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Biologisk Forening for Nordvestjylland
Ørhagevej 189, Klitmøller, 7700 Thisted
www.bfn-nyt.dk
Foreningens formål er at øge kendskabet til
og interessen for naturen i Nordvestjylland
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Foreningens aktiviteter
Oktober - januar 2017/18

Fotosafari for juniorer (gratis – max: 15 deltagere)




SÅ ER DET HER NOGET FOR DIG.

Fotosafari for juniorer 2017-18
Sted

Dato

Emne

19. aug. 2017

Blomsterfotografering macro

Vi mødes i Hummerhuset og
kører sammen til Ove Sø

9. sept. 2017

Dyr på græs, fokus på
dyrene/naturpleje

Vejlerne ved Øsløs

28. okt. 2017

Gamle træer og hvordan man får et
flot grafisk billede med forskellige
former, der er lettere at se, når
løvet ikke er der/ respekt for

Hummerhuset og Thaagaards
Plantage

Gæstelærer

1

naturen

14. jan. 2018

Kontraster i landskabet (hegn og
diger
Vand i bevægelse og kildevæld

17. marts 2018

Naturen vågner

25. nov. 2017

14. april 2018
5. maj 2018

Former i naturen og hvor meget
man kan finde, på et lille område
Afslutning med præsentation af
vinderbillederne

Hummerhuset og Faddersbøl
Doverodde
Hummerhuset og Vilsbøl
Plantage
Kløvenhøjvej, mellem
Boddum og Sdr. Ydby
Hummerhuset
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Vigtigt

Naturoplevelser i 2016 og 2017
Torsdag, d. 12. oktober i Tved Gl. Skole, Hanstholmvej 64, 7700 Thisted, kl. 19.30
BFNs halvårlige møde, hvor medlemmer har mulighed for at fortælle og vise billeder fra nogle af
de spændende naturoplevelser, de har haft i ind- og udland i 2016/17. Foreningens medlemmer
opfordres til at møde op og fortælle om stort og småt fra naturen
Foreløbige indlæg.
Elly Hansens introduktion til en tur til Polen - Vi har to dage til Biebrza sumpene, hvorefter vi
kører til/ i Bialoweieza nationalpark, som er det allerhelligste i europæisk, natur og urskov. Vi skal
bl.a. opleve Europas største landdyr, bisonerne.
Ib Nord Nielsens introduktion til en tur til Polen. -

Rejsen foregår i maj 2017 til nationalparker i det
nordøstlige Polen, herunder Bialowieza skoven med de vilde visenter.
Kontaktperson – Knud-Allan Knudsen tlf. 97945025

Sensommermøde
Lørdag d. 28. oktober kl. 12.00 – ca. 16.00 i Hummerhuset, Ørhagevej 189, 7700 Thisted
Kl. 12.00

Frokost

Kl. 13.30

Naturindsatsen i Nationalpark Thy lige nu v/ Signe Kappel Jørgensen
Få et indblik i, hvad Nationalparkfondens naturmedarbejdere arbejder med på nuværende
tidspunkt. Bliv opdateret på fondens naturregistreringsprojekter, naturpleje og
naturgenopretningsprojekter, samt samarbejder med forskningsinstitutionerne. Måske kan
DU bidrage med viden, der er relevant for vores videre arbejde til gavn for naturen i
Nationalpark Thy.

Kl. 14.30
Kl. 15.00
Kl. 16.00

Kaffe
Indlæg om andre aktuelle aktiviteter i foreningen.
Afslutning
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Kontaktperson Poul N. Christensen 2215 7738

.

Billedforedrag om naturen i Sydafrika
Torsdag d. 16. november kl. 19.30 i Tved Gl. Skole, Hanstholmvej 64, 7700 Thisted
Elly Hansen og Jørgen Nordkvist viser billeder og fortæller bl.a. om fugle og pattedyr i Sydafrika.
Elly fortæller fra Matswani i den nordøstlige Limpopoprovins, og Jørgen fortæller om Greater
Krüger. Jørgen har desuden besøgt Western Cape provinsen og derfor også set naturtypen Fynbos,
hvor plantefamilierne Proteafamilien og Lyngfamilien spiller en stor rolle.
Kontaktperson – Knud-Allan Knudsen, tlf. 97945025

Julemødet
Onsdag den 6. december kl. 19.30 i Hummerhuset, Ørhagevej 189, 7700 Thisted
Foreningens traditionsrige julemøde, hvor det faglige træder til side for det sociale. Der vil blive
serveret gløgg og æbleskiver og ellers hygget med snak og en lille konkurrance.
Tilmelding ikke nødvendigt.
Evt. henvendelse til Poul N. Christensen tlf. 22157738

Fugletur til Agger Tange
Lørdag den 6. januar 2018 kl. 9.00

-

Mødested Færgelejet

Turleder Elly Hansen (2946 7553) og Hans Henrik Larsen (2660 8660). Arrangeres i samarbejde
med BFNs Naturkurser – Fuglestudiekreds

