
DOF København 

Seniorudvalget 

 

Grågæssenes ture maj – august 2018 

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 det nordlige Jylland, den 30/4 kl. 6.30 – 3/5 kl. 18.00. Vi mødes på P-pladsen ved Ballerup 

Rådhus og kører via Odden – Århus til Lille Vildmose inden vi indkvarteres i Fjerritslev. Derudover skal vi 

under opholdet besøge Vejlerne, Ulvedybet og Skagen. Her afgør vind, vejr og udmeldinger i hvilken 

rækkefølge vi besøger stederne. Turen er udsolgt og der er venteliste. Du kan evt. kontakte Jan Chr. 

Mollerup (4050 8487) om ventelistesituationen. 

Tur til Vaserne, onsdag den 15/5 kl. 8.00 – 14.00. Vi mødes ved Holte Roklub for enden af Frederikslundvej 

i Holte og går til Vaserne hvor vi tager den sædvanlige tur. Med lidt held ser vi ud over en masse småfugle 

og andefugle også lille flagspætte. 

Tur til Tryggevælde Å og Ådal onsdag den 29/5 kl. 8.00 – 14.00. Vi mødes på P-pladsen hvor Tryggevælde 

Å krydser rute 261 mod Strøby. Efter at have kigget her kører vi til Strøby Kirke og går til Tryggevælde Ådal 

for at kigge og lytte efter sangerne. Hvis tiden tillader det tager vi til slut til Gjorslev Bøgeskov. Husk at 

kontakte Pamela Bartholomeusz (2482 4345) hvis du har brug for kørelejlighed. 

Tur til Skenkelsø onsdag den 5/6 kl. 10.00 – 14.00. Vi mødes for enden af Rørsangervej, Ølstykke og går en 

tur ved Skenkelsø. 

Sæsonafslutning onsdag den 19/6 kl. 8.00 – 17.00. Vi mødes på parkeringspladsen ved Ballerup Rådhus og 

kører efter opsamling på pendlerparkeringspladsen ved frakørsel 31a/Solrød Syd til Vemmetofte hvor vi går 

en tur inden vi kører til Gjorslev Bøgeskov hvor vi obser ved havnen inden vi går på Traktørstedet og spiser 

frokostmenuen (inkl. 1 øl/vand). Efter frokost går vi en tur i skoven inden vi igen sætter kurs mod Ballerup. 

Max 35 deltagere.  

Tur i egne biler til Staunings Ø onsdag den 31/7 kl. 8.00 – 14.00. Vi mødes på parkeringspladsen ved Jersie 

Strandpark og går til den sydlige ende af Staunings Ø. Efter fuglekiggeriet er der mulighed for en tur i 

bølgen blå i forbindelse med frokosten – så husk badetøj. Husk at kontakte Pamela Bartholomeusz (2482 

4345) hvis du har brug for kørelejlighed. 

Bustur til Lolland onsdag den 21/8 kl. 7.00 – 17.00. 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.  


