Sydvestjylland - storslået enkelt
Vadehav og Vesterhav
Sydvestjylland.com - Sydvest.mobi - Facebook.com/Sydvestjylland

Begivenheder
Natur
Sejlads med turbåden M/S Martha.
Ons. 1. apr. til ons. 30. sep. 2020 Hele
dagen
Sejlads med turister med afgang fra
Nordby, Fanø: 1. Havnerundfart Esbjerg
Havn. 2. Sælture. 3. Firmature og
familieture.
Pris:
Https://place2book.com/da/sw2/sales/ev
ent_list/EM8817.
Sted: Nordby Havn, Postvejen 8, Fanø.
Sort Sol (afg. Tønder).
Fre. 11. sep. til lør. 17. okt. 2020
Afgang mellem kl. 16.15 & 17, se 'Book
her'. Guidet bustur med afgang fra
Tønder.
Pris: 195 kr.
Sted: Tønder Grundskole, Holmevej 2,
Tønder.
Sort Sol.
Fre. 11. sep. til lør. 17. okt. 2020
Afgang mellem kl. 16.10 og kl. 17.40, se
'Book her'. Bustur med guide fra Sort
Safari.
Pris: Voksne 195 kr, børn 155 kr.
Sted: P-syd Ribe, Stampemøllevej 1, Ribe.
Sort Sol (afg. Skærbæk).
Fre. 11. sep. til lør. 17. okt. 2020 kl.
17.15
Afgang mellem kl. 16 & 17.15: se under
'Book her'. Stæreovernatningen i marsken
- Sort Sol - er en helt unik og magisk
naturoplevelse, når Sort Safari
præsenterer landets absolut største
stæreflokke.
Pris: Voksne 195 kr, børn 155 kr.
Sted: Skærbækcentret, Storegade 46,
Skærbæk.
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Ravslibning.
Man. 21. til tor. 24. sep. 2020
Kreativt værksted hvor vi skaber flotte
smykker af havet smukke rav.
Pris: 100 kr.
Sted: Naturcenter Tønnisgård,
Havnebyvej 30, Rømø.
Vade. ekspedition.
Tir. 22. til fre. 25. sep. 2020
Ta' med ud på vadefladen og gå på
opdagelse blandt sandorm, børsteorm,
krabber og smukke muslinger og
sneglehuse.
Pris: 100 kr.
Sted: Naturcenter Tønnisgård,
Havnebyvej 30, Rømø.
Club Fanø Lysstøbning.
Tor. 24. sep. 2020 kl. 10-16
Lav jeres egne hånddyppede lys. Club
Fanø har et lysstøberi, hvor det også er
muligt at lave sine egne lys. På mindre en
2 timer er det muligt at lave en plade
med 8 hånddyppede stagelys.
Pris: 110 kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Tor. 24. sep. 2020 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i
alle aldre kan lave deres egen drage.
Børnene maler selv dragen og vi hjælper
med at sætte liner og afstivning på
dragen.
Pris: 85, kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.
Tur til sælbanke, varighed ca. 2 timer,
sejles af OT og KK.
Tor. 24. sep. 2020 kl. 14
Med afgang fra og ankomst til Fanø
Lystbådehavn, sejles en 2 timers tur til
sælbanken Grisen nord for Fanø. Vi
garanterer ikke at vi ser sæler men
sandsynligheden for at se dem er stor.
Husk varmt tøj.
Pris: Voksen, 200 kr.
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Sted: Fanø Lystbådehavn, Langelinie 9B,
Fanø.
Club Fanø - Skimboarding.
Tor. 24. sep. 2020 kl. 14
Har du tænkt på. at det kunne være sjovt
at surfe på vandet, men har ikke rigtig
mod på at kaste dig over windsurf,
kitesurf eller den oprindelige for surf. Så
er Skimboarding måske noget for dig.
Skimboards bruges i vandkanten hvor der
er lavt vand og fl.
Pris: 120 kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.
Sort sol med Vadehavscentret.
Tor. 24. sep. 2020 kl. 17.15
Oplev stærenes dans på aftenhimlen!
Fænomenet Sort sol er en fantastisk
oplevelse, når 100.000 - 300.000 stære
danser ballet på aftenhimlen.
Pris: 75 / 90.
Sted: Ribe, Ribe, Ribe.
Club Fanø Lysstøbning.
Fre. 25. sep. 2020 kl. 10-16
Lav jeres egne hånddyppede lys. Club
Fanø har et lysstøberi, hvor det også er
muligt at lave sine egne lys. På mindre en
2 timer er det muligt at lave en plade
med 8 hånddyppede stagelys.
Pris: 110 kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Fre. 25. sep. 2020 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i
alle aldre kan lave deres egen drage.
Børnene maler selv dragen og vi hjælper
med at sætte liner og afstivning på
dragen.
Pris: 85, kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.
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Club Fanø - Skimboarding.
Fre. 25. sep. 2020 kl. 14
Har du tænkt på. at det kunne være sjovt
at surfe på vandet, men har ikke rigtig
mod på at kaste dig over windsurf,
kitesurf eller den oprindelige for surf. Så
er Skimboarding måske noget for dig.
Skimboards bruges i vandkanten hvor der
er lavt vand og fl.
Pris: 120 kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.
Club Fanø sælsafari (Tysk ).
Fre. 25. sep. 2020 kl. 14.30-16.30
En vadevandring med vores guide til
sælbanken er en af de helt store
oplevelser på Fanø. Galgerevet er det
bedste sted i Nationalpark Vadehavet for
at opleve både den spættede sæl og
gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand.
Pris: 120 kr voksne 50 børn (4-14).
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
Club Fanø sælsafari (Dansk og Engelsk
version).
Fre. 25. sep. 2020 kl. 14.30-16.30
En vadevandring med vores guide til
sælbanken er en af de helt store
oplevelser på Fanø. Galgerevet er det
bedste sted i Nationalpark Vadehavet for
at opleve både den spættede sæl og
gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand.
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
Sort sol med Vadehavscentret.
Fre. 25. sep. 2020 kl. 17.15
Oplev stærenes dans på aftenhimlen!
Fænomenet Sort sol er en fantastisk
oplevelse, når 100.000 - 300.000 stære
danser ballet på aftenhimlen.
Pris: 75 / 90.
Sted: Ribe, Ribe, Ribe.
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AFLYST - Efterårsplantemarked ved
Tambours have, Karlsgårde sø,
Sig/Varde.
Lør. 26. sep. 2020 kl. 10-13
Plantemarked arrangeret af
Haveselskabets Vestjyllandsafdeling AFLYST.
Gratis.
Sted: Tambours have, Bredmosevej 21,
Varde.
Vandretur fra Mandø.
Lør. 26. sep. 2020 kl. 13.45
Gå på havets bund fra Mandø tilbage til
fastlandet.
Pris: Voksen: 165 / Barn: 95.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
Tur til sælbanke, varighed ca. 2 timer,
sejles af TOK og PP.
Lør. 26. sep. 2020 kl. 14
Med afgang fra og ankomst til Fanø
Lystbådehavn, sejles en 2 timers tur til
sælbanken Grisen nord for Fanø. Vi
garanterer ikke at vi ser sæler men
sandsynligheden for at se dem er stor.
Husk varmt tøj.
Pris: Voksen, 200 kr.
Sted: Fanø Lystbådehavn, Langelinie 9B,
Fanø.
Club Fanø - Skimboarding.
Lør. 26. sep. 2020 kl. 14
Har du tænkt på. at det kunne være sjovt
at surfe på vandet, men har ikke rigtig
mod på at kaste dig over windsurf,
kitesurf eller den oprindelige for surf. Så
er Skimboarding måske noget for dig.
Skimboards bruges i vandkanten hvor der
er lavt vand og fl.
Pris: 120 kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.
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Club Fanø sælsafari (Tysk ).
Lør. 26. sep. 2020 kl. 16-18
En vadevandring med vores guide til
sælbanken er en af de helt store
oplevelser på Fanø. Galgerevet er det
bedste sted i Nationalpark Vadehavet for
at opleve både den spættede sæl og
gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand.
Pris: 120 kr voksne 50 børn (4-14).
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
Club Fanø sælsafari (Dansk og Engelsk
version).
Lør. 26. sep. 2020 kl. 16-18
En vadevandring med vores guide til
sælbanken er en af de helt store
oplevelser på Fanø. Galgerevet er det
bedste sted i Nationalpark Vadehavet for
at opleve både den spættede sæl og
gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand.
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
Sort sol med Vadehavscentret.
Lør. 26. sep. 2020 kl. 17.15
Oplev stærenes dans på aftenhimlen!
Fænomenet Sort sol er en fantastisk
oplevelse, når 100.000 - 300.000 stære
danser ballet på aftenhimlen.
Pris: 75 / 90.
Sted: Ribe, Ribe, Ribe.
Oplev hjortene i brunst - EKSTRATUR.
Lør. 26. sep. 2020 kl.
26.09.2020-27.09.2020
Nyd nogle spændende dage ved
Vesterhavet, når vi tjekker ind til et
skønt weekendophold på PHs historiske
Henne Mølle Å Badehotel.
Pris: 1,785-2,085 kr.
Sted: Hennemølleå Badehotel,
Hennemøllevej 6, Henne.
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ØrneSafari.
Søn. 27. sep. 2020 kl. 10
Oplev det fantastiske syn, når den
majestætiske havørn svinger sig i luften
over Nationalpark Vadehavet på sine
enorme vinger.
Pris: 165 kr voksne, 95 kr børn max. 13 år.
Sted: Vidå-Slusen, Slusevej 27, Højer.
Hvid Sol - Marskens Nordlys.
Søn. 27. sep. 2020 kl. 10
Fugletur i Nationalpark Vadehavet,
UNESCO Verdensnaturarv, blandt
områdets største vandfugleflokke. Hør den
utrolige historie om det fantastiske
fugletræk non-stop fra verdensdel til
verdensdel.
Pris: 165 (voksen), 95 (barn max. 13 år).
Sted: Vidå-Slusen, Slusevej 27, Højer.
Havnerundfart Esbjerg Havn, sejles af
OT og PSO.
Søn. 27. sep. 2020 kl. 11
Med afgang fra og ankomst til Fanø
Lystbådehavn, sejles en 2 timers tur til
Esbjerg Havn. Vi sejler ind i de forskellige
havnebassiner og ser på skibene. Husk
varmt tøj :). Afsikkerhedsmæssige grunde
skal man være selvhjulpet.
Pris: Voksen 200 kr.
Sted: Fanø Lystbådehavn, Langelinie 9B,
Fanø.
Club Fanø - Skimboarding.
Søn. 27. sep. 2020 kl. 14
Har du tænkt på. at det kunne være sjovt
at surfe på vandet, men har ikke rigtig
mod på at kaste dig over windsurf,
kitesurf eller den oprindelige for surf. Så
er Skimboarding måske noget for dig.
Skimboards bruges i vandkanten hvor der
er lavt vand og fl.
Pris: 120 kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.
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Club Fanø Lysstøbning.
Man. 28. sep. 2020 kl. 10-16
Lav jeres egne hånddyppede lys. Club
Fanø har et lysstøberi, hvor det også er
muligt at lave sine egne lys. På mindre en
2 timer er det muligt at lave en plade
med 8 hånddyppede stagelys.
Pris: 110 kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Man. 28. sep. 2020 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i
alle aldre kan lave deres egen drage.
Børnene maler selv dragen og vi hjælper
med at sætte liner og afstivning på
dragen.
Pris: 85, kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.
Tur til sælbanke, varighed ca. 2 timer,
sejles af NH og KK.
Man. 28. sep. 2020 kl. 14
Med afgang fra og ankomst til Fanø
Lystbådehavn, sejles en 2 timers tur til
sælbanken Grisen nord for Fanø. Vi
garanterer ikke at vi ser sæler men
sandsynligheden for at se dem er stor.
Husk varmt tøj! Svært gangbesværede
kan ikke medsejle.
Pris: Voksen, 200 kr.
Sted: Fanø Lystbådehavn, Langelinie 9B,
Fanø.
Club Fanø - Skimboarding.
Man. 28. sep. 2020 kl. 14
Har du tænkt på. at det kunne være sjovt
at surfe på vandet, men har ikke rigtig
mod på at kaste dig over windsurf,
kitesurf eller den oprindelige for surf. Så
er Skimboarding måske noget for dig.
Skimboards bruges i vandkanten hvor der
er lavt vand og fl.
Pris: 120 kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.
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Ravslibning.
Man. 28. sep. til tor. 1. okt. 2020
Kreativt værksted hvor vi skaber flotte
smykker af havet smukke rav.
Pris: 100 kr.
Sted: Naturcenter Tønnisgård, Havnebyvej
30, Rømø.
Dragebyg.
Tir. 29. sep. 2020 kl. 10-12
Kom og byg din egen drage. Det er ikke
svært - vi viser hvordan! Hvis der er vind,
prøver vi at flyve med dem.
Pris: 75 kr.
Sted: Naturcenter Tønnisgård, Havnebyvej
30, Rømø.
Club Fanø Lysstøbning.
Tir. 29. sep. 2020 kl. 10-16
Lav jeres egne hånddyppede lys. Club
Fanø har et lysstøberi, hvor det også er
muligt at lave sine egne lys. På mindre en
2 timer er det muligt at lave en plade
med 8 hånddyppede stagelys.
Pris: 110 kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Tir. 29. sep. 2020 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i
alle aldre kan lave deres egen drage.
Børnene maler selv dragen og vi hjælper
med at sætte liner og afstivning på
dragen.
Pris: 85, kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.
Tur til sælbanke, varighed ca. 2 timer,
sejles af HC og KR.
Tir. 29. sep. 2020 kl. 11
Med afgang fra og ankomst til Fanø
Lystbådehavn, sejles en 2 timers tur til
sælbanken Grisen nord for Fanø. Vi
garanterer ikke at vi ser sæler men
sandsynligheden for at se dem er stor.
Husk varmt tøj.
Pris: Voksen, 200 kr.
Sted: Fanø Lystbådehavn, Langelinie 9B,
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Fanø.
Club Fanø - Skimboarding.
Tir. 29. sep. 2020 kl. 14
Har du tænkt på. at det kunne være sjovt
at surfe på vandet, men har ikke rigtig
mod på at kaste dig over windsurf,
kitesurf eller den oprindelige for surf. Så
er Skimboarding måske noget for dig.
Skimboards bruges i vandkanten hvor der
er lavt vand og fl.
Pris: 120 kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.
Kreative muslinger.
Ons. 30. sep. 2020 kl. 10-12
Kreativt værksted med smukke snegle og
skaller fra stranden på Rømø. Byg
fantasifulde figurer, drømmefangere eller
vindspil af dem.
Pris: 75 kr.
Sted: Naturcenter Tønnisgård,
Havnebyvej 30, Rømø.
Club Fanø Lysstøbning.
Ons. 30. sep. 2020 kl. 10-16
Lav jeres egne hånddyppede lys. Club
Fanø har et lysstøberi, hvor det også er
muligt at lave sine egne lys. På mindre en
2 timer er det muligt at lave en plade
med 8 hånddyppede stagelys.
Pris: 110 kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Ons. 30. sep. 2020 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i
alle aldre kan lave deres egen drage.
Børnene maler selv dragen og vi hjælper
med at sætte liner og afstivning på
dragen.
Pris: 85, kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.
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Svampetur.
Ons. 30. sep. 2020 kl. 13-15
Vi tager kurven under armen og går ud og
finder spiselige svampe.
Pris: 100 kr.
Sted: Naturcenter Tønnisgård, Havnebyvej
30, Rømø.
Havnerundfart Esbjerg Havn, sejles af
DGS og HM.
Ons. 30. sep. 2020 kl. 14
Med afgang fra og ankomst til Fanø
Lystbådehavn, sejles en 2 timers tur til
Esbjerg Havn. Vi sejler ind i de forskellige
havnebassiner og ser på skibene. Husk
varmt tøj :).
Pris: Voksen 200 kr.
Sted: Fanø Lystbådehavn, Langelinie 9B,
Fanø.
Club Fanø - Skimboarding.
Ons. 30. sep. 2020 kl. 14
Har du tænkt på. at det kunne være sjovt
at surfe på vandet, men har ikke rigtig
mod på at kaste dig over windsurf,
kitesurf eller den oprindelige for surf. Så
er Skimboarding måske noget for dig.
Skimboards bruges i vandkanten hvor der
er lavt vand og fl.
Pris: 120 kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.