Årets Naturoplevelser
Onsdag den 17. januar 2018, kl. 19.20 i Hummerhuset. Ørhagevej 189, 7700 Thisted
BFNs halvårlige møde, hvor medlemmer har mulighed for at fortælle og vise billeder fra nogle
spændende naturoplevelser, de har haft i ind - og udland i 2016/17. Foreningens medlemmer
opfordres til at møde op og fortælle om stort og småt fra naturen.
Foreløbige indlæg:
Ib Nord Nielsen vil fortælle og vise billeder fra Island
Børge Petersen vil fortælle og vise billeder fra en rundrejse på Madagaskar med sin enestående og
unikke flora og fauna med mange endemiske planter, dyr og fugle.
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BFNs Naturkurser tilbyder

Fuglestudiekreds i efterår 2017
Studiekredsen foregår på Koldby skole (indgang fra Kastanievej) fra kl. 19,00 til kl. 21,30
Bemærk: Man kan deltage på begge hold og på alle ekskursioner for samme pris.
Mødeaftener Koldby skole:
Øvede hold:
.

3/10. Lauge Fastrup viser billeder og fortæller om ”Fugle .
og fuglefotografering”.

7/11. Kim Skelmose viser billeder og fortæller bl.a. om
ringmærkning af: ”De store fugle – ørnene.”
*5/12. Lars Smith fortæller om ringmærkning af: Ternerne.
på Agger Tange.

.

Begynderhold: 24/10 – 28/11 – *5/12
*Fælles afslutning for begge hold med hygge og æbleskiver.

Ekskursioner:
Veststadil fjord den 14. oktober.

Mødested: P-pladsen på Thyholm kl. 8.00
På havsiden kigger vi efter træk af Terner, havfugle
.
m.m. Ved jagthytten kan der på denne årstid være
.
vadefugle, Sortterne, måske Rovterne, Rørhøg,
Skestorke og meget andet.

Hanstholm den 18. november.

Mødested: Roshage kl. 9,00
Hvis vejr og vind er ”rigtige” kigger vi efter.
havfugletræk. Derefter kører vi ned på havnen og.
kigger efter Dværgmåge, Rider, Lomvier og alt det.
Andet der kan være ved en havn.

.

Pris for hele sæsonen: 100,- kr. (unge under 14 år 50 kr.) til dækning af annonceudgifter
og kørselsgodtgørelse til foredragsholdere, som kommer langvejs fra.
Studiekredsleder: Elly Hansen til 29 46 75 53
Ekskursionsledere: Elly Hansen tlf. 29 46 75 53 og Hans Henrik Larsen tlf. 26 60 86 60
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Mød os også på facebook og
Kom gerne med din egen kommentar.

Flagermusdetektor
BFN er indehaver af en flagermusdetektor, der kan registrere flagermusens lyd. Ved hjælp af
detektoren kan du finde ud af, om du har flagermus på din matrikel, samt artsbestemme musen
ud fra lydoptagelserne.
Flagermus er aktive samtidig med svalernes ankomst.
Detektoren kan rekvireres hos Jan Salmonsen, Mads Posts vej 5, Klitmøller, 7700 Thisted –
tlf. 97 97 51 48

Tilmeld dig nyhedsmail:
BFN har fået ny hjemmeside, http://www.bfn-nyt.dk. Hvis du tidligere har været tilmeldt
nyhedsmail, fungerer ” den gamle nyhedsmail” ikke længere, ligesom Jørgen Nordkvist’s ”private
nyhedsmail” ikke længere fungerer. Hvis du ønsker at modtage ”reminders” om kommende
arrangementer, bedes du på ny tilmelde dig på den nye hjemmeside: www.bfn-nyt.dk

Kommende kurser
Har du gode ideer, forslag og ønsker om kommende kurser, kan du henvende dig til Jens Handrup
på handrup@dlgtele.dk eller tlf. 97936610/30506992
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Bliv medlem af foreningen!!
Har du lyst til at blive medlem af Biologisk Forening for Nordvestjylland
(BFN) kan du indbetale kontingent på 210 kr. på konto: 1551 00006586724
Du kan melde dig ind via BFN’s hjemmeside: www.bfn-nyt.dk
Ønsker du flere oplysninger om foreningen, kan du henvende dig til:
Jørgen Nordkvist, tlf. 97924165, nordkvist@mail.dk eller
Knud-Allan Knudsen, tlf. 97945025, nannagad@gmail.com

Opfordringer vedrørende bidrag til hjemmesiden

1. BFN tilstræber, at der lægges et referat af afviklede arrangementer ind på
hjemmesiden, hver gang et arrangement har fundet sted. Den, der står for det
enkelte arrangement, opfordres derfor til at sørge for, at en af deltagerne i
arrangementet laver sådan et referat på mindst 4 linjer samt helst et foto.
2. Vi vil desuden gerne have indberetninger af spænende nye fund til en rubrik på
hjemmesiden med titlen ”sidste nyt fra felten”.

Alle bidrag bedes sendt til Henning Søndergård: hennings@mvb.net
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