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Grågæssenes ture og foredrag, oktober 2018 – januar 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 er tale om 3-timers P-zone. 

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. 

Onsdag den 12. december. Foredrag v. Stig Jensen. 

Senegal med sværme af fugle. 

Senegal er ukendt i fuglekiggerkredse, overraskende, landet byder på et overflødighedshorn af 

fugleoplevelser, stort havfugletræk, tusindvis af ænder, hejrer og pelikaner, spændende Sahel specialiteter, 

farveladefugle som krokodillevogter, ellekrager, isfugle, biædere m.m. Overnatningsplads med små 

tårnfalke og næsten hele verdensbestanden af svalehaleglente er ren verdensklasse. 

Onsdag den 16. januar. Foredrag v. Christian Andersen Jensen. 

Chukotka NØ Sibirien juni 2017. På sporet af den karismatiske skeryle. 

En tur til det nordøstlige Sibiriens nærmest uendeligt store tundralandskab, som i starten af juni tiltrækker 

en lang række vadefugle, ænder og gæs. Turen bød på mange spændende oplevelser af bl.a. skeryle, 

kæmperyle, terekklire og rødhalset ryle. 

 

 

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 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 opsamling.  

Bustur til Maderne og Avnø, onsdag den 7/11 kl. 7 – 17. Vi mødes ved Ballerup Rådhus og kører efter 

opsamling på pendlerparkeringspladsen ved afkørsel 31a/Solrød Syd til Maderne hvor vi kigger efter havørn 

og forbipasserende svømmefugle. Herfra fortsætter vi til Avnø hvor vi går til skoven og stranden og kigger 

efter de sidste vadere, havørne og sælerne. Max 36 deltagere. Indbetal kr. 270,00 på bankkonto reg.nr. 

9541 konto 60072035, DOF København, Seniorudvalget senest den 24/10. Husk ved betaling at anføre hvis 

du ikke stiger på i Ballerup.  

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

Tur i egne biler til Kyndby, Selsø m.v., onsdag den 21/11 kl. 9 – 14. Vi mødes på parkeringspladsen ved 

Kyndby Værket, fortsætter herfra til Selsø og slutter ved Østerskov. 

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

Tueholm Sø og Vallensbæk Mose onsdag den 5/12 kl. 10 – 14: JULETUR. Vi mødes ved restaurant 

Mosehuset 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 og Dyrehaven, onsdag den 9/1 kl. 10 – 14. Vi mødes på parkeringspladsen ved 

Stampen og går via Rådvad til Dyrehaven. Undervejs ser bl.a. efter vandstær, ravn, spætter og diverse 

småfugle. 

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

Tur i egne biler til Alsønderup, Strødam og Solbjerg Engsøer onsdag den 23/1 kl. 10 – 14. Vi mødes på 

parkeringspladsen ved Nejede Vesterskov og går gennem skoven til fugletårnet ved Alsønderup Engsø 

inden vi kører videre til Strødam og Solbjerg Engsøer. 

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

Flerdagstur i bus til Skåne Tranås, mandag den 4/2 kl. 7.00 – onsdag den 6/2 kl. 17.00. Vi mødes ved 

Ballerup Rådhus og kører efter opsamling i Tårnby på den traditionsrige vintertur i Sverige hvor 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 på bankkonto reg.nr. 9541 konto 

60072035, DOF København, Seniorudvalget senest den 1/12. 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 middag. Frokost som indtages i felten, må du selv sørge for. Husk ved betaling at anføre hvis du ikke 

stiger på i Ballerup.  

Efter 2. januar kan du forhøre dig om evt. restpladser hos Jan Chr. Mollerup. 

Forårsturen er planlagt til den 30/4 – 3/5 og går til Lille Vildmose, Vejlerne og Skagen. 