Pris: 110 kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Tor. 1. okt. 2020 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i
alle aldre kan lave deres egen drage.
Børnene maler selv dragen og vi hjælper
med at sætte liner og afstivning på
dragen.
Pris: 85, kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.
Sort sol med Vadehavscentret.
Tor. 1. okt. 2020 kl. 17
Oplev stærenes dans på aftenhimlen!
Fænomenet Sort sol er en fantastisk
oplevelse, når 100.000 - 300.000 stære
danser ballet på aftenhimlen.
Pris: 75 / 90.
Sted: Ribe, Ribe, Ribe.
Club Fanø Lysstøbning.
Fre. 2. okt. 2020 kl. 10-16
Lav jeres egne hånddyppede lys. Club
Fanø har et lysstøberi, hvor det også er
muligt at lave sine egne lys. På mindre en
2 timer er det muligt at lave en plade
med 8 hånddyppede stagelys.
Pris: 110 kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.

Sort sol med Vadehavscentret.
Ons. 30. sep. 2020 kl. 17
Oplev stærenes dans på aftenhimlen!
Fænomenet Sort sol er en fantastisk
oplevelse, når 100.000 - 300.000 stære
danser ballet på aftenhimlen.
Pris: 75 / 90.
Sted: Ribe, Ribe, Ribe.

