Blå Flag program 2019
Mød os på Facebook og Instagram under navnet ”Blå Flag
Center Sønderborg”. Her kan du følge med i hvad der sker
på centeret og få oplysninger om de enkelte aktiviteter.

Aktivitetskalender 2019
Juni

Juli

Alle arrangementer, der er skrevet med sort,
og hvor der ikke står andet, foregår på Blå Flag
Center (BFC) i Sønderborg Lystbådehavn.
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1 Aktiv sommerferie 10-14

Ti

2 Aktiv sommerferie 10-14

On

3 Aktiv sommerferie 10-14

To

4 Aktiv sommerferie 10-14

Fr

5 Aktiv sommerferie 10-14
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6 Blå Flag Center åben for alle 10-17
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7 Blå Flag Center åben for alle 10-17
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8 På opdagelse i naturen 10-14

Ti

9 Kreativ i naturen 10-15
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10 Muslingens dag 10-16

To

11

Fr

12 Krabbens dag 10-15

Lø

13 Lukket grundet ringridning

Oprydning i naturen 9-12 (Købingsmark)
Smag på stranden 13-16 (Købingsmark)
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14 Lukket grundet ringridning

Ma

15 Stjerneløb 11-16
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16 Fisketur 10-14 (Fynshav Lystbådehavn)
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Ma

22 Lukket

Ti

23 Kreativ i naturen 10-14
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Sct. Hans arrangement (18) 19-21
(Fluepapiret)
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Oprydning i naturen 9-12
Smag på stranden 13-16

Fiskens dag 10-16
Rejestrygning Vemmingbund 19-21

Kreativ i naturen 11-16

Aktivitetskalender 2019
August
To

Oprydning i naturen 9-12
1 Smag på stranden 13-16
(Drejby Strand/Kerneland)

Fr

2 Insekter og smådyr 10-16

Lø

3 Marin Torvedag på Rådhustorvet 10-15

Sø

4 Miljø og klima (forandringer) 10-15

Ma

5 Kreativ i naturen 10-14

Ti

6

On

7 På opdagelse i naturen 10-14

To

8 Fisketur 10-14 (Fynshav Lystbådehavn)
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9 Stjerneløb 10-15

SFO aktiviteter bestilt arrangement
Rejestrygning Vemmingbund 19-21

Lø

10 Strand-bingo 10-15

Sø

11 Afslutningsbål 19-21 (Fluepapiret)
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Husk de fem
baderåd:
• Lær at svømme
• Gå aldrig alene
i vandet
• Læs vinden og
vandet
• Lær stranden at
kende
• Slip aldrig børnene
af syne
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Hvad er Blå Flag?
Blå Flag er en europæisk miljøkampagne, der arbejder for at beskytte og værne om hav- og
kystmiljøet. Kampagnen belønner strande og havne, der gør en ekstra indsats for miljøet.
Desuden er det Blå Flags mål at oplyse om liv og miljøforhold langs kysterne og i havet, og
hvad det betyder for mennesket.

Blå Flag i Sønderborg Kommune
Blå Flag Center (BFC) ligger på Sønderborg Lystbådehavn.
I dette program finder du aktiviteter på centeret markeret med sort skrift. I kalenderen kan du
se, hvor vi besøger de andre Blå Flag strande – disse er markeret med rød skrift i kalenderen.
Vi besøger flere Blå Flag strande i løbet af sommeren:
1. Alnor Strandpark (Gl. Færgevej 64, 6300 Gråsten)
2. Vemmingbund strand (Vemmingbund Strandvej 61, 6310 Broager)
3. Fluepapiret-stranden ved Sønderborg Slot, Strandvej, 6400 Sønderborg
4. Sønderborg strand (ud for Idrætshøjskolen, Strandvej, 6400 Sønderborg)
5. Drejby strand/Kerneland (Kegnæsvej 85, 6470 Sydals)
6. Mommark Marina (Mommarkvej 382, 6470 Sydals)
7. Fynshav strand (ved siden af Fynshav Bådehavn, 6440 Augustenborg)
8. Købingsmark strand (Købingsmarkvej 53, 6430 Nordborg)
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Kig forbi – og lån udstyr!
I centerets åbningstid er du velkommen til at kigge forbi
og få en snak med naturformidlerne om biologi og hav
miljø. Du kan også låne udstyr som waders, våddragt (børn),
krabbefangerudstyr, net og vandkikkert, så du selv kan gå
på o pdagelse på det lave vand. Kig ind i centeret og se udstillingsakvarierne med de fisk, dyr og planter, der findes i havet omkring os. Du kan også
klappe en k rabbe i vores udendørs føle- og rørebassin. Vær opmærksom på, at centeret
kan være aflåst i korte perioder, når personalet er ude i forbindelse med en aktivitet. Der
foregår altid et eller andet på Blå Flag Center, så kom og vær med. Blå Flag Center finder
du på Sønderborg Lystbådehavn.

