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

Begivenheder
Natur
Fiskedissektion.
Tir. 19. feb. 2019 kl. 10.30
Har du nogensinde overvejet hvordan en
fisk fungerer?.
Pris: Voksen: 100,- / Børn: 50,-.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
Fugledissektion.
Ons. 20. feb. 2019 kl. 10.30
Kom og lær en masse om nationalpark
Vadehavets fugle.
Pris: Voksen: 100,- / Børn: 50,-.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
Den lille østerstur.
Tor. 21. feb. 2019 kl. 09
Kom med på tur efter østers i
Nationalpark Vadehavet.
Pris: Voksne: 285,- / Børn: 145,-.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
Østerssafari.
Lør. 23. feb. 2019 kl. 08.30
Den vilde og hårde udgave af vores
østersture, hvor man får en oplevelse
udover det sædvanlige i Nationalpark
Vadehavet.
Pris: 285,-.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
Den lille østerstur.
Lør. 23. feb. 2019 kl. 09.30
Kom med på tur efter østers i
Nationalpark Vadehavet.
Pris: Voksne: 285,- / Børn: 145,-.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
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Østers- og MuslingeSafari.
Lør. 23. feb. 2019 kl. 09.30
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 175 dkk, børn 120 dkk.
Sted: P-pladsen, Stormkaj 9, Havneby,
Rømø.
Østerssafari.
Søn. 24. feb. 2019 kl. 09
Den vilde og hårde udgave af vores
østersture, hvor man får en oplevelse
udover det sædvanlige.
Pris: 285,-.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
Ørnens Dag ved Filsø.
Søn. 24. feb. 2019 kl. 10-14
Et par Havørne har ynglet ved Filsø siden
foråret 2013. Dette par og flere unge
ørne ses jævnligt i området.
Gratis.
Sted: P-plads øst, Filsø, Filsøvej 30,
Henne.
Generalforsamling NaturSydVest, med
billedforedrag om havørne. Alle er
meget velkomne, gratis adgang.
Ons. 27. feb. 2019 kl. 19
Åben invitation til alle, der er glade for
natur og naturoplevelser. NaturSydVest
afholder hvert år 14 ture ud i naturen
med dygtige og engagerede turledere,
foredrag m.m. På generalforsamlingen
vises billedforedrag om havørne i
Danmark. Mød bare op :-).
Gratis.
Sted: Esbjerg Hovedbibliotek, Nørregade
19, Esbjerg.
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Vandretur fra Mandø.
Fre. 1. mar. 2019 kl. 15
Gå på havets bund fra Mandø tilbage til
fastlandet.
Pris: Voksen: 200,- / Børn: 125,-.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
Club Fanø sælsafari (Dansk og Engelsk).
Tor. 7. mar. 2019 kl. 09-11
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
at opleve både den spættede sæl og
gråsælen.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
Club Fanø sælsafari (Tysk).
Tor. 7. mar. 2019 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
at opleve både den spættede sæl og
gråsælen.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
Club Fanø sælsafari (Dansk og Engelsk).
Fre. 8. mar. 2019 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.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
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Club Fanø sælsafari (Tysk).
Fre. 8. mar. 2019 kl. 9.30-11.30
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.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
Østerssafari.
Lør. 9. mar. 2019 kl. 07.30
Den vilde og hårde udgave af vores
østersture, hvor man får en oplevelse
udover det sædvanlige i Nationalpark
Vadehavet.
Pris: 285,-.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
Den lille østerstur.
Lør. 9. mar. 2019 kl. 08.30
Kom med på tur efter østers i
Nationalpark Vadehavet.
Pris: Voksne: 285,- / Børn: 145,-.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
Østers- og MuslingeSafari.
Lør. 9. mar. 2019 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 175 dkk, børn 120 dkk.
Sted: P-pladsen, Stormkaj 9, Havneby,
Rømø.
Østerssafari.
Søn. 10. mar. 2019 kl. 08
Den vilde og hårde udgave af vores
østersture, hvor man får en oplevelse
udover det sædvanlige i Nationalpark
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Vadehavet.
Pris: 285,-.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.

gråsælen.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.

Club Fanø sælsafari (Dansk og Engelsk).
Tir. 12. mar. 2019 kl. 11.30-13.30
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.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.

Sort Sol.
Tor. 14. mar. 2019 kl. 16.05
Bustur med guide fra Sort Safari. Se
stærene "danse" og hele tiden danne nye
formationer ved solnedgangstid, når de i
tusindvis samles over marsken for at gå
til ro, vel vidende, at det kan blive en
kamp på liv og død, når sultne rovfugle
går til angreb.
Pris: voksne 185 dkk, børn 155 dkk.
Sted: P-syd Ribe, Stampemøllevej 1,
Ribe.