Sort sol med Vadehavscentret.
Fre. 2. okt. 2020 kl. 17
Oplev stærenes dans på aftenhimlen!
Fænomenet Sort sol er en fantastisk
oplevelse, når 100.000 - 300.000 stære
danser ballet på aftenhimlen.
Pris: 75 / 90.
Sted: Ribe, Ribe, Ribe.

Club Fanø Lysstøbning.
Tor. 1. okt. 2020 kl. 10-16
Lav jeres egne hånddyppede lys. Club
Fanø har et lysstøberi, hvor det også er
muligt at lave sine egne lys. På mindre en
2 timer er det muligt at lave en plade
med 8 hånddyppede stagelys.

Club Fanø sælsafari (Dansk og Engelsk
version).
Fre. 2. okt. 2020 kl. 9-11
En vadevandring med vores guide til
sælbanken er en af de helt store
oplevelser på Fanø. Galgerevet er det
bedste sted i Nationalpark Vadehavet for
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at opleve både den spættede sæl og
gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand.
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
Vadehavstur.
Fre. 2. til man. 5. okt. 2020
Oplev nationalparkens fantastiske dyre- og
planteliv på en gåtur på vadefladerne. Få
fortælling om hvorfor Vadehavet er
udnævnt til verdensarv.
Pris: 100 kr.
Sted: Naturcenter Tønnisgård, Havnebyvej
30, Rømø.
Østerssafari med Vadehavscentret.
Lør. 3. okt. 2020 kl. 07.30
Den vilde og hårde udgave af vores
østersture, hvor man får en oplevelse
udover det sædvanlige.
Pris: 295 kr.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
Den lille østerstur.
Lør. 3. okt. 2020 kl. 08.30
Kom med på tur efter østers i
Nationalpark Vadehavet. Denne udgave af
vores østerstur er ca. 4 km, så her kan
personer fra 8 år være med. Vi mødes på
Vadehavscentret til en kort introduktion.
Pris: Voksen: 295 / Barn: 145.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
Østers- og MuslingeSafari.
Lør. 3. okt. 2020 kl. 09
Omkring 300 meter ude i Vadehavet
sætter vi fokus på indsamling af østers og
Vadehavets øvrige specialiteter - de
mange forskellige muslingearter. Tag med
når vi finder MASSER af østers samt
sandmuslinger, blåmuslinger,
hjertemuslinger og strandsnegle.
Pris: Voksne 185 kr, børn 120 kr.
Sted: P-pladsen, Stormkaj 9, Havneby,
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Rømø.
SælSafari med skib.
Lør. 3. okt. 2020 kl. 10
Spændende sejltur ud til sælerne i
Nationalpark Vadehavet til en af de store
sælbanker. Se sælerne sole sig eller tage
en dukkert. SælSafari er Danmarks
sjoveste sæltur, der går fra Rømø til Sild.
En sjov naturoplevelse for børn og
voksne.
Pris: Voksne 285 kr, børn 210 kr.
Sted: Rømø-Sylt Linien, Kilebryggen 1,
Havneby, Rømø.
Sort sol med Vadehavscentret.
Lør. 3. okt. 2020 kl. 17
Oplev stærenes dans på aftenhimlen!
Fænomenet Sort sol er en fantastisk
oplevelse, når 100.000 - 300.000 stære
danser ballet på aftenhimlen.
Pris: 75 / 90.
Sted: Ribe, Ribe, Ribe.
Club Fanø Lysstøbning.
Man. 5. okt. 2020 kl. 10-16
Lav jeres egne hånddyppede lys. Club
Fanø har et lysstøberi, hvor det også er
muligt at lave sine egne lys. På mindre en
2 timer er det muligt at lave en plade
med 8 hånddyppede stagelys.
Pris: 110 kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Man. 5. okt. 2020 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i
alle aldre kan lave deres egen drage.
Børnene maler selv dragen og vi hjælper
med at sætte liner og afstivning på
dragen.
Pris: 85, kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.
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Club Fanø sælsafari (Dansk og Engelsk
version).
Man. 5. okt. 2020 kl. 10.30-12.30
En vadevandring med vores guide til
sælbanken er en af de helt store
oplevelser på Fanø. Galgerevet er det
bedste sted i Nationalpark Vadehavet for
at opleve både den spættede sæl og
gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand.
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
Ravslibning.
Man. 5. til tor. 8. okt. 2020
Kreativt værksted hvor vi skaber flotte
smykker af havet smukke rav.
Pris: 100 kr.
Sted: Naturcenter Tønnisgård, Havnebyvej
30, Rømø.
Dragebyg.
Tir. 6. okt. 2020 kl. 10-12
Kom og byg din egen drage. Det er ikke
svært - vi viser hvordan! Hvis der er vind,
prøver vi at flyve med dem.
Pris: 75 kr.
Sted: Naturcenter Tønnisgård, Havnebyvej
30, Rømø.
Club Fanø Lysstøbning.
Tir. 6. okt. 2020 kl. 10-16
Lav jeres egne hånddyppede lys. Club
Fanø har et lysstøberi, hvor det også er
muligt at lave sine egne lys. På mindre en
2 timer er det muligt at lave en plade
med 8 hånddyppede stagelys.
Pris: 110 kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Tir. 6. okt. 2020 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i
alle aldre kan lave deres egen drage.
Børnene maler selv dragen og vi hjælper
med at sætte liner og afstivning på
dragen.
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Pris: 85, kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.
Kreative muslinger.
Ons. 7. okt. 2020 kl. 10-12
Kreativt værksted med smukke snegle og
skaller fra stranden på Rømø. Byg
fantasifulde figurer, drømmefangere eller
vindspil af dem.
Pris: 75 kr.
Sted: Naturcenter Tønnisgård,
Havnebyvej 30, Rømø.
Club Fanø Lysstøbning.
Ons. 7. okt. 2020 kl. 10-16
Lav jeres egne hånddyppede lys. Club
Fanø har et lysstøberi, hvor det også er
muligt at lave sine egne lys. På mindre en
2 timer er det muligt at lave en plade
med 8 hånddyppede stagelys.
Pris: 110 kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Ons. 7. okt. 2020 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i
alle aldre kan lave deres egen drage.
Børnene maler selv dragen og vi hjælper
med at sætte liner og afstivning på
dragen.
Pris: 85, kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.
Vade. ekspedition.
Ons. 7. okt. 2020 kl. 11-12.30
Ta' med ud på vadefladen og gå på
opdagelse blandt sandorm, børsteorm,
krabber og smukke muslinger og
sneglehuse.
Pris: 100 kr.
Sted: Naturcenter Tønnisgård,
Havnebyvej 30, Rømø.
Club Fanø sælsafari (Dansk og Engelsk
version).
Ons. 7. okt. 2020 kl. 11.30-13.30
En vadevandring med vores guide til
sælbanken er en af de helt store
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oplevelser på Fanø. Galgerevet er det
bedste sted i Nationalpark Vadehavet for
at opleve både den spættede sæl og
gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand.
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
Sort sol med Vadehavscentret.
Ons. 7. okt. 2020 kl. 16.30
Oplev stærenes dans på aftenhimlen!
Fænomenet Sort sol er en fantastisk
oplevelse, når 100.000 - 300.000 stære
danser ballet på aftenhimlen.
Pris: 75 / 90.
Sted: Ribe, Ribe, Ribe.
Club Fanø Lysstøbning.
Tor. 8. okt. 2020 kl. 10-16
Lav jeres egne hånddyppede lys. Club
Fanø har et lysstøberi, hvor det også er
muligt at lave sine egne lys. På mindre en
2 timer er det muligt at lave en plade
med 8 hånddyppede stagelys.
Pris: 110 kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Tor. 8. okt. 2020 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i
alle aldre kan lave deres egen drage.
Børnene maler selv dragen og vi hjælper
med at sætte liner og afstivning på
dragen.
Pris: 85, kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.
Svampetur for begyndere i Naturpark
Vesterhavet.
Tor. 8. okt. 2020 kl. 16.30
På vores tur gennem plantagen får vi
indblik i svampenes forunderlige verden.
Hovedvægten vil blive lagt på gode
spisesvampe og deres giftige modstykker,
således at du bliver "klædt på" til at gå på
svampejagt på egen hånd.
Pris: 85 kr.
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Sted: P-pladsen telefonvej, Fiilsøvej ,
Oksbøl.
Sort sol med Vadehavscentret.
Tor. 8. okt. 2020 kl. 16.30
Oplev stærenes dans på aftenhimlen!
Fænomenet Sort sol er en fantastisk
oplevelse, når 100.000 - 300.000 stære
