Blå flag program 2020
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.

Velkommen til Blå Flag Center Sønderborg
I Sønderborg kommune har vi over 250 km. kystlinje og har en rigtig spændende og
varieret kystnatur. Der findes mange skønne strande og naturområder rundt i hele
kommunen. 8 af vores strande er udpeget som Blå Flag strande.
Blå Flag Center Sønderborg drives af Sønderborg Kommune i
samarbejde med Visit Sønderborg og Naturvejlederne Sønderborg.
Vi har lavet en lille film om vores Blå Flag strande,
den kan ses ved at scanne QR-koden eller gå ind på:
www.visitsonderborg.dk/sonderborg/oplevelser/dag-ved-stranden
Covid-19
Da vi alle er berørte af COVID-19, har vi arrangeret at alle vores Blå Flag
arrangementer afholdes i henhold til retningslinjerne for Covid-19.
Det betyder at når Blå Flag inviterer alle med på ture, sker det i det omfang
forsamlingsforbuddet tillader. Man skal derfor tilmelde sig til alle vores
arrangementer!
Når du er tilmeldt, vil du blive udstyret med et armbånd som giver dig
adgang til arrangementet. Tilmelding sker via Visit Sønderborg på
mail: info@visitsonderborg.com eller telefon: 74423555.
Du kan følge vores arrangementer og nyt fra Blå Flag på Facebook-side
”Blå Flag Center Sønderborg”. Her lægger vi dagligt opdateringer ud med
information om turene, naturen mm.
Vi håber, at I vil tage godt imod alle vores spændende arrangementer
hen over sommeren, og vi håber at vi ses derude.

De bedste sommerhilsner
Andreas Hermann, Naturcenterleder
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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.

Hvor er Blå Flag i Sønderborg Kommune?
Blå Flag Center (BFC) ligger på Sønderborg Lystbådehavn. I dette program finder du aktiviteter som foregår ved centeret og på de 8 forskellige Blå Flag strande i kommunen. Desuden vil nogle aktiviteter i år blive afholdt ved Sønderborgs nye marine center ”Det Marine Center” som ligger for enden af Skydebanevej på Kær Vestermark.
De 8 Blå Flag strande i Sønderborg Kommune er følgende:
1. Alnor Strandpark (Gl. Færgevej 64, 6300 Gråsten)
2. Vemmingbund strand (Vemmingbund Strandvej 61, 6310 Broager)
3. Sønderborg strand (ud for Idrætshøjskolen, Strandvej, 6400 Sønderborg)
4. Drejby strand/Kerneland (Kegnæsvej 85, 6470 Sydals)
5. Mommark Marina (Mommarkvej 382, 6470 Sydals)
6. Fynshav strand (ved siden af Fynshav Bådehavn, 6440 Augustenborg)
7. Købingsmark strand (Købingsmarkvej 53, 6430 Nordborg)
8. Fluepapiret Sønderborg (ved Sønderborg slot, 6400 Sønderborg)
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Hvem er Blå Flag?
Blå Flag naturformidlingen varetages af Naturvejlederne
Sønderborg. Vores gennemgående person er vores naturformidler
Mathias Brügmann Jessen. Han vil sammen med kollegerne fra
Naturvejlederne formidle naturen over, i, og under havets overflade.
4

Retningslinjer i forbindelse
med COVID-19 ved vores
arrangementer med udstyr
I forbindelse med vores ture og arrangementer, bruger vi ofte en del udstyr og materialer.
Ved alle vores ture/arrangementer vil der være
de nødvendige midler til at rengøre udstyret før,
under og efter brug.
Når der bruges ”personligt” udstyr som eksempelvis ved vores snorkelture, vil personalet
sørge for at det er rengjort før brug.
Da vi skal vide hvor mange deltagere vi har ved
alle vores arrangementer, skal man tilmelde sig
arrangementerne og vil opleve en markering i
det område arrangementet holdes i. Inden for
dette område bedes deltagerne opholde sig
under arrangementet. Ved indgangen og opstart arrangementerne vil der være håndsprit
og mulighed for aftørring.