Club Fanø sælsafari (Tysk).
Tir. 12. mar. 2019 kl. 11.30-13.30
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.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
Club Fanø sælsafari (Tysk).
Tor. 14. mar. 2019 kl. 13-15
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.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
Club Fanø sælsafari (Dansk og Engelsk).
Tor. 14. mar. 2019 kl. 13-15
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
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Sort Sol (afg. Skærbæk).
Tor. 14. mar. 2019 kl. 16.25
Stæreovernatningen i marsken - Sort Sol er en helt unik og magisk naturoplevelse,
når Sort Safari præsenterer landets
absolut største stæreflokke. Guidet
bustur med afgang fra Skærbæk.
Pris: voksne 185 dkk, børn 155 dkk.
Sted: Skærbækcentret, Storegade 46,
Skærbæk.
Sort Sol.
Fre. 15. mar. 2019 kl. 16.05
Bustur med guide fra Sort Safari. Se
stærene "danse" og hele tiden danne nye
formationer ved solnedgangstid, når de i
tusindvis samles over marsken for at gå
til ro, vel vidende, at det kan blive en
kamp på liv og død, når sultne rovfugle
går til angreb.
Pris: voksne 185 dkk, børn 155 dkk.
Sted: P-syd Ribe, Stampemøllevej 1,
Ribe.
Sort Sol (afg. Skærbæk).
Fre. 15. mar. 2019 kl. 16.25
Stæreovernatningen i marsken - Sort Sol er en helt unik og magisk naturoplevelse,
når Sort Safari præsenterer landets
absolut største stæreflokke. Guidet
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bustur med afgang fra Skærbæk.
Pris: voksne 185 dkk, børn 155 dkk.
Sted: Skærbækcentret, Storegade 46,
Skærbæk.
Sort Sol (afg. Tønder).
Fre. 15. mar. 2019 kl. 16.30
Stæreovernatningen i marsken - Sort Sol er en helt unik og magisk naturoplevelse,
når Sort Safari præsenterer landets
absolut største stæreflokke. Guidet bustur
med afgang fra Tønder.
Pris: 185 DKK.
Sted: Tønder Grundskole, Holmevej 2,
Tønder.
Østerssafari.
Lør. 16. mar. 2019 kl. 12.30
Den vilde og hårde udgave af vores
østersture, hvor man får en oplevelse
udover det sædvanlige i Nationalpark
Vadehavet.
Pris: 285,-.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
Den lille østerstur.
Lør. 16. mar. 2019 kl. 13.30
Kom med på tur efter østers i
Nationalpark Vadehavet.
Pris: Voksne: 285,- / Børn: 145,-.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
Sort Sol.
Lør. 16. mar. 2019 kl. 16.05
Bustur med guide fra Sort Safari. Se
stærene "danse" og hele tiden danne nye
formationer ved solnedgangstid, når de i
tusindvis samles over marsken for at gå til
ro, vel vidende, at det kan blive en kamp
på liv og død, når sultne rovfugle går til
angreb.
Pris: voksne 185 dkk, børn 155 dkk.
Sted: P-syd Ribe, Stampemøllevej 1, Ribe.
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Sort Sol (afg. Skærbæk).
Lør. 16. mar. 2019 kl. 16.25
Stæreovernatningen i marsken - Sort Sol er en helt unik og magisk naturoplevelse,
når Sort Safari præsenterer landets
absolut største stæreflokke. Guidet
bustur med afgang fra Skærbæk.
Pris: voksne 185 dkk, børn 155 dkk.
Sted: Skærbækcentret, Storegade 46,
Skærbæk.
Sort Sol (afg. Tønder).
Lør. 16. mar. 2019 kl. 16.30
Stæreovernatningen i marsken - Sort Sol er en helt unik og magisk naturoplevelse,
når Sort Safari præsenterer landets
absolut største stæreflokke. Guidet
bustur med afgang fra Tønder.
Pris: 185 DKK.
Sted: Tønder Grundskole, Holmevej 2,
Tønder.
Sort Sol.
Tor. 21. mar. 2019 kl. 16.20
Bustur med guide fra Sort Safari. Se
stærene "danse" og hele tiden danne nye
formationer ved solnedgangstid, når de i
tusindvis samles over marsken for at gå
til ro, vel vidende, at det kan blive en
kamp på liv og død, når sultne rovfugle
går til angreb.
Pris: voksne 185 dkk, børn 155 dkk.
Sted: P-syd Ribe, Stampemøllevej 1,
Ribe.
Sort Sol (afg. Skærbæk).
Tor. 21. mar. 2019 kl. 16.40
Stæreovernatningen i marsken - Sort Sol er en helt unik og magisk naturoplevelse,
når Sort Safari præsenterer landets
absolut største stæreflokke. Guidet
bustur med afgang fra Skærbæk.
Pris: voksne 185 dkk, børn 155 dkk.
Sted: Skærbækcentret, Storegade 46,
Skærbæk.
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Sort Sol.
Fre. 22. mar. 2019 kl. 16.20
Bustur med guide fra Sort Safari. Se
stærene "danse" og hele tiden danne nye
formationer ved solnedgangstid, når de i
tusindvis samles over marsken for at gå til
ro, vel vidende, at det kan blive en kamp
på liv og død, når sultne rovfugle går til
angreb.
Pris: voksne 185 dkk, børn 155 dkk.
Sted: P-syd Ribe, Stampemøllevej 1, Ribe.
Sort Sol (afg. Skærbæk).
Fre. 22. mar. 2019 kl. 16.40
Stæreovernatningen i marsken - Sort Sol er en helt unik og magisk naturoplevelse,
når Sort Safari præsenterer landets
absolut største stæreflokke. Guidet bustur
med afgang fra Skærbæk.
Pris: voksne 185 dkk, børn 155 dkk.
Sted: Skærbækcentret, Storegade 46,
Skærbæk.
Sort Sol (afg. Tønder).
Fre. 22. mar. 2019 kl. 16.45
Stæreovernatningen i marsken - Sort Sol er en helt unik og magisk naturoplevelse,
når Sort Safari præsenterer landets
absolut største stæreflokke. Guidet bustur
med afgang fra Tønder.
Pris: 185 DKK.
Sted: Tønder Grundskole, Holmevej 2,
Tønder.
Sort Sol.
Lør. 23. mar. 2019 kl. 16.20
Bustur med guide fra Sort Safari. Se
stærene "danse" og hele tiden danne nye
formationer ved solnedgangstid, når de i
tusindvis samles over marsken for at gå til
ro, vel vidende, at det kan blive en kamp
på liv og død, når sultne rovfugle går til
angreb.
Pris: voksne 185 dkk, børn 155 dkk.
Sted: P-syd Ribe, Stampemøllevej 1, Ribe.
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Sort Sol (afg. Skærbæk).
Lør. 23. mar. 2019 kl. 16.40
Stæreovernatningen i marsken - Sort Sol er en helt unik og magisk naturoplevelse,
når Sort Safari præsenterer landets
absolut største stæreflokke. Guidet
bustur med afgang fra Skærbæk.
Pris: voksne 185 dkk, børn 155 dkk.
Sted: Skærbækcentret, Storegade 46,
Skærbæk.
Sort Sol (afg. Tønder).
Lør. 23. mar. 2019 kl. 16.45
Stæreovernatningen i marsken - Sort Sol er en helt unik og magisk naturoplevelse,
når Sort Safari præsenterer landets
absolut største stæreflokke. Guidet
bustur med afgang fra Tønder.
Pris: 185 DKK.
Sted: Tønder Grundskole, Holmevej 2,
Tønder.
Østers- og MuslingeSafari.
Søn. 24. mar. 2019 kl. 11
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 175 dkk, børn 120 dkk.
Sted: P-pladsen, Stormkaj 9, Havneby,
Rømø.
Østerssafari med Vadehavscentret.
Søn. 24. mar. 2019 kl. 8
Den vilde og hårde udgave af vores
østersture, hvor man får en oplevelse
udover det sædvanlige i Nationalpark
Vadehavet.
Pris: 285,-.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
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Sort Sol.
Tor. 28. mar. 2019 kl. 16.35
Bustur med guide fra Sort Safari. Se
stærene "danse" og hele tiden danne nye
formationer ved solnedgangstid, når de i
tusindvis samles over marsken for at gå til
ro, vel vidende, at det kan blive en kamp
på liv og død, når sultne rovfugle går til
angreb.
Pris: voksne 185 dkk, børn 155 dkk.
Sted: P-syd Ribe, Stampemøllevej 1, Ribe.
Sort Sol (afg. Skærbæk).
Tor. 28. mar. 2019 kl. 16.55
Stæreovernatningen i marsken - Sort Sol er en helt unik og magisk naturoplevelse,
når Sort Safari præsenterer landets
absolut største stæreflokke. Guidet bustur
med afgang fra Skærbæk.
Pris: voksne 185 dkk, børn 155 dkk.
Sted: Skærbækcentret, Storegade 46,
Skærbæk.
Sort Sol.
Fre. 29. mar. 2019 kl. 16.35
Bustur med guide fra Sort Safari. Se
stærene "danse" og hele tiden danne nye
formationer ved solnedgangstid, når de i
tusindvis samles over marsken for at gå til
ro, vel vidende, at det kan blive en kamp
på liv og død, når sultne rovfugle går til
angreb.
Pris: voksne 185 dkk, børn 155 dkk.
Sted: P-syd Ribe, Stampemøllevej 1, Ribe.
Sort Sol (afg. Skærbæk).
Fre. 29. mar. 2019 kl. 16.55
Stæreovernatningen i marsken - Sort Sol er en helt unik og magisk naturoplevelse,
når Sort Safari præsenterer landets
absolut største stæreflokke. Guidet bustur
med afgang fra Skærbæk.
Pris: voksne 185 dkk, børn 155 dkk.
Sted: Skærbækcentret, Storegade 46,
Skærbæk.
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Sort Sol (afg. Tønder).
Fre. 29. mar. 2019 kl. 17
Stæreovernatningen i marsken - Sort Sol er en helt unik og magisk naturoplevelse,
når Sort Safari præsenterer landets
absolut største stæreflokke. Guidet
bustur med afgang fra Tønder.
Pris: 185 DKK.
Sted: Tønder Grundskole, Holmevej 2,
Tønder.
Østerssafari med Vadehavscentret.
Lør. 30. mar. 2019 kl. 12.30
Den vilde og hårde udgave af vores
østersture, hvor man får en oplevelse
udover det sædvanlige i Nationalpark
Vadehavet.
Pris: 285,-.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
Sort Sol.
Lør. 30. mar. 2019 kl. 16.35
Bustur med guide fra Sort Safari. Se
stærene "danse" og hele tiden danne nye
formationer ved solnedgangstid, når de i
tusindvis samles over marsken for at gå
til ro, vel vidende, at det kan blive en
kamp på liv og død, når sultne rovfugle
går til angreb.
Pris: voksne 185 dkk, børn 155 dkk.
Sted: P-syd Ribe, Stampemøllevej 1,
Ribe.
Sort Sol (afg. Skærbæk).
Lør. 30. mar. 2019 kl. 16.55
Stæreovernatningen i marsken - Sort Sol er en helt unik og magisk naturoplevelse,
når Sort Safari præsenterer landets
absolut største stæreflokke. Guidet
bustur med afgang fra Skærbæk.
Pris: voksne 185 dkk, børn 155 dkk.
Sted: Skærbækcentret, Storegade 46,
Skærbæk.
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Sort Sol (afg. Tønder).
Lør. 30. mar. 2019 kl. 17
Stæreovernatningen i marsken - Sort Sol er en helt unik og magisk naturoplevelse,
når Sort Safari præsenterer landets
absolut største stæreflokke. Guidet bustur
med afgang fra Tønder.
Pris: 185 DKK.
Sted: Tønder Grundskole, Holmevej 2,
Tønder.
Forårsfugle og oprydning på
Stormengene.
Søn. 31. mar. 2019 kl. 10
Der er forår i luften over Stormengene på
Rømøs sydspids. Vi siger velkommen til
gæs, ænder, viber og lærker, der vender
tilbage fra deres vinterkvarterer.
Gratis.
Sted: Stormengene, Stormengevej, Rømø.
Bremsbøl Sø - med Nordens nattergal,
blåhals og Sort Sol som bonus.
Tor. 4. apr. 2019 kl. 19
Det er forår ved Bremsbøl Sø, og vi tager
et tjek på områdets fugle. Vores lokale