danser ballet på aftenhimlen.
Pris: 75 / 90.
Sted: Ribe, Ribe, Ribe.
Club Fanø Lysstøbning.
Fre. 9. okt. 2020 kl. 10-16
Lav jeres egne hånddyppede lys. Club
Fanø har et lysstøberi, hvor det også er
muligt at lave sine egne lys. På mindre en
2 timer er det muligt at lave en plade
med 8 hånddyppede stagelys.
Pris: 110 kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Fre. 9. okt. 2020 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i
alle aldre kan lave deres egen drage.
Børnene maler selv dragen og vi hjælper
med at sætte liner og afstivning på
dragen.
Pris: 85, kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.
Østers og bål.
Fre. 9. okt. 2020 kl. 12
Kom med på tur efter østers i
Nationalpark Vadehavet og tilbered dem
efterfølgende over bål til et lækkert
Vadehavsmåltid.
Pris: Voksen: 550 / Barn: 450.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
Sort sol med Vadehavscentret.
Fre. 9. okt. 2020 kl. 16.30
Oplev stærenes dans på aftenhimlen!
Fænomenet Sort sol er en fantastisk
oplevelse, når 100.000 - 300.000 stære
danser ballet på aftenhimlen.
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Pris: 75 / 90.
Sted: Ribe, Ribe, Ribe.
SælSafari med skib.
Lør. 10. okt. 2020 kl. 10
Spændende sejltur ud til sælerne i
Nationalpark Vadehavet til en af de store
sælbanker. Se sælerne sole sig eller tage
en dukkert. SælSafari er Danmarks
sjoveste sæltur, der går fra Rømø til Sild.
En sjov naturoplevelse for børn og voksne.
Pris: Voksne 285 kr, børn 210 kr.
Sted: Rømø-Sylt Linien, Kilebryggen 1,
Havneby, Rømø.
Østerssafari med Vadehavscentret.
Lør. 10. okt. 2020 kl. 12
Den vilde og hårde udgave af vores
østersture, hvor man får en oplevelse
udover det sædvanlige.
Pris: 295 kr.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
Østers- og MuslingeSafari.
Lør. 10. okt. 2020 kl. 13
Omkring 300 meter ude i Vadehavet
sætter vi fokus på indsamling af østers og
Vadehavets øvrige specialiteter - de
mange forskellige muslingearter. Tag med
når vi finder MASSER af østers samt
sandmuslinger, blåmuslinger,
hjertemuslinger og strandsnegle.
Pris: Voksne 185 kr, børn 120 kr.
Sted: P-pladsen, Stormkaj 9, Havneby,
Rømø.
Den lille østerstur.
Lør. 10. okt. 2020 kl. 13
Kom med på tur efter østers i
Nationalpark Vadehavet. Denne udgave af
vores østerstur er ca. 4 km, så her kan
personer fra 8 år være med. Vi mødes på
Vadehavscentret til en kort introduktion.
Pris: Voksen: 295 / Barn: 145.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
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Sort sol med Vadehavscentret.
Lør. 10. okt. 2020 kl. 16.30
Oplev stærenes dans på aftenhimlen!
Fænomenet Sort sol er en fantastisk
oplevelse, når 100.000 - 300.000 stære
danser ballet på aftenhimlen.
Pris: 75 / 90.
Sted: Ribe, Ribe, Ribe.
Go´morgen Sort Sol.
Søn. 11. okt. 2020 kl. 06.30
Har du oplevet stærene gå til ro, så snyd
ikke dig selv for at opleve dem stå op
igen.
Pris: 195 kr (voksne), 155 kr (børn max 13
år).
Sted: Schackenborg Slotskro, Slotsgaden
42, Møgeltønder, Tønder.
Østerssafari med Vadehavscentret.
Søn. 11. okt. 2020 kl. 13
Den vilde og hårde udgave af vores
østersture, hvor man får en oplevelse
udover det sædvanlige.
Pris: 295 kr.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
Club Fanø sælsafari (Dansk og Engelsk
version).
Søn. 11. okt. 2020 kl. 15-17
En vadevandring med vores guide til
sælbanken er en af de helt store
oplevelser på Fanø. Galgerevet er det
bedste sted i Nationalpark Vadehavet for
at opleve både den spættede sæl og
gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand.
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
Tá med NaturNørd på jagt efter de vilde
dyr.
Man. 12. okt. 2020 kl. 09.30
Vi bevæger os rundt i skoven og tilser
NaturNørd ´s fælder og ser hvilke fugle,
mus og andre dyr vi har fanget. Turen
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byder med sikkerhed på nærkontakt med
mus, fugle og andre små dyr. Til slut
møder vi nogle af NaturNørd 's "tamme
dyr".
Pris: 50 kr.
Sted: NaturKulturVarde, Gl.
Skovfogedbolig, Sdr. Plantage, Roustvej
111, Varde.
Club Fanø Lysstøbning.
Man. 12. okt. 2020 kl. 10-16
Lav jeres egne hånddyppede lys. Club
Fanø har et lysstøberi, hvor det også er
muligt at lave sine egne lys. På mindre en
2 timer er det muligt at lave en plade
med 8 hånddyppede stagelys.
Pris: 110 kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Man. 12. okt. 2020 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i
alle aldre kan lave deres egen drage.
Børnene maler selv dragen og vi hjælper
med at sætte liner og afstivning på
dragen.
Pris: 85, kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.
Ferieaktiviteter med Vadehavscentret.
Man. 12. okt. 2020 kl. 10.30
Kom og mød en naturvejleder.
Pris: Voksen: 120 / Barn: 50.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
Troldecykeltur til Anker - for de mindste
børn & voksne.
Man. 12. okt. 2020 kl. 14
En hyggelig lille cykeltur for hele familien
hvor vi holder os til de små veje i Nordby
og hvor tempoet passer til deltagerne. I
får historien om Anker Drømmefanger og
vi cykler hjem over Fanø skole. Vi mødes
ved Fanø Færgen.
Pris: Gratis billetter.
Sted: FanøHøjskole Oplysningsforening,
Bjerges Toft 18, Fanø.
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Den lille østerstur.
Man. 12. okt. 2020 kl. 15
Kom med på tur efter østers i
Nationalpark Vadehavet. Denne udgave af
vores østerstur er ca. 4 km, så her kan
personer fra 8 år være med. Vi mødes på
Vadehavscentret til en kort introduktion.
Pris: Voksen: 295 / Barn: 145.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
Club Fanø sælsafari (Dansk og Engelsk
version).
Man. 12. okt. 2020 kl. 16-18
En vadevandring med vores guide til
sælbanken er en af de helt store
oplevelser på Fanø. Galgerevet er det
bedste sted i Nationalpark Vadehavet for
at opleve både den spættede sæl og
gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand.
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
Sort sol med Vadehavscentret.
Man. 12. okt. 2020 kl. 16.30
Oplev stærenes dans på aftenhimlen!
Fænomenet Sort sol er en fantastisk
oplevelse, når 100.000 - 300.000 stære
danser ballet på aftenhimlen.
Pris: 75 / 90.
Sted: Ribe, Ribe, Ribe.
Vade. ekspedition.
Man. 12. og tir. 13. okt. 2020
Ta' med ud på vadefladen og gå på
opdagelse blandt sandorm, børsteorm,
krabber og smukke muslinger og
sneglehuse.
Pris: 100 kr.
Sted: Naturcenter Tønnisgård,
Havnebyvej 30, Rømø.
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Ravslibning.
Man. 12. til tor. 15. okt. 2020
Kreativt værksted hvor vi skaber flotte
smykker af havet smukke rav.
Pris: 100 kr.
Sted: Naturcenter Tønnisgård, Havnebyvej
30, Rømø.
Dragebyg.
Tir. 13. okt. 2020 kl. 10-12
Kom og byg din egen drage. Det er ikke
svært - vi viser hvordan! Hvis der er vind,
prøver vi at flyve med dem.
Pris: 75 kr.
Sted: Naturcenter Tønnisgård, Havnebyvej
30, Rømø.
Club Fanø Lysstøbning.
Tir. 13. okt. 2020 kl. 10-16
Lav jeres egne hånddyppede lys. Club
Fanø har et lysstøberi, hvor det også er
muligt at lave sine egne lys. På mindre en
2 timer er det muligt at lave en plade
med 8 hånddyppede stagelys.
Pris: 110 kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Tir. 13. okt. 2020 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i
alle aldre kan lave deres egen drage.
Børnene maler selv dragen og vi hjælper
med at sætte liner og afstivning på
dragen.
Pris: 85, kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.
Ferieaktiviteter med Vadehavscentret.
Tir. 13. okt. 2020 kl. 10.30
Kom og mød en naturvejleder.
Pris: Voksen: 120 / Barn: 50.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.

