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DOF København 

Seniorudvalget 

 

Grågæssenes ture og foredrag, august – oktober 2020 

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

tog og Metro. Starttidspunkt kl. 13.00. Kaffe/te og chokolade til 20 kr. kan købes fra kl.12.30. 

Huske at der omkring Vanløse Station er tale om P-zone – i kælderen under Kulturhuset er der tale 

om 2-timers P-zone. 

Den 21. oktober. kl. 13.00: Foredrag i Vanløse Kulturhus v/Kim Skelmose 

”Ringmærkning af Havørne”. 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. 

Den 18. november. kl. 13.00: Foredrag i Vanløse Kulturhus v/ Stig Jensen 

” En rejse til Socotra”. 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 

Den 9. december. kl. 13.00: Foredrag i Vanløse Kulturhus v/ Mark Desholm 

” Trækfuglenes gåder”. Entre´: 30 kr. 

Yderligere information i næste ” Fugle og Natur”. 

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 Rubner Andersen (4055 2314) og Ib Sørensen 

(4029 9710) 

Vi starter lidt forsigtigt op med en række ture i egne biler. 
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Den 29. juli kl. 9.00 mødes vi på parkeringspladsen i Jersie Strandpark. Herfra går vi til Staunings Ø 
for at se hvad der er af vadere. Det er her der er mulighed for en tur i bølgen blå, hvis man har lyst 
til det i forbindelse med frokosten. Turen slutter senest kl. 14.00. 

Den 19. august kl. 9.00 mødes vi på p-pladsen i Kongelunden på Kongelundsvej og går via skoven 
til Hejresøen og Klydesøen. Turen slutter senest kl. 14.00. 

Den 16. september kl. 9.00 mødes vi ved fugletårnet i Fugleværnsfondens reservat i Nivå og ser på 
hvad der er i området. Turen slutter senest kl. 14.00. 

Den 7. oktober kl. 9.00 mødes vi ved Mandehoved på Stevns for at se, hvad der evt. kommer 
trækkende ind fra Sverige. Derfra kører vi videre til et par steder på Stevns. Turen slutter senest kl. 
14.00. 

 

 
Gratis billede fra Pixabay – fotograf ukendt 


