Foråret er over os. Det spirer og gror overalt på Djursland. Er I til krybdyr eller kunst, sild eller stumper - vildt
mange oplevelser venter på jer derude.
Midt i de smukke bakker i Mols Bjerge finder I Molslaboratoriet. Onsdag 17. april tilbyder Molslaboratoriet en
familietur med fokus på krybdyr. Molslandet har en stor bestand af krybdyr, og på denne tur kan I være
heldige at se de to danske slanger; snog og hugorm samt de tre firben; stålorm, markfirben og skovfirben. I
området finder I to afmærkede stier på ca. 3,5 km hver, men I er også meget velkommen til at gå på tværs i
den vilde, uregulerede natur. Her kan I opleve vilde heste og køer, der går rundt frit og bruger området, som
før mennesket kom til, hvilket betyder en overdådighed af blomster, insekter og fugle. www.molslab.dk
På Sostrup Slot vil I opleve en nærmest magisk ro og stilhed, historiens vingesus og smuk natur. I
påskedagene åbner Sostrup dørene for stor kunstudstilling med værker indenfor papirkunst, keramik,
skulptur, maleri, foto, træskæring og pileflet. Der er et arbejdende kunstværksted, og i slotsrestauranten er
der tilbud med frokost, kaffe og kage. Nyd også en gåtur i slotsparken, i den omkringliggende skov eller ved
skønne Gjerrild Nordstrand. www.sostrup.org
Fra fascinerende slotsale til lugten af smøreolier der fylder lokalerne på Dansk Motorsamling. En
imponerende samling af historiske maskiner med 350 forskellige motorer - et eldorado for mænd. Lørdag 27.
april er der motortræf og stumpemarked. En dag med motorer i drift, arbejdende maskiner og præsentation
af årets nyheder. På det store stumpemarked kan man være heldig og finde lige præcis den stump, man
længe har ledt efter. Der er også veterankøretøjer til smukt skue. Den ældste motor er fra 1868, ellers er
hovedparten af de udstillede motorer fra dansk industris guldalder 1890-1930. Danske Burmeister & Wain
var den dominerende aktør på verdensmarkedet. Samlingen er af international klasse, og de fleste af
maskinerne er restaurerede og hovedparten kan fremvises i drift. www.motorsamlingen.dk
Sildene kommer forhåbentlig væltende i stimer, når Kyst- og Fjordcentret holder sildedage den sidste
weekend i april. I kan låne en fiskestang og selv prøve lykken. De sild I fanger, kan I rense på centret, som har
entreret med kokken Rasmus Schmidt fra Guns & Gourmet. Sammen med Rasmus og naturvejlederne bliver
der kreeret en masse lækre retter med sild. Kyst- og Fjordcentret ligger midt i Naturpark Randers Fjord med
blomstrende strandenge, lavvandede vader og et særligt kyst- og kulturmiljø. Naturområdet strækker sig fra
Kattegat til Gudenåens udløb ved Randers. www.kystogfjordcentret.dk
God tur!
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Sildedage hos Kyst- og Fjordcentret

