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Kan du tænde et bål? Kender du de spiselige urter?
Følg med, når Sofie og Liv fra Nationalparken sender live på VisitFjordlandets Facebook
For masser af mennesker i Fjordlandet er naturen blevet en gave i disse tider, hvor det meste er lukket.
Men hvad kan man egentlig foretage sig i naturen – ud over at gå tur? Og hvordan tænder man et hyggeligt
lejrebål eller genkender de spiselige urter? Det er der nok mange, der savner inspiration til.
VisitFjordlandet og Nationalpark Skjoldungernes land har derfor fået ideen om at sende live fra Boserup
Skov fredag d. 8.maj kl. 12 med masser af inspiration til hyggelige aktiviteter i naturen.
Nationalparkens naturvejledere, Liv og Sofie, vil fortælle lidt om Nationalparken Skjoldungernes Land og
sagnet om Kong Skjold og hans slægt, som har lagt navn til Nationalparken. Derudover vil de fortælle lidt
nærmere om Boserup Skov, de sanker urter og fortæller lidt om, hvad du kan samle og hvor meget du tage.
Du kan også høre om, hvordan du overnatter i skoven, hvordan du lavet et bål og ideer til mad over bål.
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Vi håber på den måde at inspirere til at bruge naturen meget mere, for naturen i Fjordlandet har så
mange oplevelser at byde på, siger Thomas Kær Mahler projektchef for VisitFjordlandet, og
fortsætter,
Fredag den 8. maj er Bededag, hvor mange familier holder fri og derfor har tid til både at se
udsendelsen og til selv at gå ud og prøve nogle af aktiviteterne af bagefter.

Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål i løbet af hele sendingen.
Følg Live-sendingen fredag d. 8. maj fra kl 12, på VisitFjordlandets og Nationalpark Skjoldungernes Lands
Facebooksider. Du finder de to Facebooksider her:
www.facebook.com/VisitFjordlandet/
www.facebook.com/nationalparkskjoldungernesland/
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