Kalenderen er lavet i samarbejde med KultuNaut

Indtast gratis dit arrangement på

www.kultunaut.dk

Bålmad og Bakskuld med
Bondekonerne.
Tir. 13. okt. 2020 kl. 11-13
Familiearrangement med Vadehavsudsigt.
Vi spiser blåmuslinger, bakskuld og
bålbrød + lidt leg og fortællinger om
rørskoven og Farmen.
Udendørs/indendørs med god plads og
max 30 personer. Sidste tilmelding dagen
før: editrudbeck@gmail.com / mobil
24938505.
Pris: 120 kr voksne / 60 kr Børn (fra 3 år
til og med 14 år).
Sted: Farm Rudbeck Fanø, Gammeltoft
vej 8-10, Fanø.
Cykeltur: Fanø's Højdepunkter m. guide
- for alle.
Tir. 13. okt. 2020 kl. 12
I får en oplevelse af Fanøs natur og
kultur,- set fra cykelsadlen. Vi kommer
rundt på de højeste punkter og få de
vilde udsigter og oplever
mangfoldigheden i naturen. Vi
tilrettelægger turen efter vejret og alle
kan være med- Varighed ca. 4 timer.
Pris: Gratis billetter.
Sted: FanøHøjskole Oplysningsforening,
Bjerges Toft 18, Fanø.
Snapsetur med Vadehavscentret.
Tir. 13. okt. 2020 kl. 13
Tag med på en hyggelig snapsetur - lær
at lave dine egne kryddersnapse på
Vadehavets urter.
Pris: 100 kr.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
De tilsandede ege - vild vestjysk natur.
Tir. 13. okt. 2020 kl. 13-16
Oplev det unikke og vilde vestjyske
landskab med klitplantager, klitheder og
de mange spændende fortællinger som
landskabet gemmer på. Vi vandrer blandt
tilsandede egetræer, bestiger Gråmule
Bjerg og ser Filsø og Vesterhavet fra
oven. Dansksproget.
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Pris: Voksne 100 kr, børn 50 kr.
Sted: Nørreenge P-plads, Kærgård
Klitplantage, Kærgårdvej 6b, Oksbøl.
Sort sol med Vadehavscentret.
Tir. 13. okt. 2020 kl. 16.30
Oplev stærenes dans på aftenhimlen!
Fænomenet Sort sol er en fantastisk
oplevelse, når 100.000 - 300.000 stære
danser ballet på aftenhimlen.
Pris: 75 / 90.
Sted: Ribe, Ribe, Ribe.
Kreative muslinger.
Ons. 14. okt. 2020 kl. 10-12
Kreativt værksted med smukke snegle og
skaller fra stranden på Rømø. Byg
fantasifulde figurer, drømmefangere eller
vindspil af dem.
Pris: 75 kr.
Sted: Naturcenter Tønnisgård, Havnebyvej
30, Rømø.
Club Fanø Lysstøbning.
Ons. 14. okt. 2020 kl. 10-16
Lav jeres egne hånddyppede lys. Club
Fanø har et lysstøberi, hvor det også er
muligt at lave sine egne lys. På mindre en
2 timer er det muligt at lave en plade
med 8 hånddyppede stagelys.
Pris: 110 kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Ons. 14. okt. 2020 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i
alle aldre kan lave deres egen drage.
Børnene maler selv dragen og vi hjælper
med at sætte liner og afstivning på
dragen.
Pris: 85, kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.
Ferieaktiviteter med Vadehavscentret.
Ons. 14. okt. 2020 kl. 10.30
Kom og mød en naturvejleder.
Pris: Voksen: 120 / Barn: 50.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
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Vester Vedsted, Ribe.
Mandøs fugleliv.
Ons. 14. okt. 2020 kl. 10.45
Oplev nogle af Nationalpark Vadehavets
fantastiske fugle på Mandø.
Pris: 220 kr.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
Ravjagt Vejers Strand.
Ons. 14. okt. 2020 kl. 11-13
Introduktion på P-pladsen (wc) efterfulgt
af en guidet praktik på strandet med
dertil relateret demonstration i
vandkanten, anvendelse af
fangstmetoder, redskaber,
sikkerhedsbestemmelser og fortælling om
strandens andre seværdigheder dag /
nat.
Pris: Voksne 50 kr kontant.
Sted: Strandhotellets P-plads,, Vejers
Havvej 105, Vejers Strand.
Svampetur.
Ons. 14. okt. 2020 kl. 13-15
Vi tager kurven under armen og går ud og
finder spiselige svampe.
Pris: 100 kr.
Sted: Naturcenter Tønnisgård,
Havnebyvej 30, Rømø.
Filsø - Havørnen og odderens rige.
Ons. 14. okt. 2020 kl. 13-16
Havørnene yngler nu fast ved Filsø og
odderne er der også en god chance at få
at se efter at Filsø blev genskabt i 2012,
Vi vandrer på Langodde til det nye
fugletårn og får historien om Filsø og de
gode steder at se havørn og odder.
Dansksproget.
Pris: Voksne 100 kr/Børn 50 kr.
Sted: P-plads øst, Filsø, Filsøvej 30,
Henne.
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Sort sol med Vadehavscentret.
Ons. 14. okt. 2020 kl. 16.30
Oplev stærenes dans på aftenhimlen!
Fænomenet Sort sol er en fantastisk
oplevelse, når 100.000 - 300.000 stære
danser ballet på aftenhimlen.
Pris: 75 / 90.
Sted: Ribe, Ribe, Ribe.
Efterårs uhygge-hygge for børn og deres
voksne.
Ons. 14. okt. 2020 kl. 17
Et par hyggetimer for børn og deres
voksne. en tur i skoven; lidt at spise; lidt
hygge.Tilmelding nødvendig.
Pris: Gratis billetter.
Sted: Fanø Skole, Stadionvej 17, Fanø.
Natursafari - Ringmærkning af vilde
fugle.
Tor. 15. okt. 2020 kl. 10
Familietur hvor vi fanger og ringmærker
de vilde fugle. Naturvejlederen viser,
hvordan vi holder på en fugl, og vi bliver
klogere på fuglenes univers. Hvis du aldrig
før har stået med en fugl i hånden, så
snyd ikke dig selv for denne oplevelse.
Pris: 50 kr.
Sted: Blåvand Naturcenter, Fyrvej 81,
Blåvand.
SælSafari med skib.
Tor. 15. okt. 2020 kl. 10
Spændende sejltur ud til sælerne i
Nationalpark Vadehavet til en af de store
sælbanker. Se sælerne sole sig eller tage
en dukkert. SælSafari er Danmarks
sjoveste sæltur, der går fra Rømø til Sild.
En sjov naturoplevelse for børn og voksne.
Pris: Voksne 285 kr, børn 210 kr.
Sted: Rømø-Sylt Linien, Kilebryggen 1,
Havneby, Rømø.
Club Fanø Lysstøbning.
Tor. 15. okt. 2020 kl. 10-16
Lav jeres egne hånddyppede lys. Club
Fanø har et lysstøberi, hvor det også er
muligt at lave sine egne lys. På mindre en
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2 timer er det muligt at lave en plade
med 8 hånddyppede stagelys.
Pris: 110 kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Tor. 15. okt. 2020 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i
alle aldre kan lave deres egen drage.
Børnene maler selv dragen og vi hjælper
med at sætte liner og afstivning på
dragen.
Pris: 85, kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.
Ferieaktiviteter med Vadehavscentret.
Tor. 15. okt. 2020 kl. 10.30
Kom og mød en naturvejleder.
Pris: Voksen: 120 / Barn: 50.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
Havørne-tur med Vadehavscentret.
Tor. 15. okt. 2020 kl. 11
Vi tager på udkig efter havørne i
Nationalpark Vadehavet.
Pris: Voksen: 240 / Barn: 140.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
Bålmad og Bakskuld med
Bondekonerne.
Tor. 15. okt. 2020 kl. 11-13
Familiearrangement med Vadehavsudsigt.
Vi spiser blåmuslinger, bakskuld og
bålbrød + lidt leg og fortællinger om
rørskoven og Farmen.
Udendørs/indendørs med god plads og
max 30 personer. Sidste tilmelding dagen
før: editrudbeck@gmail.com / mobil
24938505.
Pris: 120 kr voksne / 60 kr Børn (fra 3 år
til og med 14 år).
Sted: Farm Rudbeck Fanø, Gammeltoft
vej 8-10, Fanø.

