
DOF København 

Seniorudvalget 

 

Grågæssenes ture og foredrag, januar - april 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 omkring Vanløse Station er tale om 3-timers P-zone – i kælderen under Kulturhuset er der tale om 2-

timers P-zone. 

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. 

Onsdag den 13. februar. Foredrag v. Luise Ekberg. 

Fiskeørn som ynglefugl i Danmark. 

Kom og hør redekoordinator Luise Ekberg fortælle om fiskeørne generelt og erfaringer fra Gribskov – 

hvordan lokker vi den til som ynglefugle, hvor og hvordan bygger de rede, hvordan er fiskeørnenes adfærd 

på ynglepladsen, herunder troskab, æg, unger og fødevalg. 

Onsdag den 13. marts. Foredrag v. Allan Gudio Nielsen. 

Fugleværnsfondens reservater. 

I 2016 fyldte Fugleværnsfonden 50 år. I dette foredrag tager vi en tur rundt i de 22 reservater og hører om 

hvordan det står til derude – fugle, pleje, formidling m.m. Vi ser også tilbage på de 50 år der er gået og vi 

tager et kig ud i fremtiden. 

 

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 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. Husk gyldig billed-id. (Turen er udsolgt, men der er ingen venteliste) 

Bustur ud i det blå – Sydsjælland, onsdag den 20/2 kl. 7.00 – 17.00. Vi mødes på parkeringspladsen ved 

Ballerup Rådhus og kører efter opsamling på pendlerparkeringspladsen ved frakørsel 31a/Solrød Syd videre 

mod syd (Rådmandshaven, Tamosen, Enø og hvad vind og vejr ellers kan indbyde til). Max 35 deltagere. 

Indbetal kr. 260 til reg.nr. 9541 konto 60072035, DOF København, Seniorudvalget senest den 31/1. Husk 

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

Efter den 13/2 kan du forhøre dig om evt. restpladser hos Jan Chr. Mollerup (4050 8487) 

Bustur ud i det blå – Nordsjælland, onsdag den 6/3 kl. 7.00 – 17.00. Vi mødes på parkeringspladsen ved 

Ballerup Rådhus og kører mod nord (Holløse Bredning (gummistøvler/vandtæt fodtøj anbefales), Melby 

Overdrev og hvad der er af seværdige steder). Max 35 deltagere. Indbetal kr. 260 til reg.nr. 9541 konto 

60072035, DOF København, Seniorudvalget senest den 15/2. Efter den 27/2 kan du forhøre dig om evt. 

restpladser hos Jan Chr. Mollerup (4050 8487) 

Tur i egne biler til Vestamager, onsdag den 20/3 kl. 10.00 – 14.00. Vi mødes på P-pladsen i Kongelunden 

og går gennem skoven og via strandengen til Hejre- og Klydesøen. Obligatorisk tilmelding til Pamela 

Bartholomeusz (2482 4345) af hensyn til eventuel opsamling. 

Bustur til Pulken m.v., onsdag den 3/4 kl. 7.00 – 18.00. Vi mødes på P-pladsen ved Ballerup Rådhus og 

kører efter opsamling ved Tårnby Station til det østlige Skåne hvor vi prøver at gentage sidste års tur i håb 

om at se traner m.v. Bemærk at turen er forlænget med 1 time på grund af den længere køretid. Max 35 

deltagere. Indbetal kr. 280 til reg.nr. 9541 konto 60072035, DOF København, Seniorudvalget senest den 

1/3. Husk ved betaling at anføre hvis du ikke står på i Ballerup. Husk gyldig billed-id. 

Efter den 20/3 kan du forhøre dig om evt. restpladser hos Jan Chr. Mollerup (4050 8487) 

Bustur til det nordlige Jylland, den 30/4 kl. 7.00 – 3/5 kl. 17.00. 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. Max 30 deltagere. Indbetal kr. 3.100 til reg.nr. 9541 konto 60072035, DOF 

København, Seniorudvalget senest den 1/3. Der er mulighed for få enkeltværelser til en merpris på 500 kr. 

Prisen er inkl. bus, 3 overnatninger, linnedpakke, morgenmad, selvsmurte madpakker med kaffe/te og 

middag samt aftenkaffe. Efter den 20/3 kan du forhøre dig om evt. restpladser hos Jan Chr. Mollerup (4050 

8487) 

 

 


