
AKTIVITETER OMBORD PÅ AURORA 
UNDER VM I SEJLSPORT



LØRDAG D. 4. AUGUST KL. 11.00-16.00
ÅBENT SKIB
Gå på opdagelse på forskningsskibet AURORA
Kom på rundvisning og få et godt indblik i, hvad forskningsskibet bruges til.  
Besøg ombord også standen ’Hovedet i Havet’, som giver dig mulighed for at møde og 
opleve havets natur på en ganske unik måde.

SØNDAG D. 5. AUGUST KL. 11.00-16.00
ÅBENT SKIB
Gå på opdagelse på forskningsskibet AURORA
Kom på rundvisning og få et godt indblik i, hvad forskningsskibet bruges til.  
Besøg ombord også standen ’Hovedet i Havet’, som giver dig mulighed for at møde og 
opleve havets natur på en ganske unik måde.

AURORA blev indviet i april 2014 og er Danmarks nyeste forskningsskib. Det 28 
meter lange og 8,5 meter brede skib fungerer som flydende laboratorium for 
både kemikere, fysikere, biologer, geologer, geofysikere og en lang række  
andre danske og internationale forskere, der arbejder med maritim forskning.
 
Det adskiller sig markant fra sine forgængere med sit topmoderne forskningsud-
styr og høje fleksibilitet, der gør enhver afkrog af skibet brugbar for uddannelse 
og forskning, hvad enten det gælder prøvetagning af luftprøver, opmålinger af 
havbunden, kemiske og biologiske analyser af havvandet eller overvågning af 
hvaler, marsvin og fugle. 

AKTIVITETER 



TORSDAG D. 9. AUGUST 
OPLÆG

 Kl. 11.00-12.00
 Tag på eventyr med Mads Bo Falk
 Hør den fantastiske fortælling om et sandt familieeventyr England rundt. Mads Bo Falk 

fortæller om familien Meineche Falks 4-måneder lange sejltur rundt om England i  
sommeren 2013. Hør ham fortælle om sejladsoplevelserne, den smukke natur og  
kulturmøderne, hvordan det lykkedes familien (bestående af tre børn og to voksne) at 
gøre så stor en sørejse, hvordan det gik med at trives i en meget lille båd på stort vand mm.

 Kl. 13.00-14.00
 Tang til fødevarer, foder og forbedring af havmiljøet
 Giver det mening at dyrke og anvende tang i Danmark, og kan tangen bidrage til et 

bedre havmiljø? Kom og lyt, smag og stil spørgsmål, når tangnørd og seniorforsker ved 
AU Bioscience, Annette Bruhn, fortæller om de mange projekter og initiativer, vi har i 
gang i Danmark!

 Kl.15.00-16.00
 Tang til fødevarer, foder og forbedring af havmiljøet
 Giver det mening at dyrke og anvende tang i Danmark, og kan tangen bidrage til et 

bedre havmiljø? Kom og lyt, smag og stil spørgsmål, når tangnørd og seniorforsker ved 
AU Bioscience, Annette Bruhn, fortæller om de mange projekter og initiativer, vi har i 
gang i Danmark!

LØRDAG D. 11. AUGUST KL. 11.00-13.00 OG KL 14.00-16.00
SEJLTUR
Oplev VM i Sejlsport endnu tættere på
Kom på sejltur med Aarhus Universitets forskningsskib, Aurora, og kom endnu tættere på 
VM i Sejlsport, når Auroras kaptajn sætter kursen rundt i bugten. Først-til-mølle.

SØNDAG D. 12. AUGUST KL. 11.00-13.00 OG KL. 14.00-16.00
SEJLTUR
Oplev VM i Sejlsport endnu tættere på
Kom på sejltur med Aarhus Universitets forskningsskib, Aurora, og kom endnu tættere på 
VM i Sejlsport, når Auroras kaptajn sætter kursen rundt i bugten. Først-til-mølle.



au.dk/forskningsskibet-aurora