ynglefugle er i fuld gang, mens mange
andre fortsat er på vej nordpå. Med lidt
held oplever vi Sort Sol på nært hold,
mens årets første blåhalse giver fornem
sangopvisning.
Gratis.
Sted: Bremsbøl Sø, Bremsbølvej, Tønder.
Den lille østerstur.
Lør. 6. apr. 2019 kl. 08.30
Kom med på tur efter østers i
Nationalpark Vadehavet.
Pris: Voksne: 285,- / Børn: 145,-.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
Østers- og MuslingeSafari.
Lør. 6. apr. 2019 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
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når vi finder MASSER af østers samt
sandmuslinger, blåmuslinger,
hjertemuslinger og strandsnegle.
Pris: voksne 175 dkk, børn 120 dkk.
Sted: P-pladsen, Stormkaj 9, Havneby,
Rømø.
Østerssafari med Vadehavscentret.
Lør. 6. apr. 2019 kl. 7.30
Den vilde og hårde udgave af vores
østersture, hvor man får en oplevelse
udover det sædvanlige i Nationalpark
Vadehavet.
Pris: 285,-.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
Østerssafari med Vadehavscentret.
Søn. 7. apr. 2019 kl. 8
Den vilde og hårde udgave af vores
østersture, hvor man får en oplevelse
udover det sædvanlige i Nationalpark
Vadehavet.
Pris: 285,-.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
Club Fanø sælsafari (Dansk og Engelsk).
Tir. 9. apr. 2019 kl. 11.30-13.30
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.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
Club Fanø sælsafari (Tysk).
Tir. 9. apr. 2019 kl. 11.30-13.30
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.
Pris: 120 kr.
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Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
Club Fanø sælsafari (Tysk).
Tor. 11. apr. 2019 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.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
Club Fanø sælsafari (Dansk og Engelsk).
Tor. 11. apr. 2019 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.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
I Johannes Larsens fodspor ved Filsø.
Søn. 14. apr. 2019 kl. 13-16 mødested:
Henne Kirkes p-plads
Vi følger i Fynbomaleren Johannes Larsens
fodspor fra Henne Kirkeby hvor han kom
gennem 30 år og boede på Henne Kirkeby
Kro, til Filsø som han elskede så højt og
mistede! Mange af Larsens mest kendte
fuglemalerier er malet ved Filsø.
Dansksproget.
Pris: Voksne 150kr/Børn 50kr.
Sted: Henne kirke, Strandvejen 238,
Henne.
Club Fanø sælsafari (Dansk og Engelsk).
Søn. 14. apr. 2019 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
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gråsælen.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
Club Fanø sælsafari (Tysk).
Søn. 14. apr. 2019 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.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Søn. 14. til man. 22. apr. 2019 kl. 10-16
Der er ikke noget som at flyve med en
drage, som man selv har lavet. Hos Club
Fanø laver vi en drage, som alle uanset
alder kan være med til at lave.
Pris: 75,- kr.
Sted: Club Fanø, Kirkevejen 13, Fanø.
Club Fanø Lysstøbning.
Søn. 14. til man. 22. apr. 2019 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.
Ferieaktiviteter.
Man. 15. apr. 2019 kl. 10.30
Kom og mød en naturvejleder.
Pris: Voksen: 100,- / Børn: 50,-.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
Sælsafari med Vadehavscentret.
Man. 15. apr. 2019 kl. 14.30
Oplev et af Nationalpark Vadehavets
store pattedyr.
Pris: Voksen: 195,- / Barn (4 - 13 år):
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110,-.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
Ferieaktiviteter med Vadehavscentret.
Tir. 16. apr. 2019 kl. 10.30
Kom og mød en naturvejleder.
Pris: Voksen: 100,- / Børn: 50,-.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
Tæt på Nationalparken.
Tir. 16. apr. 2019 kl. 13
Oplev Nationalpark Vadehavet og hør om
naturen og kulturen i området omkring
Vadehavscentret.
Pris: Voksen: 130,- / Barn (4 - 13 år): 75,-.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
Fugledissektion.
Ons. 17. apr. 2019 kl. 10.30
Kom og lær en masse om nationalpark
Vadehavets fugle.
Pris: Voksen: 100,- / Børn: 50,-.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
Ferieaktiviteter med Vadehavscentret.
Ons. 17. apr. 2019 kl. 10.30
Kom og mød en naturvejleder.
Pris: Voksen: 100,- / Børn: 50,-.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
Ferieaktiviteter med Vadehavscentret.
Tor. 18. apr. 2019 kl. 10.30
Kom og mød en naturvejleder.
Pris: Voksen: 100,- / Børn: 50,-.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
Filsø - Havørnen og odderens rige.
Tor. 18. apr. 2019 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
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fugletårn og får historien om Filsø og de
gode steder at se havørn og odder.
Dansksproget.
Pris: Voksne 100kr/Børn 50kr.
Sted: P-plads øst, Filsø, Filsøvej 30,
Henne.
Sea Explorer med Vadehavscentret.
Tor. 18. apr. 2019 kl. 9
Tidevandstur for hele familien.
Pris: Voksen: 155,- / Barn (4 - 13 år):
90,-.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
Ferieaktiviteter med Vadehavscentret.
Fre. 19. apr. 2019 kl. 10.30
Kom og mød en naturvejleder.
Pris: Voksen: 100,- / Børn: 50,-.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
Påske Familie "Orienteringsløb".
Fre. 19. apr. 2019 kl. 11
Det er ikke et "rigtigt" løb - det går ikke
hurtigere end de mindste ben kan følge
med. Kompas er der heller ikke brug for.
Men gode øjne, for vi skal finde vejen ved
hjælp af hjælpemærker.Måske har
Påskeharen været forbi og har lagt æg.
Pris: Voksen 50 kr, barn 50 kr.
Sted: P-plads Skovlegepladsen,
Betonvejen, Fanø.
Vadehavsmad.
Fre. 19. apr. 2019 kl. 9
Kom med ud i Vadehavets spisekammer,
hvor vi samler delikatesser, som vi
efterfølgende tilbereder over bål.
Pris: Voksen: 255,- / Barn (4 - 13 år):
155,-.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
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Club Fanø sælsafari (Tysk).
Fre. 19. apr. 2019 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
at opleve både den spættede sæl og
gråsælen.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
Club Fanø sælsafari (Dansk og Engelsk).
Fre. 19. apr. 2019 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
at opleve både den spættede sæl og
gråsælen.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
Østers- og MuslingeSafari.
Lør. 20. apr. 2019 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 175 dkk, børn 120 dkk.
Sted: P-pladsen, Stormkaj 9, Havneby,
Rømø.
Ferieaktiviteter med Vadehavscentret.
Lør. 20. apr. 2019 kl. 10.30
Kom og mød en naturvejleder.
Pris: Voksen: 100,- / Børn: 50,-.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
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Ferieaktiviteter med Vadehavscentret.
Søn. 21. apr. 2019 kl. 10.30
Kom og mød en naturvejleder.
Pris: Voksen: 100,- / Børn: 50,-.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
Club Fanø sælsafari (Tysk).
Søn. 21. apr. 2019 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.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
Club Fanø sælsafari (Dansk og Engelsk).
Søn. 21. apr. 2019 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.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
Club Fanø sælsafari (Tysk).
Tir. 23. apr. 2019 kl. 11.30-13.30
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.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
Den nye kulturudstilling.
Ons. 24. apr. 2019 kl. 18
Få indblik i nationalpark Vadehavets
kulturhistorie med vores nye udstilling,
"Vadehavsfortællinger".
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Pris: Voksen: 180,- / Årskort: 60,-.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
Club Fanø sælsafari (Tysk).
Tor. 25. apr. 2019 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.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
Club Fanø sælsafari (Dansk og Engelsk).
Tor. 25. apr. 2019 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.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
Bremsbøl Sø forår og fuglesang.
Tor. 25. apr. 2019 kl. 19
Foråret står for døren med masser af
fuglestemmer. Vi lytter til sangerne og de
andre småfugle, mens ænder og vadefugle
tanker op i søen.
Gratis.
Sted: Bremsbøl Sø, Bremsbølvej, Tønder.
Club Fanø sælsafari (Tysk).
Lør. 27. apr. 2019 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.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
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Club Fanø sælsafari (Dansk og Engelsk).
Lør. 27. apr. 2019 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.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
Haven Vågner.
Ons. 1. maj 2019 kl. 08
Tambours Have åbner den nye sæson På
denne morgentur vil vi sammen mærke,
hvordan haven vågner. Vi starter med en
guidet tur ved Karlsgårde Sø og i
Tambours Have. Kom og se forårets
smukke blomster og planter i fuldt flor.
Pris: 50.
Sted: Tambours have, Bredmosevej 21,
Varde.
Nat-tur på vaden.
Fre. 3. maj 2019 kl. 20
Oplev Nationalpark Vadehavet om natten!
En vandretur over havets bund.
Pris: Voksen: 200,-.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
Club Fanø sælsafari (Dansk og Engelsk).
Fre. 3. maj 2019 kl. 8.30-10.30
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.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
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Club Fanø sælsafari (Tysk).
Fre. 3. maj 2019 kl. 8.30-10.30
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.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
Sølsted Mose - stemmer fra reservatet.
Lør. 4. maj 2019 kl. 10
Foråret er i fuld gang. Det grønnes, og
fuglesangen fylder luften. På denne tur
lytter vi til sangfuglene, der er vendt
tilbage fra vinterkvarteret i Afrika.
Naturligvis også de lokale traner.
Gratis.
Sted: Sølsted mose, Brændevej, Tønder.
Dansende Brushøns.
Lør. 4. maj 2019 kl. 10.30
Kom med ud og se brushønsene danse.
Pris: Voksen: 200,- / Barn (4 - 13 år):
125,-.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.

