SOMMERARRANGEMENTER I NATURPARK LILLEBÆLT 2017

JUNI
Lillebælts kyster – Kystvandring på Trelde Næs
Tirsdag d. 13. juni 2017, 18.30-20
Mødested: P-pladsen Treldenæsvej 290, 7000 Fredericia
En kystvandring i Naturpark Lillbælt hvor kultur- og naturformidlingen er i centrum. Turen går rundt om Trelde Næs med
naturformidler Bjarne Christensen. Turen er ca. 3,5 km. Husk godt fodtøj og forplejning til undervejs.
Arrangør: Naturpark Lillebælt

Lillebælts Hemmeligheder
Søndag d. 18. juni 2017, 10-16
Mødested: Løverodde Strand
Kom helt tæt på dyr og planter fra Lillebælt, når Naturpark Lillebælt sætter fokus på livet under overfladen. Dagen er bygget op
omkring en række kystaktiviteter, som alle er GRATIS at deltage i. Du kan f.eks. snorkle på det lave vand, høre sjove historier ved
rørebassinet, lave snobrød over bål, lytte til et marsvin eller smage på en reje fra Lillebælt. Arrangementet er en tilbagevendende
begivenhed.
Arrangør: Naturpark Lillebælt

Strandsafari - Grønninghoved Strand Nord
Mandag d. 26. juni 2017, 15-17
Mødested: Grønninghoved Strand Nord, Strandvejen Grønninghoved 1, 6093 Sjølund
Bliv klogere på dyrelivet på det lave vand og kom i dejlig sommerferiestemning. Tag hele familien med på strandsafari sammen med
Kolding Kommunes naturvejledere. Udstyret med net og akvarier skal børn og forældre i fællesskab fange rejer, krabber og små
fisk. Fangsten samler vi i et bassin i strandkanten og snakker om de mange spændende dyr og deres måder at leve på. Måske har du
også lyst til at smage en reje, som vi tilbereder på vores feltkøkken.
Medbring gummistøvler eller bare tæer og opsmøgede bukser. Det er også helt i orden at have madkurven med og nyde
aftensmaden i selskab med dyrene.
Arrangør: Kolding Kommune

Strandsafari – Hejlsminde Strand
Tirsdag d. 27. juni 2017, 15-17
Mødested: Hejlsminde Strand, Havnevej 2, 6094 Hejls
Bliv klogere på dyrelivet på det lave vand og kom i dejlig sommerferiestemning. Tag hele familien med på strandsafari sammen med
Kolding Kommunes naturvejledere. Udstyret med net og akvarier skal børn og forældre i fællesskab fange rejer, krabber og små
fisk. Fangsten samler vi i et bassin i strandkanten og snakker om de mange spændende dyr og deres måder at leve på. Måske har du
også lyst til at smage en reje, som vi tilbereder på vores feltkøkken.
Medbring gummistøvler eller bare tæer og opsmøgede bukser. Det er også helt i orden at have madkurven med og nyde
aftensmaden i selskab med dyrene.
Arrangør: Kolding Kommune

Spis Lillebælt - Strib Nordstrand
Onsdag d. 28. juni 2017, 13-15
Mødested: Strib Nordstrand, Ved Norden Bro, 5500 Middelfart
Vær med til en hyggelig familiedag på stranden med fokus på alt det, der kan spises – og det er ikke så lidt! Sammen med
naturvejlederen samler, fisker og tilbereder vi lækre strandsnacks. Medbring en pose eller en kurv hvis du vil have noget med hjem
– resten af udstyret sørger naturvejlederen for.
Arrangør: Naturpark Lillebælt

Strandsafari – Binderup Stand
Onsdag d. 28. juni 2017, 15-17
Mødested: Binderup Strand, Kystvej 98, 6091 Bjert
Bliv klogere på dyrelivet på det lave vand og kom i dejlig sommerferiestemning. Tag hele familien med på strandsafari sammen med
Kolding Kommunes naturvejledere. Udstyret med net og akvarier skal børn og forældre i fællesskab fange rejer, krabber og små
fisk. Fangsten samler vi i et bassin i strandkanten og snakker om de mange spændende dyr og deres måder at leve på. Måske har du
også lyst til at smage en reje, som vi tilbereder på vores feltkøkken.
Medbring gummistøvler eller bare tæer og opsmøgede bukser. Det er også helt i orden at have madkurven med og nyde
aftensmaden i selskab med dyrene.
Arrangør: Kolding Kommune

Strandsafari – Løverodde Strand
Torsdag d. 29. juni 2017, 15-17
Mødested: Løverodde Strand, Løveroddevej 12, 6092 Sønder Stenderup
Bliv klogere på dyrelivet på det lave vand og kom i dejlig sommerferiestemning. Tag hele familien med på strandsafari sammen med
Kolding Kommunes naturvejledere. Udstyret med net og akvarier skal børn og forældre i fællesskab fange rejer, krabber og små
fisk. Fangsten samler vi i et bassin i strandkanten og snakker om de mange spændende dyr og deres måder at leve på. Måske har du
også lyst til at smage en reje, som vi tilbereder på vores feltkøkken.
Medbring gummistøvler eller bare tæer og opsmøgede bukser. Det er også helt i orden at have madkurven med og nyde
aftensmaden i selskab med dyrene.
Arrangør: Kolding Kommune

