
DM seniorer Midtjylland 
http://www.dm.dk/OmDM/Pensionister/DMSeniorer/DMSeniorMidtjylland 

Nyhedsbrev Juni 2018 

  Møde i juni    

 
Onsdag den 6. juni kl. 14.00 

 

Kan en pensioneret magister overleve  

i den danske natur?  

    
Tilmelding senest fredag den 1. juni på joergen.eie@gmail.com Ledsager er velkommen.  
Da sommerkøreplanen først træder i kraft den 1. juli, må vi selv sørge for transport til Ørnereden. Hvis du har brug for 

transport, så skriv det på, når du tilmelder dig/jer. Du/I vil så blive samlet op på Dalgas Avenue kl. 13:45. hvortil der 

går bus.  

Hvid du/I køre i egen bil og har mulighed for at have et par medlemmer med, så skriv det på, når du tilmelder dig/jer. 

Du vil så få besked på, hvem du skal samle op på Dalgas Avenue. 

 

 

Program 
 

Kl. 14.00: Mødetid på parkeringspladsen ved Ørnereden, Ørneredevej 55, Højbjerg.  

Hvis det regner mødes vi ved bordene under havtaget længst ude mod vandet. Biolog Peter Magnussen 

starter med at vise et udpluk af planter, muslinger, krebsdyr m.m. samlet i området, som er spiselige og 

hvilke urter som både er til madlavning og snaps. Medbragt/ købt kaffe og te indtages. 

 

Kl. 15.00: Vandretur i skoven og/ eller ved stranden med indsamling af spiselige planter, tang og dyr m.v.  

 

Kl. 16.00: Vi samles ved Ørnereden igen og Peter vejer det indsamlede og spiselige materiale og beregner, 

hvor lang tid hver deltager skal bruge for at overleve. Peter serverer en suppe tilberedt af ”alt godt fra hav og 

skov”.   

 

Kl. 17.00: Arrangementet slutter. 

Medbring praktisk fodtøj, evt. regntøj eller paraply og gerne termokande med kaffe/te. Bestyrelsen sørger for, 

at der er lidt sødt tilbehør. Deltagerne må gerne medbringe kurv og kniv samt diverse fangstredskaber og 

plastposer til urter.   

 

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 19. september kl. 14.00 

´Camp Century´- Den hemmelighedsfulde by under Grønlands indlandsis  

v/ Lektor emeritus i teknologihistorie Henry Nielsen 
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