gråsælen.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
Club Fanø sælsafari (Dansk og Engelsk).
Man. 6. maj 2019 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.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
Club Fanø sælsafari (Dansk og Engelsk).
Ons. 8. maj 2019 kl. 11-13
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.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.

Røde ryler og sorte skader ved
Stormengene.
Søn. 5. maj 2019 kl. 13
Mens de sorte og hvide strandskader er på
hjemmebane i Vadehavet, så er de røde
ryler - islandske kaldes de - kun halvvejs
mellem deres afrikanske vinterkvarter og
yngleområderne i det fjerne Sibirien.
Gratis.
Sted: Stormengene, Stormengevej, Rømø.

Club Fanø sælsafari (Tysk).
Ons. 8. maj 2019 kl. 11-13
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.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.

Club Fanø sælsafari (Tysk).
Man. 6. maj 2019 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

Club Fanø sælsafari (Dansk og Engelsk).
Fre. 10. maj 2019 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
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gråsælen.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.

gråsælen.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.

Club Fanø sælsafari (Tysk).
Fre. 10. maj 2019 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.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.

Club Fanø sælsafari (Tysk).
Tir. 14. maj 2019 kl. 17-19
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.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.

Club Fanø sælsafari (Tysk).
Søn. 12. maj 2019 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.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.

Natravnetur med Vadehavscentret.
Tir. 14. maj 2019 kl. 21.30
Oplev nattens fugl i tusmørket i
Nationalpark Vadehavet.
Pris: Voksen: 110,-.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.

Club Fanø sælsafari (Dansk og Engelsk).
Søn. 12. maj 2019 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.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
Club Fanø sælsafari (Dansk og Engelsk).
Tir. 14. maj 2019 kl. 17-19
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
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Fuglestemmer i Sølsted Mose.
Ons. 15. maj 2019 kl. 19.30
Oplev sangfuglene for fuld musik. På
aftenturen rundt i mosen byder vi
velkommen til alle vore almindelige
sangfugle.
Gratis.
Sted: Sølsted mose, Brændevej, Tønder.
Tag med på vores 2 dages tur til
Kærgård plantage.
Tor. 16. maj 2019 kl. 19
Tjek ind torsdag aften kl. 19:00 til
ryttermøde te/kaffe og kage. Vi rider
fredag formiddag kl. 9:30 mod syd,
igennem langstrakte naturarealer (skov,
strand, hede og plantage), der vil være
frokost undervejs og primitiv overnatning
med bål mad.
Sted: Havhesten ved Nymindegab, Søndre
Klintvej 41, Nørre Nebel.
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Snapsetur med Vadehavscentret.
Fre. 17. maj 2019 kl. 13
Tag med på en hyggelig snapsetur - lær at
lave dine egne kryddersnapse på
Nationalpark Vadehavets urter.
Pris: Voksen: 100,-.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
Vikingerne ved Filsø - cykeltur.
Fre. 17. maj 2019 kl. 13-16
Filsø har været rammen om mange af
vores forfædres liv, med jagt, fiskeri og
adgang til Vesterhavet. Ved Henne Kirke
lå der en stor vikingetidsbebyggelse som
centrum for håndværk og handel. Hør
historien om Vikingerne ved Filsø.
Dansksproget.
Pris: Voksne 100kr/Børn 50kr.
Sted: Kløvbakke, Strandvejen 199, Henne.

gråsælen.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
Club Fanø sælsafari (Dansk og Engelsk).
Tir. 21. maj 2019 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.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.

Mandøs fugleliv.
Lør. 18. maj 2019 kl. 13.30
Oplev nogle af Nationalpark Vadehavets
fantastiske fugle på Mandø.
Pris: Voksen: 220,-.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.

Club Fanø sælsafari (Tysk).
Tir. 21. maj 2019 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.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.

Club Fanø sælsafari (Dansk og Engelsk).
Søn. 19. maj 2019 kl. 9.30-11.30
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.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.

