
Baglandet –  november 2020 
 
 
Kære medlem af Baglandet, Vadehavscentrets støtteforening 
 
2020 har indtil nu været et på mange måder bemærkelsesværdigt år på grund 
af Covid-19. Det har også betydet, at de eneste ”livstegn”, Baglandet har givet 
fra sig, er nogle nyhedsopdateringer på Facebook og lidt praktisk hjælp fra en 
gruppe af støttemedlemmerne til nogle konkrete opgaver på Vadehavscentret. 
Mere om det senere i nyhedsbrevet. 
 
Vadehavscentret er åbent og gennemfører også ture og arrangementer - 
selvfølgelig under hensyntagen til de til enhver tid gældende regler og 
anbefalinger omkring Covid-19. Det giver nogle udfordringer, men det går.  
 
Der er således ikke noget til hinder for, at du gør brug af din mulighed for med 
gyldigt årskort gratis at besøge Vadehavscentret. Det er et hus med store rum 
med masser af luft, og personalet er meget opmærksomme på alt lige fra 
håndsprit til masker og visirer.  
 
Måske har du i ugens løb hørt eller set mediernes omtale af to nye flotte 
bøger om fænomenet ”Sort Sol”. Fotografen og forfatteren hedder Søren 
Solkær, og han kommer fredag den 20. november mellem kl. 14.00 og 16.00 
til Vadehavscentret. Her vil den internationalt anerkendte fotograf holde oplæg 
om sine ”Sort Sol” oplevelser og lancere sine bøger om netop ”Sort Sol”. 
Bøgerne kan selvfølgelig købes på Vadehavscentret, så her var måske 
mulighed for at få taget hul på julegaveindkøbene. Se mere om Søren Solkær 
her i nyhedsbrevet og på Vadehavscentrets Facebookside. 
 
Vi håber rigtig meget, at det bliver muligt at afholde den ordinære 
generalforsamling til februar. Det bliver i så fald den 23. februar, så sæt 
allerede nu kryds i kalenderen. Vi arbejder på at kunne præsentere en dygtig 
kunstner og formidler, der kan give os et oplæg til én af de kommende ture for 
Baglandets medlemmer i 2021. Mere kan vi desværre ikke afsløre nu. 
  
Ellers vil Baglandets bestyrelse benytte lejligheden til at ønske alle 
medlemmer en god jul og et godt nytår! 
 
 

Med venlig hilsen Baglandet
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Sort Sol – Søren Solkær 
 
Fredag den 20. november kl. 14.00-16.00 
Søren Solkær kommer og holder 
oplæg om sine Sort Sol oplevelser og 
lancerer bogen ”Black Sun”. Søren 
Solkær er uddannet fotograf ved foto- 
og film-akademiet FAMU i Prag og 
har igennem de sidste 25 år 
fotograferet portrætter 
af fremtrædende personer fra den 
globale offentlighed. Han har udstillet 
på gallerier og museer over hele 
verden, og hans værker er 
repræsenteret i både private og 
offentlige samlinger.  

Søren Solkær er i særdeleshed kendt for sine toneangivende portrætter, men 
har altså også brugt to år på at fotografere Sort Sol i sit barndomslandskab i 
det sønderjyske marskland. Men ikke nok med det – han er fulgt efter 
stærene på deres træk og har fortsat sit fotografiske projekt i  Rom, 
Catalonien, Glastonbury og Friesland. Billederne har givet inspiration til bogen 
”Black Sun”, der er Søren Solkærs syvende bogudgivelse. 

Vi lader et af billederne tale for sig selv og kan kun opfordre til at besøge 
Vadehavscentret på fredag. 
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Bliv aktiv på Vadehavscentret 
 
 
Som medlem af Baglandet har du mulighed for at få en mere aktiv rolle på 
Vadehavscentret. Opgaverne spænder vidt. Det kan være: 
 

• 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 kunne 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. 
 
 

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. 
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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 i Den Gamle By, Koldinghus, Egeskov Slot, Givskud 

Zoo, Brandts, UNIVERSE, Fjord & Bælt, Naturama, Det Grå Fyr og en 
række tyske attraktioner på vadehavskysten – forhør dig hos 
Vadehavscentret for flere oplysninger. 
 

 

Kontingent/årskort 
 
Det eneste, et personligt 
medlemskab af Baglandet 
kræver, er 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 2021 
 
Datoen for næste generalforsamling er 23. februar 2021 kl. 18.30 på 
Vadehavscentret. 
 
Du kan finde referater fra tidligere generalforsamlinger på Vadehavscentrets 
hjemmeside her: 
 
https://www.vadehavscentret.dk/mere/stoetteforeningen-baglandet. 
 
 

 
 


