Tag på tur med MYRTHUE
Natur, Kultur & Læring
Når du vil gå
lige på grænsen

Lær at brygge
din egen dram

Søndag 13. juni kl. 9-13

Torsdag 10. juni kl. 18-20

Mødested ved Grænsestien, P-pladsen ved Toftlundvej
ca. 1,5 km sydøst for Høm. Slutsted på Haderslevvej ved
Gelsbro. Deltagere skal selv sørge for transport.
Har du lyst til at vandre i flot natur eller vil du gerne høre
mere om historien i dette grænseområde mellem 1864
og 1920, så tag med på denne tur. Medbring dit eget
vandregrej, påklædning efter vejret og gode vandresko.
Vi går ca. 12 km. på stier i skov, langs marker og hede.
Grænsestien er Esbjerg Kommunes gave til borgerne i
anledning af Genforeningsjubilæet i 2020.
Læs mere om Grænsestien på grænsesti.dk.
Formidler Thomas Brochstedt, tlf. 2964 4054.
Tilmelding senest 7. juni – se nederst.

Guldager Plantage, Guldager Stationsvej 105,
6710 Esbjerg V.
Skal kryddersnapsen være med perikum, røllike, tormentil
eller porse? Det er op til dig! Først vil vi kort instruere i
bryggeriets kunst og give enkelte smagsprøver, og herefter
drager vi i samlet flok ind i skoven og ud på engen for at
indsamle relevante planter til netop din kryddersnaps.
Udover naturvejlederen vil du møde folk fra Esbjergegnens
Drambryggere. Der bliver uddelt enkelte opskrifter,
så du selv kan drage ud for at indsamle planter.
Naturvejleder Rene K. Rasmussen, tlf. 2724 1984.
Tilmelding senest 7. juni – se nederst.

På fugletur i Nationalpark
og Verdensarv Vadehavet

Oplev Vadehavet
med faghusfiskeri

Onsdag 18. august 16.30-18.30

Torsdag 12. august 16.30-19.00

Myrthuegård, Myrtuevej 39, 6710 Esbjerg V.
Hvert år besøger 15-18 millioner trækfugle Vadehavet et imponerende antal og en af de væsentligste grunde
til at Vadehavet er udnævnt til Nationalpark og UNESCO
Verdensarv. På turen vil vi se nærmere på de fugle, der
trækker forbi Myrthuegård. Ornitolog Michael Johansen
sørger for, at vi får viden om fuglene og
naturvejlederen bidrager med fortællinger om
Verdensarv Vadehavet. Vi stiller teleskoper til rådighed
- har du selv en kikkert, må du også gerne medbringe
den. Naturvejleder Rene K. Rasmussen, tlf. 2724 1984.
For voksne og børn fra 10 år.
Tilmelding senest 11. august – se nederst.

Oplev eneboeren
Hunderups hus
Tirsdag 1. juni kl. 17-19
Myrthuegård, Myrtuevej 39, 6710 Esbjerg V.
Kan man bo mere end 60 år alene i Marbæk Plantage
uden at føle sig ensom? Det gjorde Niels Kristian
Thomsen Pedersen – i daglig tale Christian Hunderup.
Find ud af, hvorfor han gravede sin egen sø, kom ind i
huset han byggede og hør fortællingen om hans
spændende liv. Måske kendte du ham og kan selv
bidrage med noget til fortællingen. Vi går de ca. 1 km.
fra Myrthuegård til Hunderups hus i skoven.
Børn er velkomne. Natur- og Kulturformidler
Thea Givskov, tlf. 5184 4167.
Tilmelding senest 26. maj – se nederst.

Myrthuegård, Myrtuevej 39, 6710 Esbjerg V.
Vil du opleve det traditionsrige faghusfiskeri, som
det blev praktiseret i Vadehavet for år tilbage, så
kom til Myrthuegård, hvorfra vi iført waders går de
ca. 1 km til Vadehavet og afprøver denne
oplevelsesrige fiskeform. Vadehavet er
yngleområde for flere arter af fisk, og derfor
forventer vi små fisk i nettet. Dem vil vi nærstudere
og snakke om efter fisketuren. For voksne og unge
fra 13 år. Naturvejleder Rene K. Rasmussen, tlf.
2724 1984. Tilmelding senest 5. august – se nederst.

Bål & Mad
på Myrthuegård
Tirsdag den 8. juni kl. 17-21
Myrthuegård, Myrtuevej 39, 6710 Esbjerg
Kom og vær med, når vi skal lave mad af
vilde planter fra naturen, kulturplanter fra
Myrthuegårds køkkenhave og lokale
råvarer. Vi starter med at gå en tur i
området for at samle ind til en lækker
menu.
Naturvejleder Jan Ryttergaard 2774 1180.
Tilmelding senest 1. juni – se nederst.

Oplev eneboeren
Hunderups hus Husk du skal vise coronapas.

Tilmelding på myrthue@esbjerg.dk eller 7616 8100.
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