Åben have i Gjesing N.
Tir. 21. maj 2019 kl. 19-21
Haven er en plantesamlerhave, men på
den afslappede måde, her er både
stauder, hostaer, trillium, en del bregner
og meget mere. Der er en del
pigstensstier, en mindre køkkenhave og
et drivhus/orangeri. Kom og oplev haven.
Pris: 20 kr.
Sted: Lisbeth og Peder Pedersen,
Egedesmindevej 78, Esbjerg N.

Club Fanø sælsafari (Tysk).
Søn. 19. maj 2019 kl. 9.30-11.30
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

Club Fanø sælsafari (Dansk og Engelsk).
Tor. 23. maj 2019 kl. 11.30-13.30
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
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gråsælen.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
Club Fanø sælsafari (Tysk).
Tor. 23. maj 2019 kl. 11.30-13.30
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.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
Mandø rundt.
Søn. 26. maj 2019 kl. 13
På Nationalparkdagen vandrer vi 10 km
rundt om Mandø og oplever øens rige
natur.
Pris: Voksen: 130,-.
Sted: Mandø Dagli'Brugsen & Camping,
Mandø Byvej 1, Mandø, Ribe.
Club Fanø sælsafari (Tysk).
Man. 27. maj 2019 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.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
Club Fanø sælsafari (Dansk og Engelsk).
Man. 27. maj 2019 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.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
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strandvej, Fanø.
Åben have i Tarp.
Man. 27. maj 2019 kl. 19-21
Oplev en spændende og anderledes
villahave i Tarp med mange klippede
stedsegrønne planter. Den store hobby er
at opformere sjældne planter, ved enten
at så frø eller at stiklingsformere planter.
Der er plantesalg i haven.
Pris: 20 kr.
Sted: Frank Thorsgaard, Marken 37, Tarp,
Esbjerg N.
Økologi og grønsager v/ Jes Hjort.
Tir. 28. maj 2019 kl. 19
Oplev en lille virksomhed der leverer
nyhøstede grøntsager og frugt, der
kommer direkte fra jorden til kunden 2
gange i ugen, primært til lokale
restauranter hele året rundt. Jes
fortæller om økologi og hans måde at
dyrke på. Efterfølgende ser haven.
Pris: 50 kr.
Sted: Økotopen, Vesterbyvej 7A, St.
Darum, Bramming.
Kreative muslinger/Kreative Muscheln.
Ons. 29. maj 2019 kl. 10-12
Kom og brug en formiddag med masser af
smukke materialer fra havet. Byg dine
egne figurer. Kun fantasien sætter
grænsen.
Pris: 60 kr..
Sted: Tønnisgård Naturcenter,
Havnebyvej 30, Rømø, Rømø.
Urtesmør / Kräuterbutter.
Ons. 29. maj 2019 kl. 13-15
Af lækker økologisk fløde og urter du selv
vælger fra vores højbede, laver vi
sammen urtesmør. Vi bager også brød i
vores stenovn og til slut nyder vi brød og
smør sammen. Husk tilmelding senest
dagen før.
Pris: 85 kr.
Sted: Tønnisgård Naturcenter,
Havnebyvej 30, Rømø, Rømø.
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Wattexpedition für Kids.
Ons. 29. maj 2019 kl. 16-17.30
Wir wollen euch Landkrabben unser
dänisches Watt zeigen. Mit viel Spiel und
Spaß zeigen wir euch, was man alles unter
dem ganzen Schlick findet :).
Pris: 100 kr, børn 50 kr.
Sted: Tønnisgård Naturcenter, Havnebyvej
30, Rømø, Rømø.
Ravslibning/Bernsteinschleifen.
Tor. 30. maj 2019 kl. 10-12
Rav er havets guld. Kom og vælg et
upoleret stykke rav og slib det til en
halskæde. Vi har rav, sandpapir samt
polérklude og vejleder jer i, hvordan I
gør. (tidsforbrug ca 1½ time pr stykke).
Flere information: TLF: 7475 5257 eller
info@tonnisgaard.dk.
Pris: 100 kr./styk rav.
Sted: Tønnisgård Naturcenter, Havnebyvej
30, Rømø, Rømø.
Mandøs fugleliv.
Tor. 30. maj 2019 kl. 10.30
Oplev nogle af Nationalpark Vadehavets
fantastiske fugle på Mandø.
Pris: Voksen: 220,-.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
Bunkertour auf Deutsch.
Tor. 30. maj 2019 kl. 13-15.30
Wir besuchen auf dieser spannenden Tour
verschiedene Bunker über und unter der
Erde aus dem 2. Weltkrieg. Unsere Reise
beginnt mit einem kleinen Vortrag bei uns
im Naturcenter. Bitte meldet Euch vorher
an unter: (0045) 7475 5257 oder
info@tonnisgaard.dk.
Pris: 100 kr, børn 50 kr.
Sted: Tønnisgård Naturcenter, Havnebyvej
30, Rømø, Rømø.