Følg med på internettet!
På www.sonderborgkommune.dk kan du følge med i aktivitetskalenderen, badevands
temperaturen, badevandskvaliteten og meget mere.

Åbningstider
1.-5. juli
(uge 27)

Centret er kun åben for ”Aktiv sommer” kl. 10-14
Herefter er der åben for alle indtil kl. 17.

29. juni-11. august

Mandag - søndag kl. 10-17

Lukkedage

Der vil være enkelte lukkedage i løbet af sæsonen.
Lukkedage kan du se i aktivitetskalenderen.

Blå Flag Center, Sønderborg Lystbådehavn, tlf. 27 29 40 84 og 24 41 28 75
Bæredygtighed og Natur, Sønderborg Kommune, tlf. 88 72 40 84

Apps

Naturformidler

Med QR koderne herunder kan du
hente Friluftsrådets side om Blå Flag.

Anna-Louise

Android

iPhone
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Anne Mette

Blå Flag aktiviteter i Sønderborg Kommune 2019
Sæsonstart - Skt. Hans
Vi fejrer Sankt Hans på stranden ved Sønderborg Slot
”Fluepapiret”. Små mindre bål tændes kl. 19. og som afslutning tænder vi kl. 21. et større bål. Hvis du har lyst
til at udfordre din kreative side, laver vi heksen til bålet
af materiale fra naturens omgivelser allerede kl. 18. Når
heksen er sendt til Bloksbjerg bager vi snobrød og rister
skumfiduser over gløderne.
Dato: fredag den 23. juni
Tidspunkt: (18) 19–21
Mødested: Fluepapiret, stranden ved Sønderborg Slot.

Kreativ i naturen

Kom ned på Blå Flag Center og udfold din kreativitet! Kun fantasien sætter grænser for,
hvad vi finder på at lave. Vi kan gå på opdagelse på stranden efter materialer at lave kunst
ud af, vi leder efter sten at male på, vi bygger en drage eller en vindmølle, eller hvad vi ellers kan finde på.
Dato: mandag 5. juli
Tidspunkt: 10-14
Mødested: Blå Flag Center

Dato: tirsdag 23. juli
Tidspunkt: 10-14
Mødested: Blå Flag Center

Dato: tirsdag 9. juli
Tidspunkt: 10-15
Mødested: Blå Flag Center

Dato: onsdag 31. juli
Tidspunkt: 11-16
Mødested: Blå Flag Center

Dato: lørdag 20. juli
Tidspunkt: 10-14
Mødested: Blå Flag Center
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Krabbens dag
Kom og vær med til at fiske efter krabber.
Vi stiller udstyr til rådighed, og fortæller
om krabberne og deres levesteder. Krabberne slippes fri gennem vores spændende krabberæs, hvor krabberne løber om
kap ud i vandet. Vi uddeler en præmie til
den, som fanger dagens største krabbe.
Dato: søndag 30. juni, fredag 12. juli
Tidspunkt: 10-15
Mødested: Blå Flag Center

På opdagelse i naturen
Vi går på opdagelse på stranden og i den
omkringliggende natur. Her vil vi lede efter spændende dyr og planter, som vi kigger nærmere på - enten i felten eller tilbage på Blå Flag Center. Undervejs taler vi
om de ting vi ser, og svarer på spørgsmål
om naturen.
Dato: mandag 8. juli
Tidspunkt: 10-14
Mødested: Blå Flag Center
Dato: fredag 19. juli
Tidspunkt: 10-14
Mødested: Blå Flag Center
Dato: onsdag 7. august
Tidspunkt: 10-14
Mødested: Blå Flag Center
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Muslingens dag
Hvad er en musling egentlig? Hvordan
trækker den vejret, hvordan bevæger den
sig, og hvordan ser den ud indeni? Alt det
og meget mere vil vi løfte sløret for, når vi
holder Muslingens Dag. Vi går på jagt efter muslinger og deres skaller på stranden, mens vi snakker om de spændende dyr.
Dato: onsdag 10. juli
Tidspunkt: 10-16
Mødested: Blå Flag Center.
Dato: onsdag 24. juli
Tidspunkt: 10-16
Mødested: Mommark Marina