Sydvestjylland - storslået enkelt
Vadehav og Vesterhav
Sydvestjylland.com - Sydvest.mobi - Facebook.com/Sydvestjylland

Begivenheder
Cykeltur : Fanø midt i Verdensarven m.
guide, -for alle.
Tor. 15. okt. 2020 kl. 12
I får en oplevelse af Fanøs natur og kultur,
set fra cykelsadlen. Vi kommer rundt og
ser de smukkeste steder på Fanø hvor man
kan næsten kan "røre" ved UNESCO's
Verdensarv. Vi tilrettelægger turen efter
vejret og alle kan være med- Varighed ca.
4,5 timer.
Pris: Gratis billetter.
Sted: FanøHøjskole Oplysningsforening,
Bjerges Toft 18, Fanø.
Sort sol med Vadehavscentret.
Tor. 15. okt. 2020 kl. 16.15
Oplev stærenes dans på aftenhimlen!
Fænomenet Sort sol er en fantastisk
oplevelse, når 100.000 - 300.000 stære
danser ballet på aftenhimlen.
Pris: 75 / 90.
Sted: Ribe, Ribe, Ribe.
Club Fanø sælsafari (Dansk og Engelsk
version).
Fre. 16. okt. 2020 kl. 08-10
En vadevandring med vores guide til
sælbanken er en af de helt store
oplevelser på Fanø. Galgerevet er det
bedste sted i Nationalpark Vadehavet for
at opleve både den spættede sæl og
gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand.
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
Vadehavsmad.
Fre. 16. okt. 2020 kl. 09
Kom med ud i Vadehavets spisekammer,
hvor vi samler delikatesser, som vi
efterfølgende tilbereder over bål.
Pris: Voksen: 275 / Barn: 175.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
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Club Fanø Lysstøbning.
Fre. 16. okt. 2020 kl. 10-16
Lav jeres egne hånddyppede lys. Club
Fanø har et lysstøberi, hvor det også er
muligt at lave sine egne lys. På mindre en
2 timer er det muligt at lave en plade
med 8 hånddyppede stagelys.
Pris: 110 kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Fre. 16. okt. 2020 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i
alle aldre kan lave deres egen drage.
Børnene maler selv dragen og vi hjælper
med at sætte liner og afstivning på
dragen.
Pris: 85, kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.
Ferieaktiviteter med Vadehavscentret.
Fre. 16. okt. 2020 kl. 10.30
Kom og mød en naturvejleder.
Pris: Voksen: 120 / Barn: 50.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
Svampetur for begyndere i Sdr. Varde
Plantage.
Fre. 16. okt. 2020 kl. 12.30
På vores tur gennem plantagen får vi
indblik i svampenes forunderlige verden.
Hovedvægten vil blive lagt på gode
spisesvampe og deres giftige modstykker,
således at du bliver "klædt på" til at gå
på svampejagt på egen hånd.
Pris: 85 kr.
Sted: NaturKulturVarde, Gl.
Skovfogedbolig, Sdr. Plantage, Roustvej
111, Varde.
Sort sol med Vadehavscentret.
Fre. 16. okt. 2020 kl. 16.15
Oplev stærenes dans på aftenhimlen!
Fænomenet Sort sol er en fantastisk
oplevelse, når 100.000 - 300.000 stære
danser ballet på aftenhimlen.
Pris: 75 / 90.
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Begivenheder
Sted: Ribe, Ribe, Ribe.
Den lille østerstur.
Lør. 17. okt. 2020 kl. 07.30
Kom med på tur efter østers i
Nationalpark Vadehavet. Denne udgave af
vores østerstur er ca. 4 km, så her kan
personer fra 8 år være med. Vi mødes på
Vadehavscentret til en kort introduktion.
Pris: Voksen: 295 / Barn: 145.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
Østers- og MuslingeSafari.
Lør. 17. okt. 2020 kl. 08
Omkring 300 meter ude i Vadehavet
sætter vi fokus på indsamling af østers og
Vadehavets øvrige specialiteter - de
mange forskellige muslingearter. Tag med
når vi finder MASSER af østers samt
sandmuslinger, blåmuslinger,
hjertemuslinger og strandsnegle.
Pris: Voksne 185 kr, børn 120 kr.
Sted: P-pladsen, Stormkaj 9, Havneby,
Rømø.
Club Fanø sælsafari (Dansk og Engelsk
version).
Lør. 17. okt. 2020 kl. 08.30-10.30
En vadevandring med vores guide til
sælbanken er en af de helt store
oplevelser på Fanø. Galgerevet er det
bedste sted i Nationalpark Vadehavet for
at opleve både den spættede sæl og
gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand.
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
SælSafari med skib.
Lør. 17. okt. 2020 kl. 10
Spændende sejltur ud til sælerne i
Nationalpark Vadehavet til en af de store
sælbanker. Se sælerne sole sig eller tage
en dukkert. SælSafari er Danmarks
sjoveste sæltur, der går fra Rømø til Sild.
En sjov naturoplevelse for børn og voksne.
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Pris: Voksne 285 kr, børn 210 kr.
Sted: Rømø-Sylt Linien, Kilebryggen 1,
Havneby, Rømø.
Troldecykeltur til Anker - for de
mindste børn og voksne.
Lør. 17. okt. 2020 kl. 14
En hyggelig lille cykeltur for hele
familien, hvor vi holder os til de små veje
i Nordby og hvor tempoet passer til
deltagerne. I får historien om Anker
Drømmefanger og vi cykler hjem over
Fanø skole. Vi mødes ved Fanø Færgen.
Pris: Gratis billetter.
Sted: FanøHøjskole Oplysningsforening,
Bjerges Toft 18, Fanø.
Natursafari - På jagt efter det gyldne
rav.
Lør. 17. okt. 2020 kl. 15
Familietur hvor vi tager med
naturvejlederen på ravjagt. Vi snakker
tips og tricks og forsøger at finde nordens
guld. Skulle ravguderne alligevel skuffe
os, går vi på jagt efter de mange
forskellige snegle og muslinger langs
stranden.
Pris: 50 kr.
Sted: Blåvand Naturcenter, Fyrvej 81,
Blåvand.
Sort sol med Vadehavscentret.
Lør. 17. okt. 2020 kl. 16.15
Oplev stærenes dans på aftenhimlen!
Fænomenet Sort sol er en fantastisk
oplevelse, når 100.000 - 300.000 stære
danser ballet på aftenhimlen.
Pris: 75 / 90.
Sted: Ribe, Ribe, Ribe.
Østerssafari med Vadehavscentret.
Søn. 18. okt. 2020 kl. 07.30
Den vilde og hårde udgave af vores
østersture, hvor man får en oplevelse
udover det sædvanlige.
Pris: 295 kr.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
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Østers og bål.
Søn. 18. okt. 2020 kl. 08.30
Kom med på tur efter østers i
Nationalpark Vadehavet og tilbered dem
efterfølgende over bål til et lækkert
Vadehavsmåltid.
Pris: Voksen: 550 / Barn: 450.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.

Club Fanø Dragebygning.
Man. 19. okt. 2020 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i
alle aldre kan lave deres egen drage.
Børnene maler selv dragen og vi hjælper
med at sætte liner og afstivning på
dragen.
Pris: 85, kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.

Club Fanø sælsafari (Dansk og Engelsk
version).
Søn. 18. okt. 2020 kl. 09.30-11.30
En vadevandring med vores guide til
sælbanken er en af de helt store
oplevelser på Fanø. Galgerevet er det
bedste sted i Nationalpark Vadehavet for
at opleve både den spættede sæl og
gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand.
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.

Ravslibning.
Man. 19. til tor. 22. okt. 2020
Kreativt værksted hvor vi skaber flotte
smykker af havet smukke rav.
Pris: 100 kr.
Sted: Naturcenter Tønnisgård,
Havnebyvej 30, Rømø.

Club Fanø sælsafari (Dansk og Engelsk
version).
Man. 19. okt. 2020 kl. 10-12
En vadevandring med vores guide til
sælbanken er en af de helt store
oplevelser på Fanø. Galgerevet er det
bedste sted i Nationalpark Vadehavet for
at opleve både den spættede sæl og
gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand.
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
Club Fanø Lysstøbning.
Man. 19. okt. 2020 kl. 10-16
Lav jeres egne hånddyppede lys. Club
Fanø har et lysstøberi, hvor det også er
muligt at lave sine egne lys. På mindre en
2 timer er det muligt at lave en plade
med 8 hånddyppede stagelys.
Pris: 110 kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.
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Vade. ekspedition.
Man. 19. til tor. 22. okt. 2020
Ta' med ud på vadefladen og gå på
opdagelse blandt sandorm, børsteorm,
krabber og smukke muslinger og
sneglehuse.
Pris: 100 kr.
Sted: Naturcenter Tønnisgård,
Havnebyvej 30, Rømø.
Dragebyg.
Tir. 20. okt. 2020 kl. 10-12
Kom og byg din egen drage. Det er ikke
svært - vi viser hvordan! Hvis der er vind,
prøver vi at flyve med dem.
Pris: 75 kr.
Sted: Naturcenter Tønnisgård,
Havnebyvej 30, Rømø.
Club Fanø Lysstøbning.
Tir. 20. okt. 2020 kl. 10-16
Lav jeres egne hånddyppede lys. Club
Fanø har et lysstøberi, hvor det også er
muligt at lave sine egne lys. På mindre en
2 timer er det muligt at lave en plade
med 8 hånddyppede stagelys.
Pris: 110 kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.
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Club Fanø Dragebygning.
Tir. 20. okt. 2020 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i
alle aldre kan lave deres egen drage.
Børnene maler selv dragen og vi hjælper
med at sætte liner og afstivning på
dragen.
Pris: 85, kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.
Kreative muslinger.
Ons. 21. okt. 2020 kl. 10-12
Kreativt værksted med smukke snegle og
skaller fra stranden på Rømø. Byg
fantasifulde figurer, drømmefangere eller
vindspil af dem.
Pris: 75 kr.
Sted: Naturcenter Tønnisgård, Havnebyvej
30, Rømø.
Club Fanø Lysstøbning.
Ons. 21. okt. 2020 kl. 10-16
Lav jeres egne hånddyppede lys. Club
Fanø har et lysstøberi, hvor det også er
muligt at lave sine egne lys. På mindre en
2 timer er det muligt at lave en plade
med 8 hånddyppede stagelys.
Pris: 110 kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Ons. 21. okt. 2020 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i
alle aldre kan lave deres egen drage.
Børnene maler selv dragen og vi hjælper
med at sætte liner og afstivning på
dragen.
Pris: 85, kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.
Club Fanø Lysstøbning.
Tor. 22. okt. 2020 kl. 10-16
Lav jeres egne hånddyppede lys. Club
Fanø har et lysstøberi, hvor det også er
muligt at lave sine egne lys. På mindre en
2 timer er det muligt at lave en plade
med 8 hånddyppede stagelys.
Pris: 110 kr.