JULI
Lillebælts kyster – Kystvandring på Føns Strand
Tirsdag d. 4. juli 2017, 19.30-20
Mødested: Føns Strand, Føns Strandvej 9B, 5580 Nørre Aaby
Tag med naturvejlederne på vandretur langs en af Naturpark Lillebælts smukke og storslåede kyster og hør historier om den
kystnære natur.
Arrangør: Naturpark Lillebælt

Livet på det lave vand – Båring Strand
Onsdag d. 5. juli 2017, 13-15
Mødested: Båring Strand, Molevej, 5466 Asperup
Iført waders og med fiskenet i hånden, går vi på jagt efter dyrene på det lave vand. Naturvejlederen vil fortælle om havmiljøet. Vi
slutter af med at undersøge dagens fangst.
Naturvejlederen medbringer nødvendigt udstyr.
Arrangør: Middelfart Kommune

Spis Lillebælt - Hejlsminde Strand
Torsdag d. 6. juli 2017, kl. 15-17
Mødested: Hejlsminde Strand, Havnevej 2, 6094 Hejls
Pak børnene og madkurven og få en hyggelig oplevelse ved stranden, når Naturpark Lillebælt har fokus på livet under overfladen
Hele familien kan komme med Naturpark Lillebælts Naturvejledere på jagt efter strandens dyre- og planteliv. Udstyret med net og
akvarier skal børn og voksne i fællesskab plukke tang og fange rejer, krabber og små fisk. ”Fangsten” samler vi i et rørebassin i
strandkanten og snakker om de mange spændende dyr og deres måder at leve på.
Måske har du lyst til at smage noget tang, en reje eller en krabbeklo, som er tilberedt på et feltkøkken. Medbring gummistøvler
eller bare tæer og opsmøgede bukser.
Arrangør: Naturpark Lillebælt

Livet på det lave vand – Vejlby Fed
Onsdag d. 12. juli 2017, kl. 13-15
Mødested: Vejlby Fed ved campingpladsen, Rigelvej, 5500 Middelfart
Iført waders og med fiskenet i hånden, går vi på jagt efter dyrene på det lave vand. Naturvejlederen vil fortælle om havmiljøet. Vi
slutter af med at undersøge dagens fangst.
Naturvejlederen medbringer nødvendigt udstyr.
Arrangør: Middelfart Kommune

Fiskeri og strandsjov – Hyby Strand
Lørdag d. 15. juli 2017, KL. 13 -16
MØDESTED: Ved Hyby Strands blå flag, Lillebælts Allé 18 D, 7000 Fredericia
Strandaktivitet for hele familien, hvor alle kan være med. Lær om dyrelivet på det lave vand – helt fra bunden - det er overraskende
rigt her i området. Fang rejer, små fladfisk og meget andet godt fra havet. Alt det vi fanger får en spændende fortælling når vi, iført
waders, rejenet og vandkikkert går på opdagelse på det lave vand. Få øje på dyrene gennem vandkikkerten – også dem der gemmer
sig. Vi slutter af med at sætte dyrene tilbage i havet igen. Blå flag turleder, havbiolog og naturvejleder Søren Larsen, medbringer alt
udstyr.
Arrangør: Fredericia Kommune

Fiskeri og strandsjov – Trelde Næs Strand
Lørdag d. 22. juli 2017, KL. 13 -16
MØDESTED: Ved Trelde Næs Strands blå flag, Treldenæsvej 290, 7000 Fredericia
Strandaktivitet for hele familien, hvor alle kan være med. Lær om dyrelivet på det lave vand – helt fra bunden - det er overraskende
rigt her i området. Fang rejer, små fladfisk og meget andet godt fra havet. Alt det vi fanger får en spændende fortælling når vi, iført
waders, rejenet og vandkikkert går på opdagelse på det lave vand. Få øje på dyrene gennem vandkikkerten – også dem der gemmer
sig. Vi slutter af med at sætte dyrene tilbage i havet igen. Blå flag turleder, havbiolog og naturvejleder Søren Larsen, medbringer alt
udstyr.
Arrangør: Fredericia Kommune

Livet på det lave vand – Vejlby Fed
Onsdag d. 26. juli 2017, 13-15
Mødested: Vejlby Fed ved campingpladsen, Rigelvej, 5500 Middelfart
Iført waders og med fiskenet i hånden, går vi på jagt efter dyrene på det lave vand. Naturvejlederen vil fortælle om havmiljøet. Vi
slutter af med at undersøge dagens fangst.
Naturvejlederen medbringer nødvendigt udstyr.
Arrangør: Middelfart Kommune

