
Baglandets nyhedsbrev 2019 
 
 
Kære medlem af Baglandet, Vadehavscentrets støtteforening. 
 
Hermed lidt nyt fra Baglandet og om årets arrangementer. 
 
Vadehavscentrets kulturudstilling åbnede i dagene omkring påske, og har du 
ikke besøgt den endnu, så kan vi kun opfordre til at besøge Vadehavscentret 
– kulturudstillingen er rigtig spændende, og det er imponerende så mange 
spændende og sjove historier der er blevet plads til i det relativt lille 
udstillingslokale. Pladsen er udnyttet godt, og hold øje med hvad der sker 
omkring dig derinde ;-) 
 
Når du aflægger Vadehavscentret et besøg kan du samtidig få fornyet dit 
årskort, hvis det trænger til det . Se mere om hvordan du fornyer årskortet 
her i nyhedsbrevet.  
 
Vi håber du vil gøre flittigt brug af både Vadehavscentret og de arrangementer 
som Baglandet laver. 
 
 

Med venlig hilsen Vadehavscentret & Baglandet
 
 
 
 
 

 
På toppen af udstillingsbygningen er der installeret solceller til at dække en 
del af Vadehavscentrets elforbrug. Når vi besøger centret den 26. Juni kan vi 
høre mere om de første erfaringer med solcellerne. 
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Baglandets aktiviteter 2019 
 
Kulturudstilling og tundrahave 
 
Onsdag den 26. juni 
Vadehavscentret inviterer til en aften hvor vi både får set og fortalt om den 
nye kulturudstilling ”Vadehavsfortællinger”, og får et indblik i hvad 
tundrahaven er for en størrelse. Klaus og Caroline er aftenens værter, og vi 
slutter af med kaffe og kage – hvis vejret er med os måske i tundrahaven. 
Tid: 19:30. Mødested: Vadehavscentret. Tilmelding: Vadehavscentret 7544 
6161 senest dagen før. Pris: 65 kr. 
 
 
Østerspremiere – Baglandet starter sæsonen! 
 
Lørdag den 5. oktober  
Vi kører til Rømø og samler østers, som vi sammen tilbereder over bål og grill 
på Vadehavscentret ved hjemkomst. Hvis du ikke har mulighed for at deltage i 
både indsamling og tilberedning, kan du frit vælge hvilken del af turen du vil 
deltage i  - husk blot at oplyse det ved tilmelding. Alle bør medbringe varmt tøj 
og evt. et forklæde og en østerskniv (tilberedning foregår også udendørs) og 
dem som deltager i indsamlingen, bør derudover medbringe tykke sokker, 
høje gummistøvler og en rygsæk til østers. Husk at østers ikke behøver at 
blive spist rå! Vi sørger for brød og et glas vin til herlighederne. Vi arrangerer 
samkørsel fra Vadehavscentret. Oplys ved tilmelding om du har bil og evt. 
mulighed for at have flere med. Kørsel afregnes med chaufføren. 
Tilmelding: Maks. 50 deltagere. Vadehavscentret tlf. 7544 6161 senest den 
4. oktober. Tid: Indsamling 11:00-15:00; Tilberedning: 15.00-17:00.  
Mødested: Vadehavscentret. Pris: 50 kr.  
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Fundene fra Okholm 
 
Torsdag den 14. november 
Sydvestjyske Museer vil komme og fortælle om de mange fund der er gjort fra 
Okholm – dér hvor Vadehavscentret ligger. Fundene vil blive perspektiveret til 
hele området, bl.a. gennem indholdet fra én af de urner, der er fundet under 
udgravningerne. Det bliver helt sikkert en spændende aften der afsluttes med 
kaffe og kage. 
Tid: 19:30. Mødested: Vadehavscentret. Tilmelding: Vadehavscentret 7544 
6161 senest dagen før. Pris: 65 kr. 
 
 
Husk også at Vadehavscentret arrangerer masser af guidede ture. Du 
kan finde dem her: https://www.vadehavscentret.dk/dk/guidede-ture-og-
aktiviteter/turkalender/ 
 
 
 

Bliv aktiv på Vadehavscentret 
 
 
Som medlem af Baglandet har du mulighed for at yde en mere aktiv rolle på 
Vadehavscentret. På generalforsamlingen efterlyste Klaus og Sanne 
medlemmer der kunne tænke sig at give en hånd med til forskellige ting – og 
flere kan måske komme til.  
 
