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Estisk tv-program om Vadehavet kan ses nu
HO BUGT – Tre af Nationalpark Vadehavets part-
nere, Blåvand Fuglestation, WestBrew og Ho Bugt 
Oksen, har sammen med nationalparksekretariatets 
to naturkonsulenterne haft deres debut på landsdæk-
kende estisk tv. 

Baggrunden er, at tv-hold fra Estonian Public Bro-
adcasting tilbage i september 2021 var på besøg for at 
lave optagelser til et program om, hvordan vi i Na-
tionalpark Vadehavet får naturbeskyttelse til at spil-
le sammen med lokal erhvervsudvikling. Det estisk 
tv-hold besøgte Blåvand Fuglestation og Skallingen 
samt bryggeriet WestBrew og Bakkegården i Billum.

Nu har udsendelsen været vist, og nu kan man ud 
over flotte optagelser fra nationalparken opleve land-
mand Ole Andresen, brygger Tommy Bagger, ornito-
log Bent Jakobsen og naturkonsulenterne Xenia Salo-
monsen og John Frikke. 

Programmet er på estisk, men interviewene fore-
går på engelsk. Linket er her: etv.err.ee/1608500456/ 
vadehaveti-rahvuspark-taanis.

Fællesspisning i bålhytten i Guldager
GULDAGER – Så er der planlagt fællesspisninger i 
2022 i bålhytten i Guldager. Datoerne er mandag den 
16. maj kl. 17.30 med sidste tilmelding den 13. maj, 
onsdag den 29. juni kl. 17.30 med sidste tilmelding 
den 26. juni, torsdag den 11. august kl. 17.30 med sid-
ste tilmelding den 8. august og torsdag den 1. septem-
ber kl. 17.30 med sidste tilmelding den 29. august. 

Der er kun 40 pladser, og det er først til mølle med 
bestilling. Man bestiller ved at sende en SMS til Gul-
dager Borgerforening på telefon 29 82 49 16 med navn 
samt antal børn og voksne. Betaling overføres via 
MobilePay til Guldager Borgerforening på 11374 eller 
eventuelt til Lene Nielsen, Skoletoften 76, Guldager – 
dog kun aftalte penge. 

Man skal selv medbringe bestik og tallerken, og 
der er salg af drikkevarer. Maden leveres af Guldager 
Forsamlingshus. Man kan læse mere i Nordvestnyt.

Livlig generalforsamling i Sædding ventes
SÆDDING – Formanden for Sæding-Fovrfeld Lokal-
råd, Lise Retbøll, vil ikke blive forbavset, hvis der op-
står livlig debat på generalforsamlingen torsdag den 
21. april klokken 10 i Sædding Biblioteks mødesal 2. 
Emnerne er nemlig mange og vigtige. 

Der er forureningen af Ho Bugt med badeforbud 
ved Karl Andersens Vej og udledning ved Ådalen, 
kommuneplanen, mastesagen, Mågehøjen, hellean-
lægget på Hjerting-vejen, helhedsplanen, autocampe-
re i ved blandt andet Sædding Strandvej samt diverse 
lokalplaner at forholde sig til.

Hold Guldager ren søndag den 3. april
GULDAGER – Den årlige affaldsindsamling i Gul-
dager finder sted søndag den 3. april, oplyser Gul-
dager Borgerforening. 

Alle synes jo, det er dejligt, når der ikke ligger af-
fald og flyder rundt på stierne, i vejkanten og i bu-
skene, men det flyver jo ikke op i sækkene af sig selv. 

Deltagerne mødes klokken 10 ved Bålhytten, Gul-
dagervej 68. Her udleveres opsamlingssække, men 
handsker, opsamlingstænger, eventuel trillebør og 
hvad der ellers kan bruges til at samle skrald op med, 
må man selv medbringe.

Klokken 11.45 mødes deltagerne igen ved Bålhytten 
til en øl eller sodavand. 

Fodboldklubber kan igen komme til ø-cup
6710 – En del fodboldklubber i området har været 
glade for at sende unge fodboldspillere til Fanø Som-
mercup. 