Fiskeri og strandsjov – Skærbæk Strandpark
Lørdag d. 29. juli 2017, KL. 13 -16
MØDESTED: Ved Skærbæk Strandparks blå flag, Brandsøvej 35, 7000 Fredericia
Strandaktivitet for hele familien, hvor alle kan være med. Lær om dyrelivet på det lave vand – helt fra bunden - det er overraskende
rigt her i området. Fang rejer, små fladfisk og meget andet godt fra havet. Alt det vi fanger får en spændende fortælling når vi, iført
waders, rejenet og vandkikkert går på opdagelse på det lave vand. Få øje på dyrene gennem vandkikkerten – også dem der gemmer
sig. Vi slutter af med at sætte dyrene tilbage i havet igen. Blå flag turleder, havbiolog og naturvejleder Søren Larsen, medbringer alt
udstyr.
Arrangør: Fredericia Kommune

AUGUST
Livet på det lave vand – Føns Strand
Onsdag d. 2. august 2017, 13-15
Mødested: Føns Strand, Føns Strandvej 9B, 5580 Nørre Aaby
Iført waders og med fiskenet i hånden, går vi på jagt efter dyrene på det lave vand. Naturvejlederen vil fortælle om havmiljøet. Vi
slutter af med at undersøge dagens fangst.
Naturvejlederen medbringer nødvendigt udstyr.
Arrangør: Middelfart Kommune

Spis Lillebælt – Båring Strand
Onsdag d. 9. august 2017, 13-15
Mødested: Båring Strand, Molevej, 5466 Asperup
Vær med til en hyggelig familiedag på stranden med fokus på alt det, der kan spises – og det er ikke så lidt! Sammen med
naturvejlederen samler, fisker og tilbereder vi lækre strandsnacks. Medbring en pose eller en kurv hvis du vil have noget med hjem
– resten af udstyret sørger naturvejlederen for.
Arrangør: Naturpark Lillebælt

Lillebælts kyster – Kystvandring ved Røjle Klint
Onsdag d. 9. august 2017, 19,30-21
Mødested: P-pladsen ved Røjle Klint, Kristiansmindevej, 5500 Middelfart
Tag med naturvejlederne på vandretur langs en af Naturpark Lillebælts smukke og storslåede kyster og hør historier om den
kystnære natur.
Arrangør: Naturpark Lillebælt

Spis Lillebælt – Løverodde Strand
Lørdag d. 19. august 2017, 15-17
Mødested: Løverodde Strand, Løveroddevej 12, 6092 Sønder Stenderup
Pak børnene og madkurven og få en hyggelig oplevelse ved stranden, når Naturpark Lillebælt har fokus på livet under overfladen
Hele familien kan komme med Naturpark Lillebælts Naturvejledere på jagt efter strandens dyre- og planteliv. Udstyret med net og
akvarier skal børn og voksne i fællesskab plukke tang og fange rejer, krabber og små fisk. ”Fangsten” samler vi i et rørebassin i
strandkanten og snakker om de mange spændende dyr og deres måder at leve på.
Måske har du lyst til at smage noget tang, en reje eller en krabbeklo, som er tilberedt på et feltkøkken. Medbring gummistøvler
eller bare tæer og opsmøgede bukser.
Arrangør: Naturpark Lillebælt

Spis Lillebælt – Trelde Næs
Onsdag d. 23. august 2017, 17-20
Mødested: Naturcenter Trelde Næs ved Stranden
Gå på opdagelse i naturens skattekammer med Naturvejleder Bjarne Christensen. Vi går en tur langs strand og skov og finder
spiselige planter og dyr. De indsamlede råvarer tilbereder vi i fællesskab. Medbring små beholdere og poser til indsamling af
råvarerne, samt saks og skærebrædder.
TILMELDING: bjarne.christensen@fredericia.dk
Først til mølle. Maks 30 personer.
Arrangør: Naturpark Lillebælt

Spis Lillebælt – Trelde Næs
Onsdag d. 30. august 2017, 17-20
Mødested: Naturcenter Trelde Næs ved Stranden
Gå på opdagelse i naturens skattekammer med Naturvejleder Bjarne Christensen. Vi går en tur langs strand og skov og finder
spiselige planter og dyr. De indsamlede råvarer tilbereder vi i fællesskab. Medbring små beholdere og poser til indsamling af
råvarerne, samt saks og skærebrædder.
TILMELDING: bjarne.christensen@fredericia.dk
Først til mølle. Maks 30 personer.
Arrangør: Naturpark Lillebælt

Fredericia, Kolding og Middelfart kommune og Destination Lillebælt har indgået et samarbejde om at
skabe en naturpark i Lillebælt-området.
Formålet er, at profilere områdets storslåede natur, og samtidig
bidrage til at flere – lokale og turister – får glæde af naturen. Alt sammen under hensyntagen til
områdets enestående kombination af et unikt hav- og fjordområde, natur, landskab, kultur og geologi.
Naturpark Lillebælt vil blive baseret på frivillighed og borgerinddragelse. Borgere, virksomheder,
foreninger, skoler og andre kan byde ind og være med til at udvikle nye rekreative og kommercielle tilbud i naturparken.