Kalenderen er lavet i samarbejde med KultuNaut

Indtast gratis dit arrangement på

www.kultunaut.dk

Vadehavstur.
Tor. 30. maj 2019 kl. 16-18.30
Gå med en tur på havbunden uden at
blive våd! Når vandet trækker sig tilbage
fra Vadehavet ved ebbe, åbner der sig en
helt ny verden for os "landkrabber".
Fodtøj: Gummistøvler eller bare ben.
Husk tilmelding: 7475 5257 eller
info@tonnisgaard.dk.
Pris: 100 kr, børn 50 kr.
Sted: Tønnisgård Naturcenter,
Havnebyvej 30, Rømø, Rømø.
Uldværksted / Wolle werkstatt.
Fre. 31. maj 2019 kl. 10-12
På Rømø lever der rigtig mange får. Vi
har fået en sæk uld fra en fårebonde og
viser jer, hvordan I karter og spinder
ulden til en tråd, som I derefter kan lave
til et smukt armbånd af med flette-hjul.
Et arbejdsredskab fra vikingetiden.
Pris: 60 kr.
Sted: Tønnisgård Naturcenter,
Havnebyvej 30, Rømø, Rømø.
Bunkertur.
Fre. 31. maj 2019 kl. 13-15.30
På denne spændende tur besøger vi flere
bunkers fra 2. Verdenskrig. Vi hører om
livet på Rømø under besættelsen og om
øens militære betydning som base under
2. verdenskrig. Tilmelding: Tlf. 7475 5257
eller info@tonnisgaard.dk.
Pris: 100 kr, børn 50 kr.
Sted: Tønnisgård Naturcenter,
Havnebyvej 30, Rømø, Rømø.
Wattwanderung.
Fre. 31. maj 2019 kl. 17-19.30
Das Wattmeer ist ein Lebensraum,
welcher Nationalpark und Weltnaturerbe
ist. Dessen Schönheit wird oft erst auf
den 2. Blick erkannt. Gemeinsam
erkunden wir sowohl die Wattoberfläche,
als auch das, was sich unter dem ganzen
Schlick befindet.
Pris: 100 kr, børn 50 kr.
Sted: Tønnisgård Naturcenter,
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Havnebyvej 30, Rømø, Rømø.
Ugler og Tudser.
Lør. 1. jun. 2019 kl. 19
Kom på en aftentur og oplev to danske
rødlistearter - mosehornuglen og
strandtudsen.
Pris: Voksen: 165,-.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
Club Fanø sælsafari (Dansk og Engelsk).
Søn. 2. jun. 2019 kl. 8.30-10.30
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.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
Club Fanø sælsafari (Tysk).
Søn. 2. jun. 2019 kl. 8.30-10.30
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.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
Ravslibning/Bernsteinschleifen.
Man. 3. jun. 2019 kl. 10-14
Rav er havets guld. Kom og vælg et
upoleret stykke rav og slib det til en
halskæde. Vi har rav, sandpapir samt
polérklude og vejleder jer i, hvordan I
gør. (tidsforbrug ca 1½ time pr stykke).
Flere information: TLF: 7475 5257 eller
info@tonnisgaard.dk.
Pris: 100 kr./styk rav.
Sted: Tønnisgård Naturcenter, Havnebyvej
30, Rømø, Rømø.
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Dragebyg/Drachenbau.
Tir. 4. jun. 2019 kl. 10-12
Det blæser næsten altid på Rømø, så det
er et godt sted at flyve med drage. Vi
hygger os med at bygge vores egne
drager. Det er ikke svært - vi viser
hvordan! Blæser det, kan vi afprøve
dragerne i haven ved Tønnisgård, inden I
tager dem med hjem.
Pris: 60 Kr./drage.
Sted: Tønnisgård Naturcenter,
Havnebyvej 30, Rømø, Rømø.
Wattexpedition für Kids.
Tir. 4. jun. 2019 kl. 9 -10.30
Wir wollen euch Landkrabben unser
dänisches Watt zeigen. Mit viel Spiel und
Spaß zeigen wir euch, was man alles
unter dem ganzen Schlick findet :).
Pris: 100 kr, børn 50 kr.
Sted: Tønnisgård Naturcenter,
Havnebyvej 30, Rømø, Rømø.
Wattwanderung.
Ons. 5. jun. 2019 kl. 09-11.30
Das Wattmeer ist ein Lebensraum,
welcher Nationalpark und Weltnaturerbe
ist. Dessen Schönheit wird oft erst auf
den 2. Blick erkannt. Gemeinsam
erkunden wir sowohl die Wattoberfläche,
als auch das, was sich unter dem ganzen
Schlick befindet.
Pris: 100 kr, børn 50 kr.
Sted: Tønnisgård Naturcenter,
Havnebyvej 30, Rømø, Rømø.
Kreative muslinger/Kreative Muscheln.
Ons. 5. jun. 2019 kl. 10-12
Kom og brug en formiddag med masser af
smukke materialer fra havet. Byg dine
egne figurer. Kun fantasien sætter
grænsen.
Pris: 60 kr..
Sted: Tønnisgård Naturcenter,
Havnebyvej 30, Rømø, Rømø.
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Club Fanø sælsafari (Tysk).
Ons. 5. jun. 2019 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.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
Club Fanø sælsafari (Dansk og Engelsk).
Ons. 5. jun. 2019 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.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
Flere fuglestemmer i Sølsted Mose.
Ons. 5. jun. 2019 kl. 20
Så er alle sangfuglene på plads. De synger
for fuld musik. På aftenturen rundt i
mosen byder vi velkommen til alle vore
almindelige sangfugle.
Gratis.
Sted: Sølsted mose, Brændevej, Tønder.
Ravslibning/Bernsteinschleifen.
Tor. 6. jun. 2019 kl. 10-12
Rav er havets guld. Kom og vælg et
upoleret stykke rav og slib det til en
halskæde. Vi har rav, sandpapir samt
polérklude og vejleder jer i, hvordan I
gør. (tidsforbrug ca 1½ time pr stykke).
Flere information: TLF: 7475 5257 eller
info@tonnisgaard.dk.
Pris: 100 kr./styk rav.
Sted: Tønnisgård Naturcenter, Havnebyvej
30, Rømø, Rømø.
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Bunkertour auf Deutsch.
Tor. 6. jun. 2019 kl. 13-15.30
Wir besuchen auf dieser spannenden Tour
verschiedene Bunker über und unter der
Erde aus dem 2. Weltkrieg. Unsere Reise
beginnt mit einem kleinen Vortrag bei
uns im Naturcenter. Bitte meldet Euch
vorher an unter: (0045) 7475 5257 oder
info@tonnisgaard.dk.
Pris: 100 kr, børn 50 kr.
Sted: Tønnisgård Naturcenter,
Havnebyvej 30, Rømø, Rømø.
Urtesmør / Kräuterbutter.
Fre. 7. jun. 2019 kl. 10-12
Af lækker økologisk fløde og urter du selv
vælger fra vores højbede, laver vi
sammen urtesmør. Vi bager også brød i
vores stenovn og til slut nyder vi brød og
smør sammen. Husk tilmelding senest
dagen før.
Pris: 85 kr.
Sted: Tønnisgård Naturcenter,
Havnebyvej 30, Rømø, Rømø.
Wattwanderung.
Fre. 7. jun. 2019 kl. 10-12.30
Das Wattmeer ist ein Lebensraum,
welcher Nationalpark und Weltnaturerbe
ist. Dessen Schönheit wird oft erst auf
den 2. Blick erkannt. Gemeinsam
erkunden wir sowohl die Wattoberfläche,
als auch das, was sich unter dem ganzen
Schlick befindet.
Pris: 100 kr, børn 50 kr.
Sted: Tønnisgård Naturcenter,
Havnebyvej 30, Rømø, Rømø.
Bunkertur.
Lør. 8. jun. 2019 kl. 10-12.30
På denne spændende tur besøger vi flere
bunkers fra 2. Verdenskrig. Vi hører om
livet på Rømø under besættelsen og om
øens militære betydning som base under
2. verdenskrig. Tilmelding: Tlf. 7475 5257
eller info@tonnisgaard.dk.
Pris: 100 kr, børn 50 kr.
Sted: Tønnisgård Naturcenter,
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Havnebyvej 30, Rømø, Rømø.
Club Fanø sælsafari (Tysk).
Lør. 8. jun. 2019 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.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
Club Fanø sælsafari (Dansk og Engelsk).
Lør. 8. jun. 2019 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.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
Vadehavsmad.
Lør. 8. jun. 2019 kl. 9.30
Kom med ud i Vadehavets spisekammer,
hvor vi samler delikatesser, som vi
efterfølgende tilbereder over bål.
Pris: Voksen: 255,- / Barn (4 - 13 år):
