
AUGUST – OKTOBER 2018 
 

 

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. 

 

Onsdag den 24. oktober. Foredrag v. naturfotograf Per Finn Nielsen. 

En tur gennem mit univers som naturfotograf med min passion for fugle præsenteret gennem sjove 

og usædvanlige synsvinkler.  

Der vil være fokus på hvinanden, som jeg har fulgt på tætteste hold i mange år både i luften, i reden 

og under vandet. 

 

Onsdag den 14. november. Foredrag v. Marco Brodde. 

Fuglebeskyttelse og kunst i Vadehavet. 

Med bopæl på Fanø, midt i den danske del af vadehavet, arbejder Marco Brodde som formidler, 

naturbeskytter og naturkunstner. Under foredraget vil vi se eksempler på, hvordan man i området 

arbejder med både konkret fuglebeskyttelse og med de visioner for naturen, som Nationalpark 

Vadehavet søger at realisere. Vi vil høre de gode historier om dette unikke økosystems 

hemmeligheder og endelig kigge bag om fugle- og naturkunstnerens metoder. Marco vil medbringe 

en kasse med hans seneste bog, der vil være til salg, og en samling originale akvareller. 

 

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 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 hvis det har din 

interesse.  

Obligatorisk tilmelding til Pamela Bartholomeusz (2482 4345) af hensyn til eventuel 

opsamling.  

 

Bustur til Saltbæk Vig og Reersø, onsdag den 22/8 kl. 7.00 – 17.00. Vi mødes på 

parkeringspladsen ved Ballerup Rådhus og kører uden opsamling til Saltbæk Vig. Herfra kører vi til 

Reersø. Vi håber på vadere og rovfugle. Max 36 deltagere. Indbetal kr. 270,00 på bankkonto reg.nr. 

9541 konto 60072035, DOF København, Seniorudvalget senest den 1/8.  

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

 

Bustur til Falsterbo, onsdag den 5/9 kl. 7.00 – 17.00. Vi mødes ved Ballerup Rådhus (opsamling 

Tårnby St.) og kører til Falsterbo. Vi håber på rovfugletræk og vadere og kigger efter diverse 

småfugle i fyrhaven. Herfra kører vi til Ljungen. Max 36 deltagere. Indbetal kr. 290 på reg.nr. 9541 



konto 60072035, DOF København, Seniorudvalget senest den 15/8. Husk gyldig 

billedlegitimation. 
Efter 25/8 kan du forhøre dig om evt. restpladser hos Jan Chr. Mollerup.  

 

Vadehavstur den 23. – 26/9. 4 dages bustur fra Ballerup. Afgang søndag kl. 8 og med overnatning 

på Hohenwarte i Højer i dobbeltværelse med bad og toilet inkl helpension. Max 31 deltagere. 

Indbetal kr. 3.250 på reg.nr.  9541 konto 60072035, DOF København, Seniorudvalget senest den 

1/9. Der er mulighed for få enkeltværelser med fælles bad/toilet for en merpris på kr. 500. Vi 

besøger de kendte gode fuglesteder både nord og syd for grænsen, så husk pas.  

 

Tur i egne biler til Køge Marina m.v., onsdag den 3/10 kl. 9 – 15. Vi mødes ved Køge Marina og 

afhængigt af hvad der er meldt ud af indtrækkende fugle kører vi måske direkte til Stevns Fyr.  

Obligatorisk tilmelding til Pamela Bartholomeusz (2482 4345) af hensyn til eventuel 

opsamling.  

 

Tur i egne biler til Vestamager, onsdag den 17/10 kl. 10 – 15. Vi mødes ved parkeringspladsen 

på Frieslandsvej og går til Hejre- og Klydesøen.  

Obligatorisk tilmelding til Pamela Bartholomeusz (2482 4345) af hensyn til eventuel opsaml 

 

 

 

 

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 

 


