Program
Onsdag d. 13. maj kl. 11:30
 Ankomst til Motel Nordsøen og indkvartering
 Velkomst
 Frokost
 Workshops
1. Fiskeri contra aquakultur
2. Hvordan formidler vi en torsk.
3. Motion på stranden.
4. Havnens kulturhistorie.
5. Erosion og kystsikring.
6. Bjesk.
7. Geologi/sten på stranden.
8. 10. Batteri
9. Kystens fugle
10. Fiskeredskaber. Forskning, fremstilling og bæredygtighed.





Besøg på Nordsøen Oceanarium
Spisning
Bestyrelsens time
Aftenprogram

Onsdag aften vil der være bjesk- og likørsmagning. Og da Hirtshals er bjeskens hovedstad, så vil dette
foregå på en anderledes måde!
Torsdag d. 14. maj
 Mulighed for deltagelse på fiskeauktion eller morgenbadning med forening
 Morgenmad
 Hvad er Naturmødet og hvad kan vi som Naturvejledere bruger det til?
 Workshops ang. fredagens debat på Naturmødet
 Kåring af årets bjesk og likør
 Frokost
 Vi bevæger os til Naturmødet på den mest økonomiske måde – vi går
 Åbning af Naturmødet 2020 i Thunderdome
 Oplev Naturmødet på egen hånd. Mulighed for at møde fondene, foreningerne mv på forskellige
stande.
 Partilederrunde i Thunderdome
 Festmiddag og fest på havnen i Hirtshals
Det vil være en fordel, hvis I på forhånd har hentet Naturmødets app, hvor I kan se programmet for dagen.
Her findes en oversigt over scenernes og standenes placering.
Torsdag aften vil der være festmiddag på havnen i Hirtshals! Vi starter i Restaurant Abstrakt og har
mulighed for at bevæge os ud i Naturmødets fantastiske festglade stemning. I de forskellige telte vil der
være mulighed for at gå til forskellige koncerter og få rørt bentøjet, så det ikke ruster fast.
Hvis man ønsker at deltage i andet end det fuldstændige praktiske Fjällräven-kluns, så skal man huske at
beregne tid således at man kan nå til motellet og tilbage på Naturmødet igen.

Fredag d. 15. maj
 Mulighed for morgenbadning
 Morgenmad
 Bagage ud i bilerne
 Vi bevæger os mod Naturmødet. Vi fortsætter hvor vi slap.
 ”Liv og død i naturen” Naturvejledning Danmarks debat på Zenit-scenen.
 Kåring af Årets Naturformidler (Naturmødet)
 Fælles afslutning for Årskonferencen 2020 og grab’n go
Med forbehold for ændringer.

