Program, Vejlernes Dag 4. juni 2022
Aage V. Jensen Naturfond byder velkommen til Vejlerne.

Åbent hus kl. 10-15

Velkommen til Vejlernes Dag

Vejlernes Dag er først og fremmest en
hyggelig dag, hvor vi slår dørene op ved
Vejlernes driftsbygninger. Her er det
muligt at komme indenfor og høre om
hvad vi arbejder med i naturreservatet.
Vejlernes ansatte fra Aage V Jensen
Naturfond vil være til stede til at
fremvise og svare på spørgsmål.

Vejlernes Naturfriskole og Hannæs-Østerild Skole vil forestå

Traditionen tro kommer der også
mange andre, lokale aktører med
tilknytning til Vejlernes nærområde.

en række aktiviteter for børn. Der kigges bl.a. på vandhullets
smådyr – har du f.eks. set en skorpionstæge? Der vil også være
bålaktiviteter, grøn sløjd m.m. Og måske mulighed for at fange en
fisk?

Frøstrup-spejderne vil vise eksempler på udeaktiviteter og bl.a.
bygge sjove konstruktioner med pionerprojekter i rafter. Måske
kan du lære at binde et knob eller to?

Dansk Ornitologisk Forening vil have en stand på pladsen,
hvor der deles ud af viden om fugle. Hvordan kommer man i gang
med at se på fugle? Hvilken kikkert skal man vælge? Tag dine
spørgsmål med – og få svar!

Thisted Kommune – Life Rigkilde, vil orientere om naturpleje.
Hør om hvorfor naturplejen gør en forskel! Og prøv evt. selv at slå
med le under kyndig vejledning.

Naturstyrelsen og mårhundejægere vil fortælle om den
invasive mårhund, der oprindeligt stammer fra Asien. Hør hvorfor
mårhunden er uønsket – og se på tæt hold hvordan en mårhund
ser ud.

Nationalpark Thy er i år også med på Vejlernes Dag. Hvor godt
kender du den nordvestjyske nationalpark? Få inspiration til gode
oplevelser når nationalparkens frivillige fortæller.

Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN) Hør om
foreningens aktiviteter, kurser og fællesture – og om
børneklubben.

Naturpleje på bælter
Kl. 11 og kl. 14 vil der være maskindemonstration, hvor Vejlernes
nye bæltekøretøj, en såkaldt pistenbully, bl.a. demonstrerer
slåning under kreaturhegn.

Bygholm Mølle er åben for besøgende fra 10-15, men kl. 11.30,
13.30 og 14.30 vil der være guidet rundvisning i møllen ved
tidligere driftsleder Mogens Bøgeskov Andersen. Hør om møllens
historie og om hvordan møllen væltede under stormfloden i
1874.
NB: Der kan købes is, pølser/brød, sodavand på pladsen.
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