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Nyhedsbrev Oktober 2017 

  Møde i oktober   

 
Onsdag den 11. oktober kl. 14.00 

 

Kan en pensioneret magister overleve  

i den danske natur?  

    
Tilmelding senest mandag den 9. oktober på joergen.eie@gmail.com Ledsager er velkommen.  

Skriv gerne om du kører selv og har ekstra plads i bilen eller om du har brug for kørelejlighed.  

Bemærk. At der ikke kører bus til Ørnereden denne dag. 

 

 

Program 
 

Kl. 14.00: Mødetid på parkeringspladsen ved Ørnereden. Under havtaget ved trappen, HVIS det regner. 

 

Vandretur i skoven og/ eller ved stranden med indsamling af spiselige planter, svampe, tang m.m. Biolog 

Peter Magnussen og Inger Damgård tager os med på tur i Moesgaard Skov. Her kan der være svampe at 

finde, men sikkert også urter til både madlavning og snaps.  

Peter vil fortælle bl.a. om spiselige svampe og krydderurter. Inger Damgård, der har været frivillig i ”Smag 

på Aarhus”, ved meget om tilberedning af diverse urter, tang og muslinger m.m. Peter og Inger medbringer 

kogegrej og feltkøkken, så vi kan smage på fangsten. Der vil blive tid til en kop termokaffe og et stykke 

kage, sådan som det hører sig til på en rigtig skovtur. Til slut tilberedning af det indsamlede.  

 

Kl. 17.00: Arrangementet slutter. 

Medbring praktisk fodtøj, evt. regntøj eller paraply og gerne termokande med kaffe/te. Deltagerne må gerne 

medbringe kurv og kniv samt diverse fangsredskaber og evt. gummistøvler.  

Om Naturturen oplyser Peter Magnussen følgende: 

Pensionister som os skal bruge ca. 2.500 cal./dag. Peter medbringer en vægt, så vi kan veje det deltagerne har 

fundet på ca. en time. Så kan vi se, hvor mange timer de skal bruge hver dag for at skaffe 2.500 cal./dag ved 

sankning og fangst i dansk natur i Midtjylland i oktober 2017. For yderligere inspiration se på Facebook-

gruppen ”Vildmarks-entusiasterne” samt App’en ”Vild mad”.  

 

Vel mødt – med venlig hilsen Bestyrelsen for DM seniorer Midtjylland 

Evt. yderligere information på 29 71 44 23 

 

Næste møde i DM seniorer Midtjylland er onsdag den 15. november kl. 14.00-16.00  

Et af oldtidens Syv Vidundere: Mausoleet i Halikarnassos v/ professor Poul Pedersen 
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