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Naturdage på
Gedser Odde

Billeder


Naturdage afholdt sommer 2016

Naturdag den 12. juli 2016 kl. 14-17
Naturlykke v/Lykke Hjort Klos (privat naturvejleder) og
Marianne Reinhardt (frivillig koordinator og projektansvarlig)

Ser på ildtæger

mødte ind kl. 12.30 for at forberede dagens arrangement, hvor
programmet var:
Kl. 14-17 Naturaktiviteter ved Marianestationen
Kl. 15.30-17 Fortælling om ildtæger, fugletræk og besøg på
Gedser Fuglestation
Temaet var:

Insekter, trækfugle og ringmærkning af fugle

Fugl, der skal ringmærkes

Udsnit fra pressemeddelelsen beskrev naturdagen som følgende:
”Du kan den dag prøve at være myre og se om du kan bestå de 4
myreprøver. Du kan gå på insektsafari og lave dit eget insektsug.
Hvis du fanger nogle hurtige insekter, kan du teste dem på en
væddeløbsbane. Hele familien kan dyste mod hinanden i Krible
Krable vendespil, hvor det gælder om at være hurtig og have
gode øjne. Der er også mulighed for at prøve stenmaling og
myrefremstilling.

Fugl præsenteres af
ornitolog

Du vil også denne dag få mulighed for at høre om ildtæger,
fugletræk over Gedser Odde og besøge Gedser Fuglestation, hvor
der vil blive fortalt om ringmærkning af fugle.”
Naturdagen blev annonceret på Facebook på Gedser og Omegn,
omtalt i lokalaviserne, plakat opsat og afleveret relevante steder.
Pressemeddelelsen blev annonceret med følgende oplysning:
Naturdagene er muliggjorte med støtte fra 15. Junifonden,
Friluftsrådets Udlodningsmidler til fritidsliv og Guldborgsund
Kommunes Kulturudviklingspulje.
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Besøg på Gedser
Fuglestation



Hvordan gik arrangementet?

Billeder


Forberedelserne foregik i fint solskinsvejr og ca. kl.13.30 startede
det med at regne og den næste times tid tog regnen til. Heldigvis
stilnede regnen af og resten af dagens arrangement foregik i
tørvejr. På grund af regnen var der kun få deltagere fra starten,
men da regnen var stilnet af kom familier med børn og i løbet af
dagen havde ca. 30 børn og 20-30 voksne deltaget. Der var således
fra start til slut aktiviteter, hvor børn og voksne fik viden om

En opgave præsenteret

myrernes liv og insekter på Gedser Odde. På en legende og
kreativ måde lærte de at bruge dåselup, mikroskop m.v.
Kl.15.30 kom Hans og Bo fra Fuglestationen. De samlede en
gruppe på 10-12 børn, der fik til opgave at fange insekter. De fik
forklaret hvilke insekter, de havde fanget og om ildtægen, der er
en sjældent art, men som findes ved murfacaden på Gedser Odde.
Vi gik herefter ca. 20 personer (børn og voksne) til Fuglestationen,
hvor der også var kommet flere interesseret til, så vi var omkring
25-30 deltagere her.
Fuglestationen fortalte om deres arbejde med ringmærkning af
fugle og indberetning til Naturhistorisk Museum, og om hvordan
de får besked tilbage, når en ringmærket fugl er fanget et andet
sted ude i verden på trækruterne. Vi så 3 fugle blive ringmærket
og 2 fugle, der var ringmærket, blive registreret. Vi så også,
hvordan fuglene blive fanget i opspændte net og den omhu,
hvormed det hele bliver håndteret, så fuglene kommer sikker
afsted igen. 5 af børnene fik lov at slippe fuglene fri igen.
Arrangementet sluttede kl. 17 og da havde der været ca. 60, der
havde deltaget i kortere eller længere tid og heraf flere i hele
arrangementet.

