
APRIL - 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. 

  
Tur i egne biler til Gribsø m.v., onsdag den 18/4 kl. 8 – 15. Vi mødes ved Enghavehus, 

Helsingevej 2, Hillerød og starter med at gå til Gribsø for at se om vi kan spotte fiskeørn m.v. 

Dagens øvrige mål afgøres af de seneste observationer samt vind og vejr. Obligatorisk tilmelding 

til Pamela Bartholomeusz (2482 4345) af hensyn til eventuel opsamling.  

  
Flerdagstur i bus til Vestjylland, mandag den 30/4 – torsdag den 3/5 kl. 7.00 – 17.00. Vi mødes 

på parkeringspladsen ved Ballerup Rådhus og kører efter opsamling på pendlerparkeringspladsen 

ved frakørsel 31A/Solrød Syd til Vestjylland hvor vi får 3 overnatninger i dobbeltværelse med bad 

og toilet, linnedpakke samt fuld forplejning (inkl. smør selv madpakker) på Danhostel Nymindegab. 

På turen forventer vi at besøge Sneum Digesø, Fiilsø, Værnengene/Tipperne og Skjern Enge m.v. 

med håb om gæs, ænder, rovfugle, vadere (bl.a. pomeransfugl) og småfugle (bl.a. blåhals). Max 32 

deltagere. Indbetal kr. 3.100 på bankkonto reg.nr. 9541 konto 60072035, DOF København, 

Seniorudvalget senest den 1/3. Der er mulighed for få enkeltværelser med eget bad/toilet til en 

merpris på 500 kr. Husk at anføre ved betaling, såfremt du IKKE står på i Ballerup. Efter den 

1/4 kan du forhøre dig hos Jan Chr. Mollerup (4050 8487) om evt. restpladser. 

  
Tur til Vaserne, onsdag den 16/5 kl. 8.00 – 14.00. Vi mødes ved Holte Roklub for enden af 

Frederikslundvej i Holte og går til Vaserne. Hvis vi er heldige ser vi lille flagspætte. 

  
Tur til Tryggevælde Å og Ådal onsdag den 30/5 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. Obligatorisk tilmelding til Pamela 

Bartholomeusz (2482 4345) af hensyn til eventuel opsamling. 

  
Sæsonafslutning/bustur onsdag den 13/6 kl. 7.00 – 17.00. Vi mødes på parkeringspladsen ved 

Ballerup Rådhus og kører efter opsamling på pendlerparkeringspladsen ved frakørsel 31A/Solrød 

Syd til Møn, hvor vi starter ved Jydelejet/Aborrebjerg inden vi kører til Ulvshale og Nyord. 

Undervejs indtager vi de selvsmurte og medbragte madpakker. Vi håber at et par stykker kunne 

have lyst til at medbringe kage til eftermiddagskaffe/lumumba. Vi regner også med at besøge 

slambassinerne inden vi kører hjem igen. Max 36 deltagere. Indbetal kr. 270,00 på bankkonto 

reg.nr. 9541 konto 60072035, DOF København, Seniorudvalget senest den 16/5. Husk at anføre 

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

Chr. Mollerup (4050 8487) om evt. restpladser. 
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Tur i egne biler til Staunings Ø onsdag den 1/8 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. Obligatorisk 

tilmelding til Pamela Bartholomeusz (2482 4345) af hensyn til eventuel opsamling.  

  

  
  

Eventuel framelding til endagsbusture må finde sted senest onsdag ugen før turens afholdelse. Det 

indbetalte beløb returneres, fratrukket et ekspeditionsgebyr på kr. 50.-/pr. ekspedition. 

  

BEMÆRK: VI SENDER INGEN BEKRÆFTELSE PÅ ENDAGSBUSTURE. DU ER PÅ 

LISTEN, HVIS IKKE DU HØRER FRA OS. PÅ FLERDAGSBUSTURE SENDER VI 

BEKRÆFTELSE PÅ DIN TILMELDING 
 