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

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

Android

iPhone
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Blå Flag aktiviteter i Sønderborg Kommune 2020
Kajaktur

Kom med en tur på vandet og oplev kysten fra en helt ny side. Havkajakken er et
fantastisk fartøj der hurtigt tager dig vidt omkring og giver adgang til fantastiske
naturoplevelser på vandet.
Erfaring med kajaksejlads er ikke nødvendig for deltagelse i turen, men det er et krav at
alle deltagere minimum skal være 15 år og skal kunne svømme. For deltagere under 18 år
er en forældreunderskrift påkrævet for deltagelse. Blanketten udfyldes af forældre på
dagen før turens start. Ved tilmelding angives navn og alder på deltagere pr. mail eller
telefon til info@visitsonderborg.com eller 74423555
Naturvejlederne tager forbehold for ændringer/aflysninger som følge af vejrforholdene.
Påklædning: Sportstøj, sko som kan tåle vand, en vindjakke og en pose med skiftetøj.
Begrænsede antal pladser: 8 deltagere pr. tur.
Aldersgrænse: 15 år.
Dato: Onsdag d. 1. juli
Tidspunkt: Kl. 15 - 18

Dato: Fredag d. 10. juli
Tidspunkt: Kl. 10 - 13

Dato: Lørdag d. 4. juli
Tidspunkt: Kl. 10 - 13

Dato: Torsdag d. 6. august
Tidspunkt: Kl. 10 - 13

Dato: Tirsdag d. 7. juli
Tidspunkt: Kl. 10 - 13

Dato: Lørdag d. 8. august
Tidspunkt: Kl. 10 - 13

Mødested: P-pladsen ved Verdens Ende, Sønderborg (Koordinater: 54.923399, 9.770202)
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Vandlege

Kom og vær med når vi leger og udfordrer vores balance
og koordination i vandet! Vi eksperimenterer med at ro i
åbne polo-kajakker og står på Stand Up Paddle Board.
Turen foregår inden for et afgrænset område hvor der
kan trænes, og undervejs vil deltagerne blive introduceret for forskellige øvelser og lege. Og en ting er helt sikkert: Vi kommer alle til at blive meget våde!
Erfaring med padle og pagaj er ikke nødvendig for deltagelse i turen, men det er et krav at alle deltagere skal
være minimum 12 år og skal kunne svømme. For deltagere under 18 år er en forældre
underskrift påkrævet for deltagelse. Blanketten udfyldes af forældre på dagen før
aktivitetens start. Ved tilmelding angives navn og alder på deltagere pr. mail eller
telefon til info@visitsonderborg.com eller 74423555
Naturvejlederne tager forbehold for ændringer/aflysninger som følge af vejrforholdene.
Påklædning: Badetøj eller lignende.
Begrænsede antal pladser: 16 deltagere pr. tur
Aldersgrænse: 12 år.
Dato: Mandag d. 6. juli
Tidspunkt: Kl. 10 - 13
Mødested: Vemmingbund Strand

Dato: Fredag d. 7. august
Tidspunkt: Kl. 10 - 13
Mødested: Fynshav Strand

Vild havmad

Tag med på jagt i naturens spisekammer. Vi vil fortælle
om de utallige spiselige dyr og planter, der findes ved
havet, og se hvad vi selv kan finde på en tur langs kysten.
Under kyndig vejledning fra kok Sune Axelsen fra Hotel
Baltic, vil vi sammen tilberede en eller flere retter, som
afhænger af dagens fangster. Begrænsede pladser.
Dato: Onsdag d. 8. juli
Tidspunkt: Kl. 15 - 19
Mødested: Købingsmark strand
Dato: Søndag d. 2. august
Tidspunkt: Kl. 10 - 14
Mødested: Det Marine Center
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Dissektionsdag

Hvordan kan fiskene se under vand uden dykkerbriller?
Hvorfor flyder fiskene ikke på overfladen eller synker til
bunds? Kan fisk registrere bevægelser gennem vand?
Få svar på dette og meget mere når vi dissekerer og fortæller om forskellige fiskearter. Vi ser på fiskenes ana
tomi og undersøger deres tilpasninger til havmiljøet.
Dato: Mandag d. 13. juli
Tidspunkt: Kl. 11 - 13
Mødested: Blå Flag Center
Dato: Søndag d. 19. juli
Tidspunkt: Kl. 11 - 13
Mødested: Det Marine Center

Strandsafari med Vandbingo

Kom med på en tur ud i det lave vand, og se hvor mange
af arterne fra Vandbingo.dk du kan finde. Udstyret med
waders, fiskenet og vandkikkerter går vi på opdagelse
i havets forunderlige verden. Undervejs fortæller vi om
dyrenes utrolige liv og færden og deres fascinerende
tilpasninger.
Vandbingo er en del af ”Vores Natur – Under Vandet”
i forlængelse af DR’s ”Vilde vidunderlige Danmark”.
Dato: Torsdag d. 16. juli
Tidspunkt: Kl. 10 – 12 og 12:30 – 14:30
Mødested: Fluepapiret ved Sønderborg slot
Dato: Mandag d. 20. juli
Tidspunkt: Kl. 10 - 14
Mødested: Mommark strand

