
10 års Jubilæumsudflugt for frivillige i Nationalpark Thy 

 

Den 13. - 14. september havde Nationalpark Thy Venner sammen med Nationalpark Thy inviteret til en 2 
dages frivilligudflugt for Nationalparkens frivillige, og 75 frivillige deltog i arrangementet. 

Udflugten var koordineret og planlagt af Nationalpark Thy Venner og rejsemålet var i år Vadehavet med 
fokus på besøg hos Vadehavscentret ved Ribe på dag 1, og på dag 2 hos Multimar Wattforum beliggende i 
Sydslesvig ved byen Tønningen.  

Begge besøgssteder blev præsenteret af kyndige værter, og spørgelysten hos de frivillige var stor undervejs. 

Vadehavscentret ved Ribe kan betragtes som indgangsporten til Nationalpark Vadehavet, og formidlingen 
tager udgangspunkt i en rejse gennem Vadehavets landskab med fokus på områdets millioner af trækfugle. 
Den 1.000 kvadratmeter store udstilling frembyder således en eventyrlig beretning om Vadehavet og 
trækfuglenes verden.  

Multimar Wattforum formidler de biologiske og kulturelle forhold i den nordtyske del af vadehavsregionen, 
og den 3.000 kvadratmeter store udstillingsbygning imponerer med sine mange fiskeakvarier og 
illustrationer af dyrenes betingelser for liv i vadehavsregionen.  

Udover besøg på Udstillingscentrene var der også tid til bestigning af det 25 meter høje Marsktårnet ved 
Skærbæk,- et imponerende bygningsværk tegnet af tegnestuen BIG. 

Undervejs i bussen fortaltes om den tyske kunster, Kâte Lassen, som igennem 25 år trofast besøgte Thy og 
her arbejdede med fortolkning af fiskerbefolkningens liv. I Flensborg besøgtes Mariakirken, hvor 
kunstnerens store glasmosaikker udarbejdet og isat i årene umiddelbart efter ophøret af 2. Verdenskrig 
kunne ses og beundres.   

Helt ude mod vest besøgtes ferielandsbyen Sankt Peter-Ording, og man kunne her rigtigt fornemme havets 
og tidevandets betydning for vadehavskysten. 

Turen gennemførtes med stor succes, og alle de frivillige fik et indgående billede af besøgsstederne, og 
hvorledes Nationalparkcentrene hver på deres måde griber informationsopgaven an omkring formidlingen 
af vores fælles natur- og kulturarv. 

Der var højt humør under hele turen med udveksling af historier og frivilligerfaringer, og deltagerne ser nu 
frem det fortsatte virke som frivillig og mødet med nye ”kolleger”. 

      