Kalenderen er lavet i samarbejde med KultuNaut

Indtast gratis dit arrangement på

www.kultunaut.dk

Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Tor. 22. okt. 2020 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i
alle aldre kan lave deres egen drage.
Børnene maler selv dragen og vi hjælper
med at sætte liner og afstivning på
dragen.
Pris: 85, kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.
Club Fanø sælsafari (Dansk og Engelsk
version).
Tor. 22. okt. 2020 kl. 12.30-14.30
En vadevandring med vores guide til
sælbanken er en af de helt store
oplevelser på Fanø. Galgerevet er det
bedste sted i Nationalpark Vadehavet for
at opleve både den spættede sæl og
gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand.
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
Club Fanø Lysstøbning.
Fre. 23. okt. 2020 kl. 10-16
Lav jeres egne hånddyppede lys. Club
Fanø har et lysstøberi, hvor det også er
muligt at lave sine egne lys. På mindre en
2 timer er det muligt at lave en plade
med 8 hånddyppede stagelys.
Pris: 110 kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Fre. 23. okt. 2020 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i
alle aldre kan lave deres egen drage.
Børnene maler selv dragen og vi hjælper
med at sætte liner og afstivning på
dragen.
Pris: 85, kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.
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Den lille østerstur.
Fre. 23. okt. 2020 kl. 12.30
Kom med på tur efter østers i
Nationalpark Vadehavet. Denne udgave af
vores østerstur er ca. 4 km, så her kan
personer fra 8 år være med. Vi mødes på
Vadehavscentret til en kort introduktion.
Pris: Voksen: 295 / Barn: 145.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
Østerssafari med Vadehavscentret.
Lør. 24. okt. 2020 kl. 12
Den vilde og hårde udgave af vores
østersture, hvor man får en oplevelse
udover det sædvanlige.
Pris: 295 kr.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
Den lille østerstur.
Lør. 24. okt. 2020 kl. 13
Kom med på tur efter østers i
Nationalpark Vadehavet. Denne udgave af
vores østerstur er ca. 4 km, så her kan
personer fra 8 år være med. Vi mødes på
Vadehavscentret til en kort introduktion.
Pris: Voksen: 295 / Barn: 145.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
Østers- og MuslingeSafari.
Lør. 24. okt. 2020 kl. 13.30
Omkring 300 meter ude i Vadehavet
sætter vi fokus på indsamling af østers og
Vadehavets øvrige specialiteter - de
mange forskellige muslingearter. Tag med
når vi finder MASSER af østers samt
sandmuslinger, blåmuslinger,
hjertemuslinger og strandsnegle.
Pris: Voksne 185 kr, børn 120 kr.
Sted: P-pladsen, Stormkaj 9, Havneby,
Rømø.
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Club Fanø sælsafari (Dansk og Engelsk
version).
Lør. 24. okt. 2020 kl. 14.30-16.30
En vadevandring med vores guide til
sælbanken er en af de helt store
oplevelser på Fanø. Galgerevet er det
bedste sted i Nationalpark Vadehavet for
at opleve både den spættede sæl og
gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand.
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
Club Fanø Lysstøbning.
Man. 26. okt. 2020 kl. 10-16
Lav jeres egne hånddyppede lys. Club
Fanø har et lysstøberi, hvor det også er
muligt at lave sine egne lys. På mindre en
2 timer er det muligt at lave en plade
med 8 hånddyppede stagelys.
Pris: 110 kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Man. 26. okt. 2020 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i
alle aldre kan lave deres egen drage.
Børnene maler selv dragen og vi hjælper
med at sætte liner og afstivning på
dragen.
Pris: 85, kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.
Club Fanø sælsafari (Dansk og Engelsk
version).
Man. 26. okt. 2020 kl. 15.30-17.30
En vadevandring med vores guide til
sælbanken er en af de helt store
oplevelser på Fanø. Galgerevet er det
bedste sted i Nationalpark Vadehavet for
at opleve både den spættede sæl og
gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand.
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.

Sydvestjylland - storslået enkelt
Vadehav og Vesterhav
Sydvestjylland.com - Sydvest.mobi - Facebook.com/Sydvestjylland

Begivenheder
Ravslibning.
Man. 26. til tor. 29. okt. 2020
Kreativt værksted hvor vi skaber flotte
smykker af havet smukke rav.
Pris: 100 kr.
Sted: Naturcenter Tønnisgård, Havnebyvej
30, Rømø.
Dragebyg.
Tir. 27. okt. 2020 kl. 10-12
Kom og byg din egen drage. Det er ikke
svært - vi viser hvordan! Hvis der er vind,
prøver vi at flyve med dem.
Pris: 75 kr.
Sted: Naturcenter Tønnisgård, Havnebyvej
30, Rømø.
Club Fanø Lysstøbning.
Tir. 27. okt. 2020 kl. 10-16
Lav jeres egne hånddyppede lys. Club
Fanø har et lysstøberi, hvor det også er
muligt at lave sine egne lys. På mindre en
2 timer er det muligt at lave en plade
med 8 hånddyppede stagelys.
Pris: 110 kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Tir. 27. okt. 2020 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i
alle aldre kan lave deres egen drage.
Børnene maler selv dragen og vi hjælper
med at sætte liner og afstivning på
dragen.
Pris: 85, kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.
Kreative muslinger.
Ons. 28. okt. 2020 kl. 10-12
Kreativt værksted med smukke snegle og
skaller fra stranden på Rømø. Byg
fantasifulde figurer, drømmefangere eller
vindspil af dem.
Pris: 75 kr.
Sted: Naturcenter Tønnisgård, Havnebyvej
30, Rømø.
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Club Fanø Lysstøbning.
Ons. 28. okt. 2020 kl. 10-16
Lav jeres egne hånddyppede lys. Club
Fanø har et lysstøberi, hvor det også er
muligt at lave sine egne lys. På mindre en
2 timer er det muligt at lave en plade
med 8 hånddyppede stagelys.
Pris: 110 kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Ons. 28. okt. 2020 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i
alle aldre kan lave deres egen drage.
Børnene maler selv dragen og vi hjælper
med at sætte liner og afstivning på
dragen.
Pris: 85, kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.
Club Fanø Lysstøbning.
Tor. 29. okt. 2020 kl. 10-16
Lav jeres egne hånddyppede lys. Club
Fanø har et lysstøberi, hvor det også er
muligt at lave sine egne lys. På mindre en
2 timer er det muligt at lave en plade
med 8 hånddyppede stagelys.
Pris: 110 kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Tor. 29. okt. 2020 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i
alle aldre kan lave deres egen drage.
Børnene maler selv dragen og vi hjælper
med at sætte liner og afstivning på
dragen.
Pris: 85, kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.
Club Fanø Lysstøbning.
Fre. 30. okt. 2020 kl. 10-16
Lav jeres egne hånddyppede lys. Club
Fanø har et lysstøberi, hvor det også er
muligt at lave sine egne lys. På mindre en
2 timer er det muligt at lave en plade
med 8 hånddyppede stagelys.
Pris: 110 kr.

Sydvestjylland - storslået enkelt
Vadehav og Vesterhav
Sydvestjylland.com - Sydvest.mobi - Facebook.com/Sydvestjylland

Begivenheder
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.

Rømø.

Club Fanø Dragebygning.
Fre. 30. okt. 2020 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i
alle aldre kan lave deres egen drage.
Børnene maler selv dragen og vi hjælper
med at sætte liner og afstivning på
dragen.
Pris: 85, kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.

Østerssafari med Vadehavscentret.
Lør. 7. nov. 2020 kl. 10
Den vilde og hårde udgave af vores
østersture, hvor man får en oplevelse
udover det sædvanlige.
Pris: 295 kr.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.