Dato: Fredag d. 24. juli
Tidspunkt: Kl. 13 - 15
Mødested: Vemmingbund

Dato: Mandag d. 20. juli
Tidspunkt: Kl. 13 - 15
Mødested: Kerneland

Dato: Mandag d. 27. juli
Tidspunkt: Kl. 10 - 12
Mødested: Købingsmark strand

Dato: Fredag d. 24. juli
Tidspunkt: Kl. 10 - 12
Mødested: Alnor Strandpark

Dato: Tirsdag d. 28. juli
Tidspunkt: Kl. 10 - 12 og 13 - 15
Mødested: Sønderborg strand ved Idrætshøjskolen
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Snorkeltur med Vandbingo

Har du lyst til at opleve livet under overfladen helt tæt på? Så tag med når vi dykker
ned i krabbernes, rejernes, og fiskenes verden. Her vil vi blandt andet se hvor mange
arter vi kan finde, som indgår på Vandbingo.dk (Vores Natur, Vilde Vidunderlige
Danmark). Vi har udstyr til alle deltagere. Deltagere skal minimum være 12 år og
kunne svømme.
For deltagere under 18 år er en forældreunderskrift påkrævet for deltagelse. Blanketten
udfyldes af forældre på dagen før turens start. Ved tilmelding angives navn og alder på
deltagere pr. mail eller telefon til info@visitsonderborg.com eller 74423555
Begrænsede pladser.
Naturvejlederne tager forbehold for ændringer/aflysninger som følge af vejrforholdene.
Dato: Søndag d. 12 juli
Tidspunkt: Kl. 11 - 14

Dato: Onsdag d. 29. juli
Tidspunkt: Kl. 11 - 14

Dato: Fredag d. 17. juli
Tidspunkt: Kl. 11 - 14

Dato: Onsdag d. 5. august
Tidspunkt: Kl. 11 - 14

Mødested: Mødestedet er afhængigt at vindforholdende og vil blive annonceret på
Facebook og per mail til de tilmeldte når datoen nærmer sig.
Vores 3 foretrukne lokaliteter er:
1: Fluepapiret ved Sønderborg slot.
2: Det marine center for enden af skydebanevej, Sønderborg.
3: 2-øren, Sundgade (over for Sønderborg slot).

9

Kreativ i naturen

Kom med ned på en af de lokale Blå Flag strande og slip kreativiteten løs. Vi samler sten, skaller,
tang og drivtømmer langs stranden og skaber små
kreative kunstværker, som du enten kan tage med
hjem eller måske kan lade stå på stranden til
glæde for andre. Skab dit eget seje postkort med
sandkunst, lav et fladfisketryk eller modellér en
lille sur fisk – kun fantasien sætter grænser for,
hvad vi kan finde på. Naturvejlederne har grej
med til dagens aktivitet, så kom og vær med til et
par kreative timer ved kysten.
Dato: Onsdag d. 8. juli
Tidspunkt: Kl. 10 - 12
Mødested: Købingsmark strand

Dato: Tirsdag d. 4. august
Tidspunkt: Kl. 10 - 12
Mødested: Vemmingbund strand

Dato: Torsdag d. 9. juli
Tidspunkt: Kl. 10 - 12
Mødested: Blå Flag Center

Dato: Torsdag d. 6. august
Tidspunkt: Kl. 10 - 12
Mødested: Drejby strand/Kerneland

Kystvandring – blåmuslinger, tang og havhaver – ”Ild & vand”
Tag med på en kystvandring langs Alssund gennem
naturområdet Kær Vestermark. Undervejs fortæller
naturvejlederen om naturen i området. Kystvandring

ens mål er Det Marine Center, hvorfra der er udkig til
havhaverne i Alssund. Her vil naturvejlederen fortælle
om blåmuslingens biologi og hvordan denne organisme
kan hjælpe vores havmiljø.
Foreningen Den Blå Kolonihave vil fortælle om
Sønderborgs nystartede havhaveforening og afslutningsvis vil kok Sune Axelsen fra Hotel Baltic tilberede
smagsprøver af friske muslinger og tang.
Arrangementet er støttet af organisationen Havhøst som står bag den landsdækkende
kampagne ”Ild & vand” www.havhøst.dk/begivenheder/ild-vand-2020/
Dato: Lørdag d. 11 juli
Tidspunkt: Kl. 10 - 14
Mødested: Støvlen, Skydebanevej 1A, Kær Vestermark
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Familievandring