155,-.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
Vadehavstur.
Søn. 9. jun. 2019 kl. 12-14.30
Gå med en tur på havbunden uden at blive
våd! Når vandet trækker sig tilbage fra
Vadehavet ved ebbe, åbner der sig en helt
ny verden for os "landkrabber". Fodtøj:
Gummistøvler eller bare ben. Husk
tilmelding: 7475 5257 eller
info@tonnisgaard.dk.
Pris: 100 kr, børn 50 kr.
Sted: Tønnisgård Naturcenter, Havnebyvej
30, Rømø, Rømø.
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Club Fanø sælsafari (Dansk og Engelsk).
Søn. 9. jun. 2019 kl. 13-15
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.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
Club Fanø sælsafari (Tysk).
Søn. 9. jun. 2019 kl. 13-15
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.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
Ravslibning/Bernsteinschleifen.
Man. 10. jun. 2019 kl. 10-14
Rav er havets guld. Kom og vælg et
upoleret stykke rav og slib det til en
halskæde. Vi har rav, sandpapir samt
polérklude og vejleder jer i, hvordan I
gør. (tidsforbrug ca 1½ time pr stykke).
Flere information: TLF: 7475 5257 eller
info@tonnisgaard.dk.
Pris: 100 kr./styk rav.
Sted: Tønnisgård Naturcenter,
Havnebyvej 30, Rømø, Rømø.
Bunkertour auf Deutsch.
Man. 10. jun. 2019 kl. 13-15.30
Wir besuchen auf dieser spannenden Tour
verschiedene Bunker über und unter der
Erde aus dem 2. Weltkrieg. Unsere Reise
beginnt mit einem kleinen Vortrag bei
uns im Naturcenter. Bitte meldet Euch
vorher an unter: (0045) 7475 5257 oder
info@tonnisgaard.dk.
Pris: 100 kr, børn 50 kr.
Sted: Tønnisgård Naturcenter,
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Havnebyvej 30, Rømø, Rømø.
Dragebyg/Drachenbau.
Tir. 11. jun. 2019 kl. 10-12
Det blæser næsten altid på Rømø, så det
er et godt sted at flyve med drage. Vi
hygger os med at bygge vores egne
drager. Det er ikke svært - vi viser
hvordan! Blæser det, kan vi afprøve
dragerne i haven ved Tønnisgård, inden I
tager dem med hjem.
Pris: 60 Kr./drage.
Sted: Tønnisgård Naturcenter, Havnebyvej
30, Rømø, Rømø.
Wattexpedition für Kids.
Tir. 11. jun. 2019 kl. 15-16.30
Wir wollen euch Landkrabben unser
dänisches Watt zeigen. Mit viel Spiel und
Spaß zeigen wir euch, was man alles unter
dem ganzen Schlick findet :).
Pris: 100 kr, børn 50 kr.
Sted: Tønnisgård Naturcenter, Havnebyvej
30, Rømø, Rømø.
Club Fanø sælsafari (Tysk).
Tir. 11. jun. 2019 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.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
Club Fanø sælsafari (Dansk og Engelsk).
Tir. 11. jun. 2019 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.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
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Kreative muslinger/Kreative Muscheln.
Ons. 12. jun. 2019 kl. 10-12
Kom og brug en formiddag med masser af
smukke materialer fra havet. Byg dine
egne figurer. Kun fantasien sætter
grænsen.
Pris: 60 kr..
Sted: Tønnisgård Naturcenter,
Havnebyvej 30, Rømø, Rømø.
Wattwanderung.
Ons. 12. jun. 2019 kl. 15-17.30
Das Wattmeer ist ein Lebensraum,
welcher Nationalpark und Weltnaturerbe
ist. Dessen Schönheit wird oft erst auf
den 2. Blick erkannt. Gemeinsam
erkunden wir sowohl die Wattoberfläche,
als auch das, was sich unter dem ganzen
Schlick befindet.
Pris: 100 kr, børn 50 kr.
Sted: Tønnisgård Naturcenter,
Havnebyvej 30, Rømø, Rømø.
Snapsetur ved Houstrup Strand.
Ons. 12. jun. 2019 kl. 18.30-21.30
Kom med på tur i klitlandskabet ved
Houstrup Strand og lær om alle de gode
snapseurter der vokser tæt på havet. Lav
din egen snaps på turen og få også en
smagsprøve eller to af de gode dråber! Få
også fortællingen om det barske
klitlandskab. Dansksproget.
Pris: Voksne 150kr/børn 50kr.
Sted: Houstrup Strand, P-plads, Houstrup
Strandvej 31, Nørre Nebel.
Ravslibning/Bernsteinschleifen.
Tor. 13. jun. 2019 kl. 10-12
Rav er havets guld. Kom og vælg et
upoleret stykke rav og slib det til en
halskæde. Vi har rav, sandpapir samt
polérklude og vejleder jer i, hvordan I
gør. (tidsforbrug ca 1½ time pr stykke).
Flere information: TLF: 7475 5257 eller
info@tonnisgaard.dk.
Pris: 100 kr./styk rav.
Sted: Tønnisgård Naturcenter,
Havnebyvej 30, Rømø, Rømø.
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Bunkertour auf Deutsch.
Tor. 13. jun. 2019 kl. 13-15.30
Wir besuchen auf dieser spannenden Tour
verschiedene Bunker über und unter der
Erde aus dem 2. Weltkrieg. Unsere Reise
beginnt mit einem kleinen Vortrag bei uns
im Naturcenter. Bitte meldet Euch vorher
an unter: (0045) 7475 5257 oder
info@tonnisgaard.dk.
Pris: 100 kr, børn 50 kr.
Sted: Tønnisgård Naturcenter, Havnebyvej
30, Rømø, Rømø.
Rejefangst / Garnelenfangen.
Tor. 13. jun. 2019 kl. 16-18
Udstyret med rejehove fanger vi rejer i
det lave vand. Der kommer ikke kun rejer
i nettet, men også mange andre
spændende ting. Husk tilmelding: 7475
5257 eller info@tonnisgaard.dk.
Pris: 100 kr, børn 50 kr.
Sted: Tønnisgård Naturcenter, Havnebyvej
30, Rømø, Rømø.
Urtesmør / Kräuterbutter.
Fre. 14. jun. 2019 kl. 10-12
Af lækker økologisk fløde og urter du selv
vælger fra vores højbede, laver vi
sammen urtesmør. Vi bager også brød i
vores stenovn og til slut nyder vi brød og
smør sammen. Husk tilmelding senest
dagen før.
Pris: 85 kr.
Sted: Tønnisgård Naturcenter, Havnebyvej
30, Rømø, Rømø.
Wattwanderung.
Fre. 14. jun. 2019 kl. 17-19.30
Das Wattmeer ist ein Lebensraum,
welcher Nationalpark und Weltnaturerbe
ist. Dessen Schönheit wird oft erst auf den
2. Blick erkannt. Gemeinsam erkunden wir
sowohl die Wattoberfläche, als auch das,
was sich unter dem ganzen Schlick
befindet.
Pris: 100 kr, børn 50 kr.
Sted: Tønnisgård Naturcenter, Havnebyvej
30, Rømø, Rømø.
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De Vilde Blomsters Dag i Sølsted Mose.
Søn. 16. jun. 2019 kl. 10
Forsommeren er på sit højeste. Mange
blomster står i fuldt flor. På en gåtur
rundt i mosen ser vi om LIFE-projektet
har givet bedre vilkår for mosens flora.
Gratis.
Sted: Sølsted mose, Brændevej, Tønder.
Club Fanø sælsafari (Tysk).
Søn. 16. jun. 2019 kl. 8.30-10.30
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.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
Club Fanø sælsafari (Dansk og Engelsk).
Søn. 16. jun. 2019 kl. 8.30-10.30
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.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
Ravslibning/Bernsteinschleifen.
Man. 17. jun. 2019 kl. 10-14
Rav er havets guld. Kom og vælg et
upoleret stykke rav og slib det til en
halskæde. Vi har rav, sandpapir samt
polérklude og vejleder jer i, hvordan I
gør. (tidsforbrug ca 1½ time pr stykke).
Flere information: TLF: 7475 5257 eller
info@tonnisgaard.dk.
Pris: 100 kr./styk rav.
Sted: Tønnisgård Naturcenter,
Havnebyvej 30, Rømø, Rømø.
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Dragebyg/Drachenbau.
Tir. 18. jun. 2019 kl. 10-12
Det blæser næsten altid på Rømø, så det
er et godt sted at flyve med drage. Vi
hygger os med at bygge vores egne
drager. Det er ikke svært - vi viser
hvordan! Blæser det, kan vi afprøve
