
DOF København 

Seniorudvalget 

Grågæssenes ture og foredrag, oktober 2020 – februar 2021 

Foredrag: Alle foredrag afholdes i Caféen i Vanløse Kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, Vanløse. Tæt ved S-

tog og Metro. Starttidspunkt kl. 13.00. Kaffe/te kan købes fra kl.12.30. Huske at der omr dkring Vanløse 

Station er tale om P-zone. 

På grund af situationen omkring Covid-19 et nødvendigt at forhåndstilmelde sig til foredragene via mail til 

Niels Mathiassen: kjersti.mathiassen@mail.dk 

I forbindelse med arrangementerne vil de til enhver tid gældede coronarestriktioner blive fulgt, herunder 

adgang til håndsprit og stole opstillet med plads imellem. 

”Ringmærkning af Havørne”. v/ Kim Skelmose 

D. 28. okt. kl. 13.00: Vanløse Kulturhus. Entré: 30 kr. 

Kim Skelmose er 57 år, opvokset i Thy, hvor hans interesse for fugle startede. Kim bor i dag i skoven ved Gl. 

Rye med sin kone og deres to børn. Kim er leder af Project Ørn under Dansk Ornitologisk Forening, 

ringmærker fra Statens Naturhistorisk Museum, er aktiv som ringmærker af blandt andet havørne, og bruger 

en stor del af sin tid på ringmærkning i øvrigt. Foredraget vil handle om, hvordan vi i Danmark ringmærker 

havørne, og grunden hertil. Fortællingen vil være understøttet af PowerPoint med billeder, og spørgsmål 

undervejs er meget velkomne. 

” En rejse til Socotra”. v/ Stig Jensen 

D. 18. nov. kl. 13.00: Vanløse Kulturhus Entré: 30 kr.  

Arabiens biodiversitets juvel Socotra er en lille ø ud Somalias kyst. Socotra er naturmæssigt unikt, hvor 37% 

af planterne, 90% af reptilerne og 10 fuglearter er endemiske og findes ingen andre steder i verden. Socotra 

har i årevis været lukket for turister, fordi øen tilhører det borgerkrigsramte Yemen. I marts 2020 fik Stig 

mulighed for at besøge Socotra. Han vil vise billeder og fortælle om øens enestående natur og mennesker. 

Trækfuglenes gåder. v/ Mark Desholm 

D. 9. dec. kl.13. Vanløse Kulturhus. Entré 30 kr.  

Fugletrækket har til alle tider fascineret os mennesker. I tusindvis af timer er blevet brugt på iagttagelser, 

som har resulteret i en langt mere detaljeret viden om disse massebevægelser, men også afstedkommet en 

lind strøm af nye kvalificerede spørgsmål om fugletrækkets stadig uløste gåder. Hvorhen flyver de og 

hvordan finder de vej deroppe i nattens mørke, hvilken rolle spiller aerodynamikken? I dette foredrag vil vi 

blive præsenteret for et væld af højteknologiske teknikker. 

Fugle, dyr, natur og kultur- oplevet på en 13.500 km lang sørejse gennem det sydlige Atlanterhav v/ 

Christian A. Jensen. 

D. 13. jan. kl. 13. Vanløse Kulturhus. Entré 30 kr. 

Antarktis, omgivet af et iskoldt, næringsrigt og stormomsust hav, danner livsgrundlaget for en række 

havfugle og pattedyr, Antarktis er samtidig et vidnesbyrd på en tidligere næsten grænseløs udnyttelse af 

naturen. Mod nord bliver vandet varmere og mere næringsfattigt. Her danner den atlantiske højderyg en 



række små øer, der hver især rummer store koncentrationer af ynglende havfugle som pingviner, skråper, 

stormsvaler, suler og terner. 

”Løst, fast og lidt af hvert fra fugleåret 2020” v/ Bo Tureby 

D. 10. februar kl. 13. Vanløse Kulturhus. Entré 30 kr. 

Nu kommer Bo Tureby igen, viser sine fantastiske fuglebilleder og fortæller levende om sine oplevelser med 

fuglene. 

Ture: Kontakt Jan Chr. Mollerup på tlf. 40 50 84 87 eller på mail: f.mollerup@mail.dk 

Turledere: Jesper Tendal (telefon 4168 0399), Bjarne Andersen (4055 2314) og Ib Sørensen (4029 9710) 

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. 

Tur i egne biler til Tempelkrog den 21/10 kl. 10.00 – 14.00. Vi mødes ved Tempelkrogens Familiecamping, 

Krogvejen 2, Vipperød og går en tur i vådområdet som er beliggende i bunden af Isefjorden syd for 

Munkholm Broen. 

Tur i egne biler til Pøleåens søer den 11/11 kl. 9.00 – 14.00. Vi mødes på parkeringspladsen i Nejede 

Vesterskov og starter ved Alsønderup Engsø inden vi kører videre til Solbjerg Engsø, Strødam Engsø og 

måske Arresø. 

Juletur rundt om Tueholm Sø, Vallensbæk den 16/12 kl. 10.00 – 14.00. Vi mødes ved restaurant Mosen, 

Rendsagervej 2, Vallensbæk og går rundt om Tueholm Sø inden vi bænker os i bålhytten med henblik på lidt 

julehygge. 

Tur i egne biler til Ishøj og Vallensbæk Strandenge den 6/1-21 kl. 9.00 – 14.00. Vi mødes ved fugletårnet 

(parkering ved Tangloppen Camping, Tangloppen 2 eller Arken). Vi ser hvad der er på strandengene og går 

en tur til lagunerne og kysten. 

Bustur til Sydsjælland den 3/2 kl. 8.00 – 17.00. Vi mødes ved Ballerup Rådhus og kører først til 

Rådmandshaven inden vi fortsætter til Enø. Max 34 deltagere. Indbetal kr. 295,00 på reg.nr. 9541 konto 

60072035, DOF København, Seniorudvalget senest den 15/12. Husk ved betaling at anføre hvis du stiger på 

ved parkeringspladsen Solrød Syd, på Køge Bugt motorvejen. Efter den 15/1 kan du forhøre dig om evt. 

restpladser hos Jan Chr. Mollerup (4050 8487). Som situationen er lige nu skal man bære mundbind under 

buskørsel i Danmark. 

Flerdagstur i Bus til Skåne Tranås den 24. – 26/2 kl. 7.00 – 17.00. Vi mødes på parkeringspladsen ved 

Ballerup Rådhus og kører efter opsamling ved Tårnby St. over broen til Sverige. På turen besøger vi mange af 

de kendte steder. Vi bor på Skåne Tranås vandrehjem. Her bor vi i dobbeltværelser med eget bad/toilet.  

Max 26 deltagere. Indbetal kr. 2.250,00 på reg.nr. 9541 konto 60072035, DOF København, Seniorudvalget 

senest den 15/1. Der er mulighed for 4 enkeltværelser med fælles bad/toilet til en merpris på 300 kr. Prisen 

er inkl. Bus, 2 overnatninger, linnedpakke, 2 x morgenmad og 2 x aftensmad. Frokost som indtages i felten, 

må du selv sørge for. Husk ved betaling at anføre hvis du stiger på i Tårnby. Efter den 1/2 kan du forhøre 

dig om evt. restpladser hos Jan Chr. Mollerup (4050 8487). Som situationen er lige nu skal man bære 

mundbind under buskørsel i Danmark, men ikke i Sverige. 