Konklusion
Det blev en rigtig god dag med mange forskellige mennesker og
så nationaliteter, i det en del af deltagerne var på ferie på Falster
ved Østersøen. Det blev en rigtig familiedag, hvor børnene
hyggede sig sammen med forældre, bedsteforældre etc. De lærte
om naturen på en sjov måde.
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Insektvæddeløb på dug



Naturdag den 4. august 2016 kl. 14-17
Billeder


Naturlykke v/Lykke Hjort Klos (privat naturvejleder), Dorthe
Freitag (frivillig fra Det Sorte Geomuseum), Benjamin Lincoln
(frivillig hjælper) og Marianne Reinhardt (frivillig koordinator og
projektansvarlig) mødte ind kl. 13.00 for at forberede dagens
arrangement, hvor programmet var:
Kl. 14-17 Naturaktiviteter ved Marianestationen
Kl. 15.30-17 Fællestur til fritidslandbrug i Birkemose, Gedser
Temaet var:

Aktiviteter mod vandet

Detektiv på stranden og besøg på en bondegård
Udsnit fra pressemeddelelsen beskrev naturdagen som følgende:
”Du og din familie kan være stranddetektiver for en dag på
Gedser Odde. I kan komme på fossiljagt, finde interessante sten,
fjer, muslingeskaller og måske er I så heldige, at I finder et fossil.
I vil opdage, at stranden er meget andet end at soppe og spise is.
Stranden er et gigantisk skattekammer af sten, seje fossiler, flotte

Tang og maling i

muslingeskaller og plastikdimser, som man helt sikkert kan bruge

picnicrummet

til noget sjovt. Selv tang, som ellers kan være lidt af en
overvindelse at gå igennem med bare tæer eller at lugte til, kan
man bruge til noget. I får også mulighed for male på sten, lave
affaldskunst og presse tang til fine postkort.
Du kan også samme dag komme med på en tur ud i landskabet,
hvor vi besøger et lille økologisk landbrug i Birkemosen og her
hører vi om fåreavl og biodiversitet i et økologisk landbrug. I

Workshop

skal beregne en gåtur på 3-4 km i alt, så fornuftigt fodtøj er
nødvendigt.”
Annonceret på Guldborgsund Kommunes digitale søjler,
Facebook på Gedser og Omegn, omtalt i lokalaviserne, plakat
opsat og afleveret relevante steder. Pressemeddelelsen blev
annonceret med følgende oplysning:
Naturdagene er muliggjorte med støtte fra 15. Junifonden,
Friluftsrådets Udlodningsmidler til fritidsliv og Guldborgsund
Kommunes Kulturudviklingspulje.
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Sydstenen har stor interesse



Hvordan gik arrangementet?
Det var en varm sommerdag, hvor vi samledes omkring
atriumgården kl.13.30 og her blev givet en introduktion til de
aktiviteter, som man kunne deltage i. Man kunne gå på jagt på

Billeder


stranden efter sten, fjer og muslingeskaller og måske også finde
en fossil. Dorte Freitag hjalp med at bestemme sten og fossiler.
Man kunne male en mariehøne på sten eller lave tangbilleder ud
af tang, fundet på stranden, eller lave kunst ud af det
affaldsmateriale man fandt på stranden. Inden døre kunne
børnene få et glas saftevand og de voksne en kop kaffe eller te.
Her kunne man undersøge fundne småting i mikroskopet og man

Store lærer små

kunne se eksempler på materialer, sten m.v., som man kan finde
på stranden. I løbet af eftermiddagen var der 50-60 personer, der
besøgte aktiviteterne.
Der var kun et lille hold på 4 personer, heraf 2 voksne og 2 børn,
der ønskede at besøge bondegården.

Konklusion
Det blev en fantastisk dag på Gedser Odde med flot solskin – en

Gedser Odde mod kysten

rigtig sommerdag. Børnene var sammen med de voksne, som de
kom sammen med meget aktive ved aktiviteterne og det var
rigtig godt, at vi havde Dorte Freitag fra Det Sorte Geomuseum
med, så hun kunne hjælpe med at bestemme fund af sten på
stranden. Naturdage for hele familien er en succes og bliver taget
rigtig godt imod. Der er i det hele taget interesse for at lave
aktiviteter og gerne i samspil med naturen. Bondegårdsturen
havde vi ikke behøvet at lægge ind, for der var ikke interesse for
at komme videre til bondegården, måske fordi det var varmt og
gåturen for langt.
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Gangsti fra P-pladsen



