen vokser
og det bliver den ved med i hele verden. Det viser alle prognoser. Og derfor er det rettidig
omhu, at tage debatten og sammen skabe løsninger med erhvervet, kommunerne,
organisationerne, universiteter m.fl.
Læs mere på vores hjemmeside, hvor du også, hvis du er hurtig, kan nå at tilmelde dig
Folkemødet.

Mit Vadehav
PORTRÆT AF EN PARTNER #34
Mit Vadehav er Nationalpark Vadehavets officielle undervisningsportal.
Her finder du aktiviteter og opgaver om Vadehavets natur og kultur til børnehaver, skoler og
ungdomsuddannelser.
Du kan også bruge siden til at planlægge din næste lejrskoletur, få et overblik over
Vadehavets natur- og kulturinstitutioner, melde dig til kurser i at bruge Mit Vadehav, i
verdensarv og meget mere, og du kan dykke ned i et væld af baggrundsmaterialer under
Vidensbank.
Mit Vadehav ønsker Nationalpark Vadehavet stort tillykke med 10 års-fødselsdagen 16.
oktober.

Ateliler & Galleri v/Birgitte Valentin
PORTRÆT AF EN PARTNER #36
ATELIER & GALLERI v/ Birgitte Valentin, Højer
Natur, fugle og dyr har jeg altid levet med. Skoven var min legeplads. Faktisk har jeg 25 års
jubilæum i år, med hensyn til mit kunstneriske virke - og jeg brænder stadig for det.
Naturens endeløse vibreren af former og farver, der flyder frit, er en endeløs
inspirationskilde for mig, hvad enten det er maleri, tegning eller skulptur. Jeg ønsker
Nationalpark Vadehavet stort tillykke med de 10 år.

Citater fra vores unge gæster
Hvis du nu ikke har instagram, skal du ikke snydes for at par citater fra vores unge gæster
på Rømø og Mandø:
Vadehavet begejstrer fra første øjeblik Vi, her fra 6. årgang på Østervangsskolen i Roskilde har glædet os til at låne
Nationalpark Vadehavets instagramprofil, mens vi er på lejrskole på Rømø.Efter en lang dags rejse er vi fremme ved
vores fantastisk, hyggelige lejrskolested, Danhostel på Rømø.På stranden tæt ved, fandt vi flotte østers, søde krabber
og frisk vind i håret Vi glæder os til at vise flere af vores indtryk og oplevelser frem de næste tre dage.
Der er 54 bunkere på Rømø, men kun 52 er fundet. Bunkeren her er fra Anden Verdenskrig. Vores guide i dag fortalte
os, at det kun tog to dage at bygge bunkeren, selvom væggene er to meter brede og loftet tre meter tykt. Det synes
vi er rimelig godt klaret .
I dag har vi været en tur oppe i Ribe Domkirkes Borgertårn, der er 52 meter højt. Tårnet blev opført omkring 1300tallet. Der er 248 trappetrin op til Borgertårnet -hvilket er rimelig mange!
6. årgang ved Vadehavet Vi kunne gå vildt langt ud, finde muslingeskaller, østers og masser af spændende ting. Ren
Vadehygge!
Dag 2:
Idag er vores anden arbejdsdag her på #mandø! Vi nyder det gode vejr, mens campingpladsen shines up med en frisk
omgang maling, og skurret foran Brugsen rives ned. ⚒
Workcampens overordnede formål er her på øen, at bidrage til praktiske opgaver som disse, samt at være med til at
passe på den unikke natur, ved at rydde invasive arter mm. Imens hygger vi os med hinanden og de lokale, som
fortæller historier om tidevand og stormflod. ☀
Dag 4
Nye venner fra hele Europa En vigtig del af workcampen er det sociale og de interkulturelle møder, der
ligger her i. Vi har i a ̊r deltagere fra Frankrig, Tyskland, Italien, Tjekkiet og Ukraine, og kommer alle med forskellige
historier og erfaringer. Na ̊r arbejdsdagen slutter, ga ̊r tiden med fællesspisning, rundbold, puslespil, strandture, kaﬀe og

mange indkøb i den lokale brugs pa ̊ Mandø. Vi lærer alle af hinanden og bygger gode venskaber pa ̊ tværs af grænser.

Dag 5
Idag har vi haft fri fra arbejde, så vi havde tid til at tage til #koresand for at opleve sælerne, som lever
omkring #vadehavet. Desværre var vi uheldige og sælerne var ingen steder at finde. Til gengæld var Koresands
ørkenligende strækninger utroligt flotte, og vi fandt en kæmpe blå vandmand i vandkanten.
Så alt i alt en rigtig dejlig
dag på Mandø!

Vidste du at:
der er åbent hus på Højer Mølle den 4. september fra kl. 14-17?
Danske kunstnere for natur og miljø har malet i Tøndermarsken?
du stadig kan nå at indstille en partner til årets partnerpris?
skolerne i vadehavskommunerne stadig kan deltage i nationalparkens
plakatkonkurrence i anledning af nationalparkens fødselsdag? Præmien er en af de
bedste af slagsen, nemlig en tur ud til en af formidlingsinstitutionerne med
transporten betalt. Læs mere om konkurrencen på mitvadehav.dk
Mit Vadehav har haft mere end 50.000 sidevisninger i 2020?
Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjergs skoleelever og havnens virksomheder arbejder
sammen om FN's 17 verdensmål om en bæredygtig fremtid?

Fotos:
Skoleklasse på besøg: Østervangsskolen Roskilde/Maria Grube Andersen;
Kernefortællingsfilm: Jens L Hansen; Collage fra Workcamp: Sofie fra Mellemfolkeligt
Samvirke; NaturNørd: NaturNørd; Nye partnere: John Frikke; Klimafolkemøde:
Østervangsskolen Roskilde; Mit Vadehav: Ditte Hviid; Atelier & Galleri: Birgitte Valentin;
Citater: Østervangsskolen Roskilde; Vidste du at: Højer Mølle
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Læs mere om Naturstyrelsens persondatapolitik · Klik her for at framelde dig

