Naturoplevelser
Ravsafari med JyllandsAkvariet.
Tor. 12. jan. 2023 kl. 14-16
Ravsafari - med Ravgaranti! Kom med på ravsafari og
lær hvor, hvordan og hvornår, du kan finde rav ved
Vesterhavet. Hele året rundt arrangerer
Jyllandsakvariet ravsafari til stranden med en guide,
hvor du uddannes som ravjæger. Vi giver ravgaranti! finder du ingenting ved stranden, får du selv lov til at
finde nogle stykker i de rigtige omgivelser. Praktiske
informationer. Varighed: 1,5 - 2 timer. Påklædning:
Husk sko, der egner sig til en strandtur. Påklædning
efter vejret. Mødested: Receptionen i Jyllandsakvariet,
Vesterhavsgade 16, 7680 Thyborøn. Hunde: Hunde kan
medbringes. Kontakt: info@jyllandsakvariet.dk / 9783
2808
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Fransk café.
Ons. 18. jan. 2023 kl. 13-14
Parlez-vous français?. Er svaret "oui" er Fransk Café på
Biblioteket i Herning garanteret noget for dig. Den
franske café er din mulighed for at mødes med andre,
der ligesom du, har lyst til at tale fransk. Alle er
velkomne - uanset om dansk eller fransk er dit
modersmål. Det er naturligvis en forudsætning, at du
kan konversere på fransk og har lyst til at tale sproget.
Det er gratis og tilmelding er ikke nødvendig. Yderligere
information: Tina Daugaard, tlf. 51 70 29 33,
bibtid@herning.dk
Gratis.
Sted: Herning Bibliotekerne, Østergade 8, Herning.
Østerssafari med Jyllandsakvariet.
Lør. 21. jan. 2023 kl. 13
Pluk en af verdens bedste råvarer på en guidet
østerssafari. Iført waders tager vi på østersjagt i
Limfjorden. Efter jagten smager vi dem rå, tilbereder
en del af fangsten på kulgrill og får et glas bobler til.
Oplevelsen østerssafari indeholder. 2-3 timers østersjagt
og -tilberedning. Naturguide. Gode råd til tilberedning.
Lån af waders. Et glas bobler. Spand til at fragte østers i
(du får spanden med hjem). Tilbered dine østers på
kulgrill. Tag gerne østers med hjem til eget forbrug
Sted: P-plads, Oddesund Kiosk og Bistro, Hovedvejen 6,
Thyholm.
Østerssafari med Jyllandsakvariet.
Lør. 21. jan. 2023 kl. 13-16
Bliv meget klogere på havets delikatesse, smag dem
med forskellige tilberedningsmåder og nyd et glas
champagne til. En uforglemmelige oplevelse.
Østerssafari i Limfjorden - pluk en af verdens bedste
råvare! Iført waders tager vi på østersjagt i Limfjordens
delikate spisekammer. Hør om Limfjordsøstersens
særprægede liv, og hvor de bedste lokaliteter er i den
vestlige Limfjord. Du lærer naturligvis, hvordan du selv
fanger dem, hvordan de åbnes, og hvordan du kan
tilberede dem. Efter jagten smager vi dem rå,
tilbereder en del af fangsten på kulgrill og får et glas