Billeder


Geologiens Dag den 18. sept. 2016, kl. 12-16
Leif Thomsen (til daglig lærer på smykkekværkstedet på
Marielyst Højskole), Bodil, Grethe og Hans Erik (frivillige fra Det
Sorte Geomuseum), Dorte Freitag (faglig frivillig på det Sorte
Geomuseum) og Marianne Reinhardt (frivillig koordinator og
projektansvarlig) mødte ind kl. 10.30 for at forberede dagens
arrangement, hvor programmet var:

Stenskæring og polering

Kl. 12-16 Aktiviteter med sten på Marianestationen
Temaet var:

Geologi på Geologiens dag
Udsnit fra pressemeddelelsen beskrev naturdagen som følgende:
”På Geologiens dag er der igen Naturdag for hele familien på

Stenworkshop

Gedser Odde.
Denne dag sætter Gedser Bylaug sammen med Det Sorte
Geomuseum fokus på geologien. Finder du en smuk eller sjov
sten på stranden og gerne vil se, hvad den indeholder, kan du
komme ind og få den savet igennem i Formidlingshuset
Marinestationen på Gedser Odde. Du får også mulighed for at
pudse og male på sten, og du kan tage stenen med hjem til minde

Stenvurdering og -

om besøget på Danmarks og Skandinaviens sydligste punkt. Leif

bestemmelse

Thomsen vil vejlede deltagerne i at arbejde i sten.
Gedser Bylaug har over sommeren afholdt 2 Naturdage på
Gedser Odde, så Naturdagen den 18. september er den tredje og
sidste i rækken af Naturdage i denne sæson.”
Annonceret, Facebook på Gedser og Omegn, omtalt i
lokalaviserne, plakat opsat og afleveret relevante steder.
Pressemeddelelsen blev annonceret med følgende oplysning:
Naturdagene er muliggjorte med støtte fra 15. Junifonden,
Friluftsrådets Udlodningsmidler til fritidsliv og Guldborgsund
Kommunes Kulturudviklingspulje.
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Hvordan gik arrangementet?
Det var en fin efterårsdag, hvor 87 personer, heraf ca. 1/3 børn
kiggede forbi på Formidlingshuset Marinestationen. Nogle

Billeder


nøjedes med at kigge, mens mange deltog aktivt med at skære
sten som de selv havde fundet på stranden og nogle polerede
deres fund, andre malede på sten eller lavede kæder af hulsten,
men alle fik en snak om geologiens hemmeligheder og
fortællinger om jordens kræfter og forandringer.
Nogle nøjedes med et kik i teleskop kikkerterne, der var linet op
til det samme. Der var mulighed for at nyde en kop kaffe, te eller
et glas vand eller saftevand og med småkager til.

Konklusion
Det blev en rigtig fin dag, hvor mange familier med børn kiggede
forbi og andre som var på tur til Danmarks Sydligste punkt blev
blot overrasket over dette rige tilbud af aktiviteter. Det blev en
rigtig god dag med mange forskellige mennesker, også andre
nationaliteter end danske, i det en del af deltagerne var på ferie
på Falster ved Østersøen. Vi vil gentage aktiviteterne igen 2017 på
Geologiens Dag. Leif Thomsen, der var hyret ind til at hjælpe
med stensavning og polering, ønskede ikke at modtage honorar,
men bad om, at pengene blev brugt til en ny diamantklinge til
stensaven samt polerpulver, så stensaven og i det hele taget
maskinerne er fuld funktionsdygtige på geologiens dag 2017. Leif
Thomsens ønsker blev fuldt og dette fremgår af regnskabet.
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Maler på sten



Naturdage 2017
Vi er på baggrund af opfordring fra Turistkontoret i Marielyst
allerede på nuværende tidspunkt i gang med at drøfte med
Guldborgsund Kommunes naturvejleder om naturaktiviteter
omkring Gedser Odde sommeren 2017. Geologiens Dag vil blive
gennemført igen i 2017 i samarbejde med Det Sorte Geomuseum.

Marianne Reinhardt

Karin Ringsing

Projektansvarlig

Kasserer
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