Kom med på en hyggelig vandretur langs kysten sammen med din familie. Vi starter ved Mommark Marina
og går en let tur sammen langs stranden, hvor alle kan
være med. Undervejs ser vi om vi kan finde digesvalernes reder i skrænterne og gør stop for børn og barn
lige sjæle, for at lege strandsnegle-tik og fange krabber.
Vi slutter turen med bål, hvor vi bager Naturvejledernes
gode sommer-snobrød med havsalt og rynket rose.
Dato: Lørdag d. 1. august
Tidspunkt: Kl. 13 - 15
Mødested: Mommark Marina

Aftenfisketur fra kyst

Pak fiskestangen og tag med ud og fisk. Vi fisker med
stang fra kysten i Vemmingbund og Alssund og fortæller
om de fisk, der bliver fanget. Vi har fiskestænger og grej
til udlån, men tag gerne dit eget med.
Husk at du skal have fisketegn hvis du er mellem 18 og
65 år.
Dato: Onsdag d. 15. juli
Tidspunkt: Kl. 18 - 21
Mødested: Det Marine Center
Dato: Lørdag d. 18. juli
Tidspunkt: Kl. 18 - 21
Mødested: Gammelmark, Vemmingbund (koordinater: 54.888383, 9.724187)
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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 del
tagerne. Husk fisketegn, hvis du er mellem 18 og 65 år.
Dato: Tirsdag d. 21. juli
Tidspunkt: Kl. 10 - 14
Dato: Mandag d. 3. august
Tidspunkt: Kl. 10 - 14
Mødested: Fynshav Lystbådehavn
Tilmelding: Køb billetter på Sønderborg Turistbureau, Perlegade 48, 6400 Sønderborg.
Tlf. 74 42 35 55 eller info@visitsonderborg.com.
Pris: Børn under 12 år: 50 kr., voksen ifølge med børn: 100 kr., Voksne: 200 kr.

Aftenfisketur fra båd

Tag med på aftensejltur 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 mellem 18 og 65 år.
Dato: Søndag d. 5. juli
Tidspunkt: Kl. 16 - 20
Dato: Torsdag d. 23. juli
Tidspunkt: Kl. 17 - 21
Mødested: Fynshav Lystbådehavn
Tilmelding: Køb billetter på Sønderborg Turistbureau, Perlegade 48, 6400 Sønderborg.
Tlf. 74 42 35 55 eller info@visitsonderborg.com
Pris: Børn under 12 år: 50 kr., voksen ifølge med børn: 100 kr., Voksne: 200 kr.
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Morgenyoga ved havet

Start din sommermorgen med en times yoga med vind i håret til lyden af bølgebrus.
Vi har et let yogaprogram klar, hvor alle kan være med og laver også enkle åndedræts- og
afspændingsøvelser. Med morgenyoga får du en god start på dagen og mærker din krop
og dit åndedræt. Vi har yogamåtter med, men medbring gerne selv et let tæppe eller et
stort tørklæde til afspændingsøvelsen. For de friske er der naturligvis mulighed for en tur
i bølgen blå som afslutning – husk da også badetøj og håndklæde. Vi glæder os til at se dig.
Dato: Onsdag d. 1. juli
Tidspunkt: Kl. 8 - 9
Mødested: Sønderborg strand ved Idrætshøjskolen
Dato: Fredag d. 7. august
Tidspunkt: Kl. 8 - 9
Mødested: Sønderborg strand ved Idrætshøjskolen

Afslutningsbål med snobrød

Vi markerer afslutningen af dette års Blå Flag Sæson
med bål, snobrød og skumfiduser. Der vil naturligvis
også være mulighed for krabbefiskeri fra den nye fiskebro.
Dato: Søndag d. 9 august
Tidspunkt: Kl. 19 - 21
Mødested: Det Marine Center
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Blå Flag aktiviteter
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Sønderborg Kommune
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Blå Flag programmet laves i samarbejde med Naturvejlederne Sønderborg
Læs mere om naturvejlederne på www.naturvejlederne.dk og om os på
Facebook og Instagram ”Blå Flag Center Sønderborg”

Blå Flag Center
Sønderborg Lystbådehavn
tlf. 27 29 40 84
blaaflag@sonderborg.dk

06.2020 Kommunikation

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