champagne til. Oplevelsen østerssafari indeholder 2-3
timers østersjagt og -tilberedning Naturguide Gode råd til
tilberedning Lån af waders Et glas champagne Spand til at
fragte østers i (du får spanden med hjem) Tilbered dine
østers på kulgrill. Tag gerne østers med hjem til eget
forbrug. Praktisk info: Varighed: Ca. 3 timer. Beklædning:
Husk tøj efter årstidens vejr og gerne ekstra strømper og
bukser hvis du skulle være uheldig og få vand i dine
waders. Mødested: Receptionen i JyllandsAkvariet. Pris:
299 kr./person. inkl. lån af alt udstyr & grej. Arrangør:
Jyllandsakvariet. Book: Book direkte på østerssafari.dk:
https://jyllandsakvariet.dk/da/. Kontakt:
info@jyllandsakvariet.dk / +45 97832808
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Østerssafari med Jyllandsakvariet.
Lør. 28. jan. 2023 kl. 13
Pluk en af verdens bedste råvarer på en guidet
østerssafari. Iført waders tager vi på østersjagt i
Limfjorden. Efter jagten smager vi dem rå, tilbereder en
del af fangsten på kulgrill og får et glas bobler til.
Oplevelsen østerssafari indeholder. 2-3 timers østersjagt
og -tilberedning. Naturguide. Gode råd til tilberedning.
Lån af waders. Et glas bobler. Spand til at fragte østers i
(du får spanden med hjem). Tilbered dine østers på
kulgrill. Tag gerne østers med hjem til eget forbrug
Sted: P-plads, Oddesund Kiosk og Bistro, Hovedvejen 6,
Thyholm.
Østerssafari med Jyllandsakvariet.
Lør. 28. jan. 2023 kl. 13-16
Bliv meget klogere på havets delikatesse, smag dem med
forskellige tilberedningsmåder og nyd et glas champagne
til. En uforglemmelige oplevelse. Østerssafari i Limfjorden
- pluk en af verdens bedste råvare! Iført waders tager vi
på østersjagt i Limfjordens delikate spisekammer. Hør om
Limfjordsøstersens særprægede liv, og hvor de bedste
lokaliteter er i den vestlige Limfjord. Du lærer naturligvis,
hvordan du selv fanger dem, hvordan de åbnes, og
hvordan du kan tilberede dem. Efter jagten smager vi dem
rå, tilbereder en del af fangsten på kulgrill og får et glas
champagne til. Oplevelsen østerssafari indeholder 2-3
timers østersjagt og -tilberedning Naturguide Gode råd til
tilberedning Lån af waders Et glas champagne Spand til at
fragte østers i (du får spanden med hjem) Tilbered dine
østers på kulgrill. Tag gerne østers med hjem til eget
forbrug. Praktisk info: Varighed: Ca. 3 timer. Beklædning:
Husk tøj efter årstidens vejr og gerne ekstra strømper og
bukser hvis du skulle være uheldig og få vand i dine
waders. Mødested: Receptionen i JyllandsAkvariet. Pris:
299 kr./person. inkl. lån af alt udstyr & grej. Arrangør:
Jyllandsakvariet. Book: Book direkte på østerssafari.dk:
https://jyllandsakvariet.dk/da/. Kontakt:
info@jyllandsakvariet.dk / +45 97832808
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
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Naturoplevelser
Østerssafari med Jyllandsakvariet.
Lør. 4. feb. 2023 kl. 13-16
Bliv meget klogere på havets delikatesse, smag dem
med forskellige tilberedningsmåder og nyd et glas
champagne til. En uforglemmelige oplevelse.
Østerssafari i Limfjorden - pluk en af verdens bedste
råvare! Iført waders tager vi på østersjagt i Limfjordens
delikate spisekammer. Hør om Limfjordsøstersens
særprægede liv, og hvor de bedste lokaliteter er i den
vestlige Limfjord. Du lærer naturligvis, hvordan du selv
fanger dem, hvordan de åbnes, og hvordan du kan
tilberede dem. Efter jagten smager vi dem rå,
tilbereder en del af fangsten på kulgrill og får et glas
champagne til. Oplevelsen østerssafari indeholder 2-3
timers østersjagt og -tilberedning Naturguide Gode råd
til tilberedning Lån af waders Et glas champagne Spand
til at fragte østers i (du får spanden med hjem) Tilbered
dine østers på kulgrill. Tag gerne østers med hjem til
eget forbrug. Praktisk info: Varighed: Ca. 3 timer.
Beklædning: Husk tøj efter årstidens vejr og gerne
ekstra strømper og bukser hvis du skulle være uheldig
og få vand i dine waders. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet. Pris: 299 kr./person. inkl. lån af alt
udstyr & grej. Arrangør: Jyllandsakvariet. Book: Book
direkte på østerssafari.dk:
https://jyllandsakvariet.dk/da/. Kontakt:
info@jyllandsakvariet.dk / +45 97832808
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

7.00. (kom gerne i god tid, da vi starter præcis). Prisen er
inkl. frokost og aftensmad. Underviser: Gitte Stellan.
Hold: 3723101500
Sted: Havet og Fjordens Hus, Skolegade 25, Thorsminde,
Ulfborg.

Vinterens sidste fuldmåne.
Søn. 5. feb. 2023 kl. 07-21
Vinterens sidste. fuldmåne. forkæl dig selv. med en
kæmpe energi indsprøjtning gennem naturens
opløftende rum. omgivet af vand. fejrer vi vinterens
sidste fuldmåne. det kan ikke blive. bedre!!. Giv dig
selv denne. skønne selvforkælelsesdag i naturens
healende rum, som giver dig det største. energiboost. Vi
har fundet det mest perfekte sted at fejre vinterens
sidste. fuldmåne, hvor vi sætter gang i din indre
energikilde ved at følge naturens. dagscyklus med
energien fra dagens solopgang, solnedgang og til sidst
tager vi. fuldmånens energi og integrere det hele.
Dagen vil tage dig. igennem en masse
bevidsthedsøvelser, åndedrætsøvelser samt narrative.
meditationsøvelser alt sammen for at vække din indre
naturlige energikilde -. Oplev denne magiske dag og
kom styrket hjem. Vi mødes kl. 7.00. ved Havet og
Fjordens hus, og bevæger os omkring havn, på slette,
strand og ved. bålet, hvor vi alle hjælper med
tilberedelsen af frokosten og aftensmaden. Vi. slutter
dagen cirka kl. 21.00 omkring bålet. Vinter: invitere. til
ind ad trækning og selvomsorg. Vand: vækker vores.
underbevidste. Solopgang: bringer. dagens nye energi.
Solnedgang: bringer afslappethed og ro til dit sind.
Fuldmåne: hjælper. frigivelsen af muligheder fra
universet. PRAKTISK: Tag tøj og sko på. efter vejret
(gerne i flere lag, da det er bedre at have noget du kan
tage af,. fremfor at fryse). Regntøj. Rygsæk der
indeholder: Vandflaske. Termokop til kaffe eller te.
Liggeunderlag. Siddeunderlag. Tæppe. Vi mødes: Kl.
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