
DOF København 

Seniorudvalget 

Grågæssenes ture og foredrag, november 2019 – februar 2020 

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 ved Klaus Dichmann. 

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

over vores 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 ved Stig Jensen. 

Taiwan 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. 

Onsdag den 11. december ved Hans Meltofte 

Fugletræk omkring Blåvand og klimaændringernes indflydelse på fuglelivet.  

Trækket af 1,5 mio. arktiske vadefugle talt på 54 år ved Blåvand er blevet analyseret. Analyserne fortæller, 

at fuglene kommer fra områder spredt mellem Nordcanada og Nordsibirien, og at enkelte er gået tilbage, 

mens de fleste trives fint – modsat hvad man ofte hører om vadefuglebestandene. 

Onsdag den 15. januar ved Henrik Haaning Nielsen.  

Arktiske fugle i Nordnorge og på Svalbard.  

Henrik Haaning har siden 2012 arbejdet hvert år som naturguide på Svalbard, og har besøgt Nordnorge 

gentagne gange, bl.a. i det tidlige forår. Henrik vil vise sine flotte arktiske billeder af nogle af de mest 

specielle arter for området. Kongeederfugl, stellersand, sneugle, ismåge, rosenmåge og thorshane er blot 

nogle af dem. 

Onsdag den 12. februar ved Jette Bjerregaard Kristensen.  

Brasiliens fugle- og dyreliv. 

I september 2019 skal vi på fotosafari til Pantenal i Brasilien, hvor vi vil besøge forskellige naturtyper, som 

er eldoradoer for fugle, pattedyr og krybdyr. Der vil være fugle som den unikke hyacint ara, tukaner og 

mange andre. Vi håber på Jaguar, men garanti er der ikke, kæmpeodderen skulle være sikker, ligesom 

flodsvin, næsebjørne og brøleaber, desuden krybdyr som kaimanen. 

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 Vestamager, onsdag den 30/10 kl. 10.00 – 14.00. Vi mødes på P-pladsen for enden af 

Frieslandsvej og ikke som tidligere udmeldt på P-pladsen i Kongelunden da der er spærret på grund af 

vejarbejde, og går til Hejre- og Klydesøen. Husk at kontakte Pamela Bartholomeusz (2482 4345) hvis du 

har brug for at blive samlet op. 

Tur i egne biler til Kyndby, Selsø og Østerskov, onsdag den 20/11 kl. 9.00 – 14.00. Vi mødes på P-pladsen 

ved Kyndbyværket og går langs kysten til skoven. Tilbage ved bilerne drikker vi kaffen inden vi kører til Selsø 

Kirke og Østerskov. Husk at kontakte Pamela Bartholomeusz (2482 4345) hvis du har brug for at blive 

samlet op. 

Juleafslutning onsdag den 18/12 kl. 10.00 – 14.00. Vi mødes på parkeringspladsen ved Spisehuset Mosen 

på Rendsagervej i Vallensbæk, og går en tur rundt om søerne – inden vi samles i en af bålhytterne til 

julehygge. Medbring som sædvanlig lidt julegodter til fælles indtagelse. 

Tur i egne biler til Rådvad onsdag den 8/1-20 kl. 10.00 – 14.00. Vi mødes på parkeringspladsen i svinget 

ved Stampen. Undervejs ser bl.a. efter vandstær, ravn, spætter og diverse småfugle. 

Obligatorisk tilmelding til Pamela Bartholomeusz (2482 4345) hvis du har brug for at blive samlet op. 

Bustur til Rådmandshaven, Enø og Bisserup onsdag den 29/1 kl. 8.00 – 17.00. Vi mødes på 

parkeringspladsen ved Ballerup Rådhus og kører efter opsamling på pendlerparkeringspladsen ved afkørsel 

31a/Solrød Syd til Rådmandshaven hvor vi kigger efter vandstær og isfugl samt diverse andet i Suseåen. 

Herfra fortsætter vi til Enø hvor vi besøger bageren inden vi går til lystbådehavnen for at se efter havørn 

m.v. Sidste stop på turen er Bisserup Havn, hvor der ofte kan være noget at se. Max 34 deltagere. Indbetal 

kr. 290,00 på reg.nr. 9541 konto 60072035, DOF København, Seniorudvalget senest den 1/12. Husk ved 

betaling at anføre hvis du ikke stiger på i Ballerup. Vær opmærksom på starttidspunktet kl. 8.00 på grund 

af vintermørket. 

Efter 1. januar kan du forhøre dig om evt. restpladser hos Jan Chr. Mollerup. 

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 

(der er dog 4 værelser uden eget bad/toilet i hovedbygningen). Max 26 deltagere. Indbetal kr. 2.250,00 på 

reg.nr. 9541 konto 60072035, DOF København, Seniorudvalget senest den 1/1. 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 aftensmad. Frokost som indtages i felten, må du selv sørge for. Husk 

ved betaling at anføre hvis du ikke stiger på i Ballerup. 

Forårsturen den 27. – 30/4 går til Østjylland. Vi skal bo på Skanderborg Vandrerhjem og besøger Uldum 

Kær, Vrads Sande, Mossø, Årslev Engsø, Egå Engsø, Følle Bund, Alrø, Kongens Kær og hvad vi ellers kan 

finde på. 

 



 


