JANUAR – APRIL 2018
Foredrag: Alle foredrag afholdes i Vanløse Kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, Vanløse. Tæt ved
S-tog og Metro. Starttidspunkt kl. 13.00. Entré 30 kr. Kaffe/te og chokolade til 20 kr. kan købes fra
kl.12.30.
Onsdag den 7/2 kl. 13.00. Anders P. Tøttrup, lektor ved Statens Naturhistoriske Museum,
Københavns Universitet. ”Kom med de danske kongeørne rundt i landet” - To kongeørneunger fra
Lille Vildmose har fået påsat GPS-sendere. Senderne skal afsløre ørneungernes færden, fra de
forlader reden, og give viden om hvorledes fuglene benytter det danske landskab. Siden 1998, hvor
kongeørnen begyndte at yngle i Danmark, har kun få par etableret sig, og nu vil vi forskere
undersøge hvorfor.
Onsdag den 14/3 kl. 13.00. Vicky Knudsen - #jegkiggerpåfugle-show og hvepsevågetræk over
Batumi.
Vicky blev kåret som Danmarks bedste naturformidler 2017, bl.a. fordi hun fortæller om fugle på en
sjov og samtidig lærerig måde. Vicky holder denne dag sit #jegkiggerpåfugle-show, samt viser en
film som #jegkiggerpåfugle-holdet lavede i Batumi i 2016. Batumi, som især er kendt for sit
enorme hvepsevåge-træk.
Ture: Kontakt Jan Chr. Mollerup på tlf. 40 50 84 87 eller på mail: f.mollerup@mail.dk
Turledere: Elsebeth Gludsted (telefon 2178 5274), Jesper Tendal (telefon 4168 0399) og Bjarne
Andersen (4055 2314)
Hvis du i sidste øjeblik forhindres i at deltage i en bustur bedes du kontakte en af turlederne,
så vi ikke står og venter på dig.
Husk at medbringe gyldigt pas/billedlegitimation ved ture til Sverige og Tyskland
Flerdagstur i bus til Skåne Tranås, tirsdag den 30/1 kl. 7.00 – torsdag den 1/2 kl. 17.00. Vi
mødes ved Ballerup Rådhus og kører efter opsamling i Tårnby på den traditionsrige vintertur i
Sverige hvor vi bor på Skåne Tranås vandrehjem. Her bor vi i dobbeltværelser med eget bad/toilet.
Max 26 deltagere. Indbetal kr. 2.250 på bankkonto reg.nr. 9541 konto 60072035, DOF København,
Seniorudvalget senest den 15/11. Der er mulighed for få enkeltværelser med fælles bad/toilet til en
merpris på 500 kr. Prisen er inkl. bus, 2 overnatninger, linnedpakke, 2 x morgenmad og 2 x middag.
Frokost som indtages i felten, må du selv sørge for. Husk ved betaling at anføre hvis du ikke
stiger på i Ballerup.
Efter 2. januar kan du forhøre dig om evt. restpladser hos Jan Chr. Mollerup.
Bustur ud i det blå Sydsjælland, onsdag den 21/2 kl. 7 – 17. Vi mødes på parkeringspladsen ved
Ballerup Rådhus og kører efter opsamling på pendlerparkeringspladsen ved frakørsel 31A/Solrød
Syd til Rådmandshaven, Karrebæksminde, Bisserup Havn alt efter vind og vejr. Vi håber på
havfugle, gæs og rovfugle. Max 40 deltagere. Indbetal kr. 260,00 på vores bankkonto (reg.nr. 9541
konto 60072035) DOF København, Seniorudvalget senest 1/2. Husk at anføre ved betaling,

såfremt du IKKE stiger på i Ballerup.
Efter den 10/2 kan du kontakte Jan Chr. Mollerup (40 50 84 87) og forhøre dig om evt. restpladser.
Tur i egne biler til Køge og omegn, onsdag den 7/3 kl. 8 – 14. Vi mødes på parkeringspladsen
ved Staunings Ø og den videre færd afgøres af de seneste observationer på DOF-basen.
Obligatorisk tilmelding til Pamela af hensyn til eventuel opsamling.
Tur til Pulken m.v., onsdag den 4/4 kl. 7 – 18. Vi mødes på parkeringspladsen ved Ballerup
Rådhus og kører efter opsamling ved Tårnby St. til Pulken hvor der forhåbentligt er traner at se,
turens øvrige mål afgøres af vind og vejr. Bemærk at turen er forlænget med en time som følge af
den længere køretid. Max 40 deltagere. Indbetal kr. 280,00 på vores bankkonto (reg.nr. 9541 konto
60072035) DOF København, Seniorudvalget senest 20/2. Husk at anføre ved betaling, såfremt
du IKKE stiger på i Ballerup.
Efter den 10/3 kan du kontakte Jan Chr. Mollerup (40 50 84 87) og forhøre dig om evt. restpladser.
Husk pas eller anden gyldig fotolegitimation.
Tur i egne biler til Gribsø m.v., onsdag den 18/4 kl. 8 – 15. Vi mødes ved Enghavehus i krydset
af Helsingevej/Enghavevej og starter med at gå til Gribsø for at se om vi kan spotte fiskeørn m.v.
Dagens øvrige mål afgøres af de seneste observationer samt vind og vejr. Obligatorisk tilmelding til
Pamela af hensyn til eventuel opsamling.
Flerdagstur i bus til Vestjylland, mandag den 30/4 – torsdag den 3/5. Vi mødes på
parkeringspladsen ved Ballerup Rådhus og kører efter opsamling på pendlerparkeringspladsen ved
frakørsel 31A/Solrød Syd til Vestjylland hvor vi får 3 overnatninger i dobbeltværelse med bad og
toilet, linnedpakke samt fuld forplejning (inkl. smør selv madpakker) på Danhostel Nymindegab. På
turen forventer vi at besøge Sneum Digesø, Fiilsø, Værnengene/Tipperne og Skjern Enge m.v. med
håb om gæs, ænder, rovfugle, vadere (bl.a. pomeransfugl) og småfugle (bl.a. blåhals). Max 32
deltagere. Indbetal kr. 3.100 på bankkonto reg.nr. 9541 konto 60072035, DOF København,
Seniorudvalget senest den 1/3. Der er mulighed for få enkeltværelser med eget bad/toilet til en
merpris på 500 kr. Husk at anføre ved betaling, såfremt du IKKE stiger på i Ballerup. Efter den
1/4 kan du forhøre dig hos Jan Chr. Mollerup om evt. restpladser.