Siden 2019, da den senest fandt sted, har den lig-
get stille. Her her i 2022 kommer den igen den 15. og 
16. juli, oplyser arrangørerne. Man kan se mere på  
fanosommercup.dk.

        Sønderris Sportsklubs fik 
sig en herlig fastelavnsfest
FASTELAVN – Traditionen 
tro har Sønderris Sports-
klub afholdt fastelavnsfest 
den 27. februar. 

Det blev en dejlig efter-
middag med 155 børn fra 
ca 0-10 år samt forældre og 
bedsteforældre. 

Der blev slået katten af 
tønden – ni tønder skal der 
til, når der møder så dej-
ligt mange spændte og ud-
klædte børn op. 

Alle slår til tønden, så 
hårdt de kan, for der kæm-
pes om at blive kattekonge, 
kattedronning eller den 
bedst udklædte. Det gør de, 
fordi der til dem er der ga-
ver og kroner. I år var det 
de flotteste kroner, der var 
lavet af vores nye cafépige 
Gitte. 

Børnene fik fastelavns-
boller, juice og slikposer. 

De voksne kunne købe 
kaffe, fastelavnsboller eller 
cupcakes i cafeen. 

Lidt musik havde vi også 
– man kan næsten kalde de 
tre gutter for SSK’s husor-
kester – i hvert fald til faste-
lavnsfesten. 

For at sådan en eftermid-
dag kan lykkes er der brug 
for mange frivillige hæn-
der. Til alle de, der hjalp til 
fastelavnsfesten, både med 
små og store opgaver, skal 
lyde en kæmpe TAK.

Tekst og foto:  
Sønderris Sportsklub

Blåhalsen er kommet til Vadehavet og 
er klar til at efterligne de andre fugle

 En af de smukkeste fugle 
i den danske fuglefauna 
ankommer i disse dage til 
Danmark. Men det har den 
ikke altid gjort, for den har 
kun ynglet i Danmark de 
seneste 30 år. Fra det første 
ynglepar i 1992 er der nu 
estimeret mere end 1000 
par. Blåhalsen overvintrer 
på de afrikanske savan-
neområder i Vestafrika og 
Sydvesteuropa. Nogle bli-
ver dog i middelhavsom-
rådet, men de ankommer 
på de danske yngleom-
råder fra sidst i marts til 
midt i april. Blåhalsen har 
nu bredt sig fra marskom-
råderne i Vadehavet, hvor 
den foretrukne ynglebiotop 
er rørskove langs grøfter og 
digekanaler med buskads 
af pilebuske.  

Den sydlige race af blå-
halsen indvandrede fra 
Tyskland og lokaliserede 

sig først i Tøndermarsken, 
hvorfra den nu har bredt 
sig nordpå til Varde Å og 
Ho Bugt, og så langt som 
Vejlerne i Nordjylland, 
samtidig med at den også 
har bredt sig mod øst og nu 
ses og høres på Sjælland.

Blåhalsen lever i højeste 
grad op til sit navn, og den 
er en fremragende sanger, 
selvom den tilhører fami-
lien jorddrosler, der nu er 
omdøbt til jordsangere, 
hvor vi jo er særdeles fa-
miliære med rødhalsen i 

Danmark, og kun blandt 
de mest nørdede kendes 
hvidhalsen, der er en længe 
ventet fugleart i Danmark, 
endnu ikke set herhjemme.

På Fanø Fuglestation vi-
ser vi hvert år blåhalsen 
frem for vores deltagere, og 
det vækker stor begejstring 
at både se den smukke fugl 
og høre dens sang, der er 
utrolig alsidig, fordi den 
som mange andre excelle-
rer i at imitere andre fugles 
sang og blander den med 
sin egen.

Hvis du aldrig har set en 
blåhals, så skylder du dig 
selv en af de smukkeste op-
levelser. 

Tekst: Søren Brinch

Vadehavets fugle Den smukke blåhals er blevet 
en fast gæst i Vadehavet. Foto: 
Thorbjørn Brunander Sund.

Blåhalsen er en mester i at imitere  Blåhalsen er en mester i at imitere  
andre fugles sang. Foto: Søren Brinchandre fugles sang. Foto: Søren Brinch


