
DOF København 

Seniorudvalget 

 

Grågæssenes ture og foredrag, august - oktober 2019 

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. Huske at 

der omkring Vanløse Station er tale om P-zone – i kælderen under Kulturhuset er der tale om 2-timers P-

zone. 

Onsdag den 23. oktober. Foredrag v. Klaus Dichmann. 

Formanden for DOF’s Uglegruppe og fugle- og naturfotograf Klaus Dichmann kommer og giver en status 

over vore 7 danske uglearter, samt en vurdering af arternes fremtidige eksistensmuligheder i Danmark. 

Foredraget vil derudover handle om bestandsudvikling i landende omkring os, med særlig fokus på 

Nordtyskland. 

Foredraget vil være krydret med egne fotos og oplevelser fra ind- og udland. 

Onsdag den 13. november. Foredrag v. Stig Jensen. 

Foredrag med stopover i Singapore. 

Taiwan, blev af de første portugisiske opdagelsesrejsende kaldt Formosa, den smukke ø. Taiwan er smuk og 

hjemsted for en række endemiske og sjældne fugle, som foredraget vil give et indblik i. 

Singapore er blandt verdens mest befolkede områder og alligevel super interessant. 

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), 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. 

Bustur til Lolland onsdag den 21/8 kl. 7.00 – 18.00. Vi mødes på parkeringspladsen ved Ballerup Rådhus og 

kører efter opsamling på pendlerparkeringspladsen ved frakørsel 31a/Solrød Syd mod Lolland hvor vi 

besøger nogle af fuglelokaliteterne vi hørte om ved sæsonens sidste foredrag. Max 35 deltagere. Indbetal 

kr. 300,00 på bankkonto reg.nr. 9541 konto 60072035, DOF København, Seniorudvalget senest den 1/5. 

Husk at anføre ved betaling, såfremt du IKKE står på i Ballerup. Efter den 1/6 kan du forhøre dig hos Jan 

Chr. Mollerup (4050 8487) om evt. restpladser. 

Bustur til Falsterbo m.v. onsdag den 4/9 kl. 7.00 – 17.00. Vi mødes ved Ballerup Rådhus og kører efter 

opsamling i Tårnby til Falsterbo for at se om rovfugletrækket skulle være begyndt. Max 35 deltagere. 

Indbetal kr. 295,00 på bankkonto reg.nr. 9541 konto 60072035, DOF København, Seniorudvalget senest den 

1/8. Efter 15/8 kan du forhøre dig om evt. restpladser hos Jan Chr. Mollerup (4050 8487). Husk ved 

betaling at anføre hvis du ikke stiger på i Ballerup. Husk gyldig billed-id.  



Flerdagstur i bus til Sverige, mandag den 9/9 kl. 7.00 – torsdag den 12/9 kl. 17.00. Turen er endnu ikke 

helt på plads, så nærmere information udsendes via maillisten. 

Bustur til Sydvestsjælland, onsdag den 2/10 kl. 7.00 – 17.00. Vi mødes på parkeringspladsen ved Ballerup 

Rådhus og kører efter opsamling på pendlerparkeringspladsen ved frakørsel 31a/Solrød Syd til Lejodde, 

herfra fortsætter vi til Borreby Mose og Stigsnæs. Max 35 deltagere. Indbetal kr. 290,00 til reg.nr. 9541 

konto 60072035, DOF København, Seniorudvalget senest den 15/8. Efter den 1/9 kan du forhøre dig om 

evt. restpladser hos Jan Chr. Mollerup (4050 8487). Husk at anføre ved betaling, såfremt du IKKE står på i 

Ballerup. 

Tur i egne biler til Vestamager, onsdag den 30/10 kl. 10.00 – 14.00. Vi mødes på P-pladsen i Kongelunden 

og går gennem skoven og via strandengen til Hejre- og Klydesøen. Husk at kontakte Pamela 

Bartholomeusz (2482 4345) hvis du har brug for opsamling. 

 