dragerne i haven ved Tønnisgård, inden I
tager dem med hjem.
Pris: 60 Kr./drage.
Sted: Tønnisgård Naturcenter, Havnebyvej
30, Rømø, Rømø.
Bunkertour auf Deutsch.
Tir. 18. jun. 2019 kl. 13-15.30
Wir besuchen auf dieser spannenden Tour
verschiedene Bunker über und unter der
Erde aus dem 2. Weltkrieg. Unsere Reise
beginnt mit einem kleinen Vortrag bei uns
im Naturcenter. Bitte meldet Euch vorher
an unter: (0045) 7475 5257 oder
info@tonnisgaard.dk.
Pris: 100 kr, børn 50 kr.
Sted: Tønnisgård Naturcenter, Havnebyvej
30, Rømø, Rømø.
Club Fanø sælsafari (Tysk).
Tir. 18. jun. 2019 kl. 9.30-11.30
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.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
Club Fanø sælsafari (Dansk og Engelsk).
Tir. 18. jun. 2019 kl. 9.30-11.30
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.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
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strandvej, Fanø.
Kreative muslinger/Kreative Muscheln.
Ons. 19. jun. 2019 kl. 10-12
Kom og brug en formiddag med masser af
smukke materialer fra havet. Byg dine
egne figurer. Kun fantasien sætter
grænsen.
Pris: 60 kr..
Sted: Tønnisgård Naturcenter,
Havnebyvej 30, Rømø, Rømø.
En tur i Vadehavscentrets Tundrahave.
Ons. 19. jun. 2019 kl. 18
Det er nu vores tundrahave er flottest.
Pris: Voksen: 180,- / Årskort: 60,-.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5,
Vester Vedsted, Ribe.
Maler Lyngbo - Naturalist og naturist.
Ons. 19. jun. 2019 kl. 18.30-21.30
Vi vandrer i Maler Lyngbos (1871-1968)
fodspor over Lyngbos Hede som han lod
frede , forbi hans hjem og hører om
Lyngbos liv både som naturalist og
naturist. Få også et indblik i den særegne
vestjyske natur tæt på Vesterhavet.
Pris: Voksne 100kr/Børn 50kr.
Sted: Tuttes Bjerg, Strandvejen, Henne.
Wattwanderung.
Ons. 19. jun. 2019 kl. 9.30-12
Das Wattmeer ist ein Lebensraum,
welcher Nationalpark und Weltnaturerbe
ist. Dessen Schönheit wird oft erst auf
den 2. Blick erkannt. Gemeinsam
erkunden wir sowohl die Wattoberfläche,
als auch das, was sich unter dem ganzen
Schlick befindet.
Pris: 100 kr, børn 50 kr.
Sted: Tønnisgård Naturcenter,
Havnebyvej 30, Rømø, Rømø.
Rejefangst / Garnelenfangen.
Tor. 20. jun. 2019 kl. 09-11
Udstyret med rejehove fanger vi rejer i
det lave vand. Der kommer ikke kun rejer
i nettet, men også mange andre
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spændende ting. Husk tilmelding: 7475
5257 eller info@tonnisgaard.dk.
Pris: 100 kr, børn 50 kr.
Sted: Tønnisgård Naturcenter, Havnebyvej
30, Rømø, Rømø.
Ravslibning/Bernsteinschleifen.
Tor. 20. jun. 2019 kl. 10-12
Rav er havets guld. Kom og vælg et
upoleret stykke rav og slib det til en
halskæde. Vi har rav, sandpapir samt
polérklude og vejleder jer i, hvordan I
gør. (tidsforbrug ca 1½ time pr stykke).
Flere information: TLF: 7475 5257 eller
info@tonnisgaard.dk.
Pris: 100 kr./styk rav.
Sted: Tønnisgård Naturcenter, Havnebyvej
30, Rømø, Rømø.
Urtesmør / Kräuterbutter.
Fre. 21. jun. 2019 kl. 10-12
Af lækker økologisk fløde og urter du selv
vælger fra vores højbede, laver vi
sammen urtesmør. Vi bager også brød i
vores stenovn og til slut nyder vi brød og
smør sammen. Husk tilmelding senest
dagen før.
Pris: 85 kr.
Sted: Tønnisgård Naturcenter, Havnebyvej
30, Rømø, Rømø.
Club Fanø sælsafari (Tysk).
Fre. 21. jun. 2019 kl. 11-13
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.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
Club Fanø sælsafari (Dansk og Engelsk).
Fre. 21. jun. 2019 kl. 11-13
En vadevandring med vores guide til
sælbanken er en af de helt store
oplevelser på Fanø. Galgerevet er det
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bedste sted i Nationalpark Vadehavet for
at opleve både den spættede sæl og
gråsælen.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
Ravslibning/Bernsteinschleifen.
Man. 24. jun. 2019 kl. 10-14
Rav er havets guld. Kom og vælg et
upoleret stykke rav og slib det til en
halskæde. Vi har rav, sandpapir samt
polérklude og vejleder jer i, hvordan I
gør. (tidsforbrug ca 1½ time pr stykke).
Flere information: TLF: 7475 5257 eller
info@tonnisgaard.dk.
Pris: 100 kr./styk rav.
Sted: Tønnisgård Naturcenter,
Havnebyvej 30, Rømø, Rømø.
Smag på strandengen.
Man. 24. jun. 2019 kl. 13-15
Strandengen. Her hvor himmel, hav og
land mødes. Smag vadehavets agurk,
koriander eller måske peberrod. Alt efter
årstid, smager vi på Vadehavets
mangfoldige spisekammer. Vi fortæller
om planternes betydning for Vadehavet
og menneskerne gennem tiden.
Pris: 100,00 pr. pers..
Sted: Tønnisgård Naturcenter,
Havnebyvej 30, Rømø, Rømø.
Dragebyg/Drachenbau.
Tir. 25. jun. 2019 kl. 10-12
Det blæser næsten altid på Rømø, så det
er et godt sted at flyve med drage. Vi
hygger os med at bygge vores egne
drager. Det er ikke svært - vi viser
hvordan! Blæser det, kan vi afprøve
dragerne i haven ved Tønnisgård, inden I
tager dem med hjem.
Pris: 60 Kr./drage.
Sted: Tønnisgård Naturcenter,
Havnebyvej 30, Rømø, Rømø.
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Wattexpedition für Kids.
Tir. 25. jun. 2019 kl. 13-14.30
Wir wollen euch Landkrabben unser
dänisches Watt zeigen. Mit viel Spiel und
Spaß zeigen wir euch, was man alles unter
dem ganzen Schlick findet :).
Pris: 100 kr, børn 50 kr.
Sted: Tønnisgård Naturcenter, Havnebyvej
30, Rømø, Rømø.
Club Fanø sælsafari (Tysk).
Tir. 25. jun. 2019 kl. 14-16
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.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
Club Fanø sælsafari (Dansk og Engelsk).
Tir. 25. jun. 2019 kl. 14-16
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.
Pris: 120 kr.
Sted: Sønderho strand, Sønderho
strandvej, Fanø.
Kreative muslinger/Kreative Muscheln.
Ons. 26. jun. 2019 kl. 10-12
Kom og brug en formiddag med masser af
smukke materialer fra havet. Byg dine
egne figurer. Kun fantasien sætter
grænsen.
Pris: 60 kr..
Sted: Tønnisgård Naturcenter, Havnebyvej
30, Rømø, Rømø.
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Udflugter
Udflugt 2. Maj 2019.
Tor. 2. maj 2019 kl. 09
Vi kører fra Sædden Kirkes
parkeringsplads kl. 9.00 mod Jels.
Formiddagskaffen nydes ved Jels
Voldsted. Turen fortsætter til Haderslev,
hvor vi går ombord på fjordbåden
"Helene". På sejlturen vil der blive
serveret en 2-retters menu.
Pris: 500 kr.
Sted: DOF Sædding Aftenskole,
Buntmagertoften 7, Esbjerg V.
Forårsudflugt til jelling og Bindeballe.
Tir. 7. maj 2019 kl. 08.30
En hel dejlig dag med bus ud i landskabet
til historiske Kongernes Jelling og
hyggelige minder på Bindeballe
Købmandsgård. Middag på Jelling Kro
inkl.
Pris: 300,00.
Sted: Museumspladsen, Nørregade 9,
Esbjerg.
Ud i det blå - Baldersbæk Plantage.
Ons. 12. jun. 2019 kl. 13.30-17.30
Med KirkeCaféen! Vær på pletten, så
bussen kan køre kl. 13.30. Vi besøger
Baldersbæk Plantage i nærheden af
Hovborg. Plantagen kaldes også for en af
københavnerplantagerne. Baldersbæk
Plantage blev anlagt af grosserer Holger
Petersen på den jyske hede.
Sted: Gjesing kirke, Ulvevej 110, Esbjerg
N.