Halloween - hygge og uhygge i
Sommerland.
Lør. 31. okt. 2020 kl. 18
Igen spreder vi oplevelser i mørket,
masser af hygge - og især Uhygge! Krydret
med områder, der er inddelt fra det helt
ufarlige til det helt ekstremt uhyggelige så er du og familien advaret.
Gratis.
Sted: Varde sommerland, Gellerupvej 49,
Varde.
Østers- og MuslingeSafari.
Søn. 1. nov. 2020 kl. 08
Omkring 300 meter ude i Vadehavet
sætter vi fokus på indsamling af østers og
Vadehavets øvrige specialiteter - de
mange forskellige muslingearter. Tag med
når vi finder MASSER af østers samt
sandmuslinger, blåmuslinger,
hjertemuslinger og strandsnegle.
Pris: Voksne 185 kr, børn 120 kr.
Sted: P-pladsen, Stormkaj 9, Havneby,
Rømø.
Østers- og MuslingeSafari.
Lør. 7. nov. 2020 kl. 08
Omkring 300 meter ude i Vadehavet
sætter vi fokus på indsamling af østers og
Vadehavets øvrige specialiteter - de
mange forskellige muslingearter. Tag med
når vi finder MASSER af østers samt
sandmuslinger, blåmuslinger,
hjertemuslinger og strandsnegle.
Pris: Voksne 185 kr, børn 120 kr.
Sted: P-pladsen, Stormkaj 9, Havneby,
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Den lille østerstur.
Lør. 7. nov. 2020 kl. 11
Kom med på tur efter østers i
Nationalpark Vadehavet. Denne udgave af
vores østerstur er ca. 4 km, så her kan
personer fra 8 år være med. Vi mødes på
Vadehavscentret til en kort introduktion.
Pris: Voksen: 295 / Barn: 145.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
Uglernes univers - Ringmærkning af
slørugler.
Lør. 7. nov. 2020 kl. 14.30
Har du nogensinde stået med en ugle i
hånden? Hvis ikke, så oplever du det på
denne tur. Ved skovfogedboligen,
kommer vi nærmere ind på uglernes
verden. Herefter kører vi ud til
uglelokaliteter i nærområdet, hvor vi vil
ringmærke slørugleungerne.
Pris: 85 kr.
Sted: NaturKulturVarde, Gl.
Skovfogedbolig, Sdr. Plantage, Roustvej
111, Varde.
Havørne-tur med Vadehavscentret.
Lør. 14. nov. 2020 kl. 11
Vi tager på udkig efter havørne i
Nationalpark Vadehavet.
Pris: Voksen: 240 / Barn: 140.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
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Nattesafari + mørketræning for børn og
voksne.
Fre. 20. nov. 2020 kl. 19
Er du tryg i skoven om natten? Tag med på
en stille opdagelsestur gennem mørket,
hvor vi åbner sanserne for nattens lyde,
og lader vores nervesystem vænne sig til
omgivelserne på dette tidspunkt af døgnet
og året. For hele familien.
Pris: 50 kr.
Sted: NaturKulturVarde, Gl.
Skovfogedbolig, Sdr. Plantage, Roustvej
111, Varde.

Natursafari - På jagt efter det gyldne
rav.
Søn. 22. nov. 2020 kl. 08
Familietur hvor vi tager med
naturvejlederen på ravjagt. Vi snakker
tips og tricks og forsøger at finde nordens
guld. Skulle ravguderne alligevel skuffe
os, går vi på jagt efter de mange
forskellige snegle og muslinger langs
stranden.
Pris: 50 kr.
Sted: Blåvand Naturcenter, Fyrvej 81,
Blåvand.

Østerssafari med Vadehavscentret.
Lør. 21. nov. 2020 kl. 10
Den vilde og hårde udgave af vores
østersture, hvor man får en oplevelse
udover det sædvanlige.
Pris: 295 kr.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.

Østerssafari med Vadehavscentret.
Lør. 5. dec. 2020 kl. 08.45
Den vilde og hårde udgave af vores
østersture, hvor man får en oplevelse
udover det sædvanlige.
Pris: 295 kr.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.

Den lille østerstur.
Lør. 21. nov. 2020 kl. 11
Kom med på tur efter østers i
Nationalpark Vadehavet. Denne udgave af
vores østerstur er ca. 4 km, så her kan
personer fra 8 år være med. Vi mødes på
Vadehavscentret til en kort introduktion.
Pris: Voksen: 295 / Barn: 145.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.

Den lille østerstur.
Lør. 5. dec. 2020 kl. 10
Kom med på tur efter østers i
Nationalpark Vadehavet. Denne udgave af
vores østerstur er ca. 4 km, så her kan
personer fra 8 år være med. Vi mødes på
Vadehavscentret til en kort introduktion.
Pris: Voksen: 295 / Barn: 145.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.

Østers- og MuslingeSafari.
Lør. 21. nov. 2020 kl. 11.30
Omkring 300 meter ude i Vadehavet
sætter vi fokus på indsamling af østers og
Vadehavets øvrige specialiteter - de
mange forskellige muslingearter. Tag med
når vi finder MASSER af østers samt
sandmuslinger, blåmuslinger,
hjertemuslinger og strandsnegle.
Pris: Voksne 185 kr, børn 120 kr.
Sted: P-pladsen, Stormkaj 9, Havneby,
Rømø.

Laksesafari - Store fisk der graver og
gyder.
Søn. 6. dec. 2020 kl. 12
Kom ud og snup en gang frisk luft mellem
julefrokosterne og oplev laksene vende
hjem til deres endestation i de små
bække omkring Varde Å efter deres
årelange ophold i havet mellem Island,
Grønland og Norge.
Pris: 50 kr.
Sted: Lindingbro, Lindingbro, Varde.
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Udflugter

Pris: 100 kr.
Sted: VisitRibeEsbjerg, Torvet 3, Ribe.

SESFs sensommertur til Digegrevens
Gård i Ballum.
Søn. 27. sep. 2020 kl. 12.30
Den gamle Digegreves Gård er stuehuset
til den oprindelige firlængede gård,
bygget i 1857. Navnet henviser til, at
gårdens seneste beboer og hans far før
ham havde titel af digegreve.
Pris: 280 kr for medlemmer af SESF. For
ikke-medlemmer er prisen 330 kr.
Sted: Museumspladsen, Nørregade 9,
Esbjerg.

Offentlig byvandring i Ribe.
Ons. 14. okt. 2020 kl. 11.30
Tag med på rundvisning i Ribes gamle
bydel, turen inkluderer et besøg i Ribe
Domkirke. På turen hører man alle de
gode historier om bygninger, personer,
begivenheder, sagn osv. Disse
fortællinger gør besøget i Ribe til en
ganske særlig oplevelse.
Pris: 100 kr.
Sted: VisitRibeEsbjerg, Torvet 3, Ribe.

Offentlig byvandring i Ribe.
Man. 28. sep. 2020 kl. 11.30
Tag med på rundvisning i Ribes gamle
bydel, turen inkluderer et besøg i Ribe
Domkirke. På turen hører man alle de
gode historier om bygninger, personer,
begivenheder, sagn osv. Disse fortællinger
gør besøget i Ribe til en ganske særlig
oplevelse.
Pris: 100 kr.
Sted: VisitRibeEsbjerg, Torvet 3, Ribe.

Offentlig byvandring i Ribe.
Tor. 15. okt. 2020 kl. 11.30
Tag med på rundvisning i Ribes gamle
bydel, turen inkluderer et besøg i Ribe
Domkirke. På turen hører man alle de
gode historier om bygninger, personer,
begivenheder, sagn osv. Disse
fortællinger gør besøget i Ribe til en
ganske særlig oplevelse.
Pris: 100 kr.
Sted: VisitRibeEsbjerg, Torvet 3, Ribe.

Offentlig byvandring i Ribe.
Man. 12. okt. 2020 kl. 11.30
Tag med på rundvisning i Ribes gamle
bydel, turen inkluderer et besøg i Ribe
Domkirke. På turen hører man alle de
gode historier om bygninger, personer,
begivenheder, sagn osv. Disse fortællinger
gør besøget i Ribe til en ganske særlig
oplevelse.
Pris: 100 kr.
Sted: VisitRibeEsbjerg, Torvet 3, Ribe.

Offentlig byvandring i Ribe.
Fre. 16. okt. 2020 kl. 11.30
Tag med på rundvisning i Ribes gamle
bydel, turen inkluderer et besøg i Ribe
Domkirke. På turen hører man alle de
gode historier om bygninger, personer,
begivenheder, sagn osv. Disse
fortællinger gør besøget i Ribe til en
ganske særlig oplevelse.
Pris: 100 kr.
Sted: VisitRibeEsbjerg, Torvet 3, Ribe.

Offentlig byvandring i Ribe.
Tir. 13. okt. 2020 kl. 11.30
Tag med på rundvisning i Ribes gamle
bydel, turen inkluderer et besøg i Ribe
Domkirke. På turen hører man alle de
gode historier om bygninger, personer,
begivenheder, sagn osv. Disse fortællinger
gør besøget i Ribe til en ganske særlig
oplevelse.

Udflugt til julebyen Tønder.
Tir. 8. dec. 2020 kl. 08.30
Et ekstra arrangement som kan bringe
lidt hygge og smil ind i en mørk og
vanskelig tid. Vi skal hygge os med god
mad og gode oplevelser undervejs og i
Tønder.
Gratis.
Sted: Museumspladsen, Nørregade 9,
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