Oprydning i naturen
Har du lyst til at give naturen en hjælpende hånd? Så er dette arrangement noget for dig.
Vi besøger Sønderborgs strande og tilhørende natur, og samler affald ind, som ikke hører
til her. Vi medbringer udstyr, så alt du/I skal medbringe er godt humør. Undervejs snakker
vi om plastic og forurening, og hvilke konsekvenser det har for stranden og havet.
Dato: torsdag 11. juli
Tidspunkt: 9-12
Mødested: Købingsmark Strand
Dato: torsdag 25. juli
Tidspunkt: 9-12
Mødested: Blå Flag Center
Dato: torsdag 1. august
Tidspunkt: 9-12
Mødested: Drejby Strand/Kerneland

8

Smag på stranden
På denne dag leder vi efter spiselige dyr
og planter på land og i vandet. Vi kigger efter blandt andet krabber, muslinger,
tang, rejer og meget andet. Vi taler om
hvilke dyr og planter vi finder, og bagefter
tilbereder og spiser vi dem.
Dato: torsdag 11. juli
Tidspunkt: 13-16
Mødested: Købingsmark Strand
Dato: torsdag 18. juli
Tidspunkt: 10-15
Mødested: Fynshav Strand
Dato: torsdag 25. juli
Tidspunkt: 13-16
Mødested: Blå Flag Center
Dato: torsdag 1. august
Tidspunkt: 13-16
Mødested: Drejby Strand/Kerneland

Stjerneløb
Denne dag står vi klar til at byde jer velkommen til vores helt eget stjerneløb. Deltagerne bliver delt ind i små hold, som
skal ud til nogle forskellige poster fordelt
på stranden. Her skal der løses hold-opgaver, svares på spørgsmål og prøves
kræfter med forskellige udfordringer. Det
hold som i løbet af dagen klarer sig bedst,
modtager en præmie. (OBS: kræver tilmelding. SU senest to dage før arrangementet. Tilmelding på mail til:
blaaflag@sonderborg.dk.
Dato: mandag 15. juli
Tidspunkt: 11-16
Mødested: Blå Flag Center
Dato: fredag 9. august
Tidspunkt: 10-15
Mødested: Blå Flag Center
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Fisketur fra båd
Tag med fiskerbåden NANA ud at sejle og fang og lær om fisk! Du får muligheden for at fange fladfisk og se hvordan en
fisk ser ud indeni. Med om bord er vores
naturformidler fra centret, som vil fortælle
om de fisk, der fanges og om livet på havets bund. Du behøver ikke at have fisket
før og vi har fiskestænger og grej til deltagerne. Husk fisketegn, hvis du er over
18 år!
Dato: tirsdag 16. juli
Tidspunkt: 10-14
Dato: torsdag 8. august
Tidspunkt 10-14
Mødested: Fynshav Lystbådehavn
Tilmelding: Køb billetter på Sønderborg Turistbureau, Perlegade 48, 6400 Sønderborg.
Tlf. 74 42 35 55
Pris: børn under 12 år: 50 kr., voksen ifølge med børn: 100 kr., Voksne: 200 kr.

Aftenfisketur fra båd
Tag med på vores aftensejltur med fiskerbåden NANA og fang og lær om fisk! Du
får muligheden for at fange fladfisk og se
hvordan en fisk ser ud indeni. Med om
bord er vores naturformidler fra centret,
som vil fortælle om de fisk, der fanges og
om livet på havets bund. Du behøver ikke
at have fisket før og vi har fiskestænger og
grej til deltagerne. Husk fisketegn, hvis du
er over 18 år!
Dato: søndag den 21. juli
Tidspunkt: 17-21
Mødested: Fynshav Lystbådehavn
Tilmelding: Køb billetter på Sønderborg
Turistbureau, Perlegade 48,
6400 Sønderborg. Tlf. 74 42 35 55
Pris: børn under 12 år: 50 kr., voksen ifølge med børn: 100 kr., Voksne: 200 kr.
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Fiskenes dag
Kom og vær med til at lære om en masse spændende fisk, når vi holder Fiskens
dag. Her vil der blive fortalt om mange af
de fisk vi kan finde i havet, og vi vil opklare mysterier såsom hvordan fisk kan trække vejret under vand. For dem der har
lyst, viser vi også hvordan fisk ser ud indeni, når vi dissekerer én eller flere fisk.
Dato: søndag 28. juli
Tidspunkt: 10-16
Mødested: Blå Flag Center

