Invitation til netværksmøde i Biologifagligt netværk –
Trente Mølle pa Fyn
Frivilligt program
Søndag den 10. september ankomst kl. 15
Søndag er programmet meget frit, men opsætning af forskellige fælder, lyslokning og kollegial småsnak er
nok uundgåeligt.
Vi laver fælles aftensmad – Leif køber ind til noget let
Hvis nogen vil melde sig til at tage en kage med bliver de husket i aftenbønnen
Medbring selv sovepose/sengelinned og håndklæde – der findes dyner og hovedpuder
Der er morgenmad til de som overnatter fra søndag.
Morgenkaffe til de som ankommer mandag

Program for mandag
Mandag den 11. september ankomst kl. 10
Programmet handler om de lysåbne biotoper og overdrevet som naturtype - hvad kigger man efter og
hvordan? Sammenligninger mellem naturtyper som en vinkel, det interessante i at man får udfordringen fra
en skole om dette tema, og hvordan kører vi så et formidlingsprojekt ud fra dette?
9 – 10 meet and greet – der er kaffe på kanden, du behøver ikke at være her 9.00 sharp, men skal være klar
til mødet kl. 10
10 – 10.15 Velkomst og præsentation - kort
10.15 – 10.30 Hvordan lærer man at nøgle – Marianne har sammen med kriblekrable udviklet en øvenøgle
– Marianne Graversen
10.30 – 10.45 Historik for lysåbne arealer, plantesamfund, karakterarter - Finn Lillethorup
11.15 udenfor
11.15 – 11.45 Fælder og indsamlingsmetoder tips og tricks - Leif Sørensen og Marianne Graversen
Frokost
12.30 udenfor igen, vi aftaler på dagen om vi skal køre til Svanninge bakker eller blive på Trente

13.00 – 13.45 - Vokshatte - betydning for overdrev - Leif Sørensen
13.45 – 15.00 – Kaffe og kage - hvordan formidler vi den lysåbne natur, gode ideer, hvad har andre gjort –
alle
15.00 tak for i dag

Pris for søndag – efter regning, regn med ca. 150 kr.
Pris for mandag – 150 kr.
Og i pap; hvis du ankommer søndag og bliver til mandag eftermiddag, så bliver det ca. 300 kr.
Medbring kontanter eller mobilepay – Marianne har kvitteringer
Tilmelding til Marianne på marianne@molslab.dk senest onsdag den 6. september
Angiv om du kommer søndag eller mandag