Hvis du har en idé til noget du gerne vil bidrage med, så kontakt Klaus eller 
Sanne. Indtil videre ser listen over opgaver som Vadehavscentret gerne vil 
have hjælp til sådan ud: 
 

-En hjælpende hånd ved indgangen, når ”det brænder 
på”. 
-Hjælp til praktiske opgaver i og omkring centret. 
 
-Pasning af den helt specielle tundrahave (der er allerede 
et lille team der kan hjælpe med at lære dig op, og skelne 
planterne fra hinanden). 
 
-Hjælp til naturvejlederne f.eks. på ture hvor der skal 
tilberedes mad eller er anden forberedelse/logistik der 
kræver en ekstra hånd. 

 
Hvis du kan tænke dig at være med, eller gerne vil høre mere om de 
forskellige muligheder eller selv har ideer, så tøv ikke med at kontakte Klaus 
eller Sanne på Vadehavscentret. 
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www.vadehavscentret.dk  
- og Facebook 

 
Følg med i, hvad ”der rør’ sig” på Vadehavscentret – brug 
hjemmesiden og/eller følg med i, hvad der sker via 
Vadehavscentrets og Baglandets sider på Facebook! 
 

 
 
Find også Baglandet på Vadehavscentrets hjemmeside under ”Om 
Vadehavscentret” og ”Støtteforening og årskort”. Du kan også skrive 
”Baglandet” i søgefeltet. 
 
 

Husk medlemsfordelene... 
 

• Fri adgang til Vadehavscentrets udstillinger 
 

• Mulighed for at deltage i de årlige arrangementer arrangeret af 
Baglandet og Vadehavscentret.  

 
• Orientering om aktuelle begivenheder vedrørende foreningen og 

Vadehavscentret (husk at følge Baglandet på facebook). 
 

• 10% rabat på leje af sommerhuse ved Novasol, Dansommer og Sol og 
Strand. 

 
• Rabat på entre her: 
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Kontingent/årskort 2019 
 
Det eneste et 
personligt 
medlemskab af 
Baglandet kræver, er 
et gyldigt årskort til 
Vadehavscentret.  
 
Du kan købe årskortet 
og medlemskab af 
Baglandet på 
Vadehavscentret eller 
on-line på 
vadehavscentrets 
hjemmeside, eller ved 
at følge linket under 
billedet. 
 
Årskortet koster for 
hhv. voksne og børn 
(4-13 år) 190/90 kr. 
 
Når du køber/fornyer 
årskortet, skal du 
huske at gøre 
opmærksom på, at du 
også ønsker at være 
medlem af Baglandet. 
 

 
 
 

 
https://vadehavscentret.safeticket.dk/37722/AArskort/ 
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Bestyrelsen 
 
Forslag og ideer modtages gerne – kontakt én af os eller skriv en mail til 
baglandet-vadehavscentret@stofanet.dk 
 
Uffe Eskildsen er Baglandets repræsentant i Vadehavscentrets bestyrelse. 
 

Formand Tomas 
Jensen 

Degnetoftevej 
38, V. Vedsted 

Tlf. 7544 6484 

Næstformand Peter Emil 
Jensen 

V. Vedsted Vej 
133, V. Vedsted 

Tlf. 7544 5653 

Kasserer  Uffe 
Eskildsen 

Sct. Jørgensvej 
2, Ribe 

Tlf. 7542 4470 

Sekretær Else Holm 
Hansen 

Valdemar Sejrs 
Alle 3, Ribe 

Tlf. 5237 3208 

Medlem  Axel 
Crenzien 

Daneng 18, Ø. 
Vedsted 

Tlf. 7542 2186 

Suppleant Ove Kann Albert Skeels 
Gade 8, Ribe 

Tlf. 6166 3880 

 
 

Generalforsamling i Baglandet 2019 
 
Den 19. februar afholdt Baglandet sin ordinære generalforsamling med 43 
deltagere. Referatet finder du på Vadehavscentrets hjemmeside/ved at følge 
linket her:  
 

https://www.vadehavscentret.dk/media/1355/baglandets-generalforsamling-
2019-referat.docx 

 
 

 
 