Miljø og klima(forandringer)
Hvordan står det til med havene og skovene, med havdyr og landdyr? Vi tager
temperaturen på klimaet, og de forandringer som sker rundt omkring os. Kom forbi Blå Flag Center til en spændende dag
om miljø og klima, få gode tips til mindre
plastic i din hverdag, og få inspiration til
hvordan du kan give naturen en hjælpende hånd.
Dato: lørdag 27. juli
Tidspunkt: 10-14
Mødested: Blå Flag Center
Dato: søndag 4. august
Tidspunkt: 10-15
Mødested: Blå Flag Center
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Rejestrygning ved Vemmingbund
Havet er fyldt med rejer. Kom med og prøv kræfter med rejestrygning. På denne dag får
du mulighed for at lære at fange rejer til din egen rejemad. Kom med når vi stryger rejer og
fortæller om rejers forskellige former, levesteder og liv, samt den natur, vi ser på vejen.
Dato: søndag 28. juli og tirsdag 6. august
Tidspunkt: 19-21
Mødested: Vemmingbund Strand

Insekterne og smådyr
Kom med på jagt efter smådyr og insekter, når vi tager ud i nærområdet og leder
efter dyr der kribler og krabler. Vi bringer
smådyrene med tilbage til Blå Flag Center, hvor vi vil fortælle om dem, mens I
kan kigge nærmere på dem.
Dato: fredag 26. juli
Tidspunkt: 10-16
Mødested: Sønderborg Strand, ved
Idrætshøjskolen
Dato: fredag 2. august
Tidspunkt: 10-16
Mødested: Blå Flag Center

Strand-bingo
Kom ned og vær med til at finde spændende dyr og planter, når vi spiller strand-bingo.
Hver deltager får udleveret en plade, med ting man skal finde på stranden, så tag din familie under armen og se hvem af jer der får bingo først.
Dato: mandag 29. juli
Tidspunkt: 10-15
Mødested: Rådhustorvet i Sønderborg
Dato: 3. august til 10. august
Tidspunkt: 10-15
Mødested: Rådhustorvet i Sønderborg

SFO dag
Et lukket arrangement ud af huset med SFOérne
Dato: tirsdag 6. august
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Maritim torvedag i Sønderborg bymidte
I dag rykker Blå Flag op i Sønderborg bymidte til en maritim torvedag på Rådhustorvet. Der
vil være røre bassiner, smagsprøver på spiselige
ting fra naturen, og så vil der selvfølgelig være
en masse aktiviteter med naturformidler Anna-Louise og Anne Mette fra Blå Flag Center og
deres kolleger fra naturvejlederne i Sønderborg
Kommune! Gå ikke glip af en sjov lærerig dag i
Sønderborg.
Dato: lørdag 3. august
Tidspunkt: 10-15
Mødested: Rådhustorvet i Sønderborg

Afslutningsdag med afslutningsbål
Hele dagen vil være fyldt med forskellige aktiviteter, der markerer afslutningen på dette års
sæson på Blå Flag Center. Vi hygger med bål og snobrød ved centeret og siger mange tak
for denne gang og på gensyn til næste år!
Dato søndag 11. august.
Tidspunkt: 19-21
Mødested: Fluepapiret, stranden ved Sønderborg Slot

Livredderpatruljen
Vi får besøg af Livredderpatruljen fra
Trygfonden! Følg os på Facebook og se
hvornår! En af vores centerledere (Anna-Louise og Anne Mette) vil være til stede på dagen. Er du interesseret i at vide
mere, kan du læse mere om det på Trygfondens hjemmeside www.respektforvand.dk

Revets dag
Kom og vær med til at kaste de første
sten i vandet... Arrangør af Foreningen Als
Stenrev og Sønderborg Kommune.
Dato: Lørdag 24. august
Tidspunkt: 12-17
Mødested: Fluepapiret, stranden ved
Sønderborg Slot
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Blå Flag aktiviteter
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2019

Sønderborg Kommune
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06.2019 Kommunikation

Blå Flag Center
Sønderborg Lystbådehavn
tlf. 27 29 40 84 og 24 41 28 75
blaaflag@sonderborg.dk
Bæredygtighed og Natur
Sønderborg Kommune
tlf. 88 72 40 84
mandag-onsdag kl. 10-15
torsdag kl. 10-17
fredag kl. 10-13
post@sonderborg.dk
www.sonderborgkommune.dk
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,Blå Flag programmet laves i samarbejde med naturskolerne i Sønderborg Kommune
Læs mere om naturskolerne på www.naturvejlederne.dk og om os på
Facebook og Instagram ”Blå Flag Center Sønderborg”

