BFN-Nyt 3-2013

Foreningens aktiviteter - januar – august 2014
Fugletur til Agger Tange
Lørdag d. 4. januar kl. 9.00
Mødested : Færgelejet

Turledere : Erling Andersen (9793 6427), Elly Hansen (9794 8325) og Hans Henrik Larsen
(2660 8660)
Arrangeres i samarbejde med BFNs Naturkursers Fuglestudiekreds

Naturoplevelser i 2013

Torsdag, den 23. januar 2014 kl. 19.30 i Hummerhuset

BFN’s årlige møde, hvor medlemmerne via lysbilleder og andet har mulighed for at
fortælle om nogle af de spændende naturoplevelser, de har haft i ind- og udland i 2013.
Foreningens medlemmer opfordres til at møde op og fortælle om stort og småt fra
naturen i 2013.
Foreløbige indlæg : Poul Nystrup Christensen om Rocky Mountains Nationalpark i
Colorado (tlf. 7516 2819) og Elly Hansen om det vestlige USA (tlf. 9794 8325)

Naturarbejde og særlige arter ved Karby, Morsø

Torsdag d. 30. januar kl. 19.00 på Karby Friskole, Ørndrupvej 50, Karby
Karby strategigruppe i samarbejde med Biologisk Forening for Nordvestjylland
(BFN) afholder torsdag d. 30 januar 2014 kl. 19.00 et møde om naturarbejde i
Karby-området samt om vigtige udpegningsarter, som kan blive symboler for
naturarbejdet og for markedsføring af Karby. Strandtudsen ved Karby er
Limfjordens største bestand og Agerø-området er ”hotspottet” for
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verdensbestanden af de lysbugede knortegæs. I Karbyområdet findes den nationale
ansvarsart Purpur-Gøgeurt, som vi har et særligt ansvar for at beskytte.
Aftenens program er:
•
•
•
•

Arrangørerne byder velkommen.
Lysbuget knortegås v/ Preben Clausen Danmarks Miljøundersøgelser
Strandtudsen v/ Lars Christian Adrados, Amphi consult
Hydrologiprojektet og synergieffekter i forhold til lysbuget knortegås og strandtudse
ved Keld Mortensen, Grontmij
• Græsningsprojektet og synergieffekter i forhold til landskab, flora og fauna generelt og
lokalsamfund v/ Martin Friis Larsen, Morsø Kommune.( Tlf. 9970 7000 )

Foredrag ved Lars Smith om Ghana

Onsdag d. 5. februar kl. 19.30 i Hummerhuset
Lars Smith er biologilærer og feltornitolog og var sidste vinter udsendt som
ringmærker og formidler til DOF’s trækfugleprojekt i Ghana. Lars vil vise billeder og
fortælle om feltarbejdet i Ghana med de europæiske overvintrende fugle og om sit
møde med et spændende vestafrikansk land og dets befolkning.( Tlf. 9881 1533)

Byg din egen fuglekasse.

Onsdag d. 19.februar 2014 kl. 9.30-13.00
Arrangement/aktivitet for børn og forældre/bedsteforældre. Hvis I børn vil tage
jeres bedsteforældre med, vil I kunne bygge jeres helt egen fuglekasse, til glæde for
jer selv og især til glæde for fuglene i haven. Her er en dejlig aktivitet, som giver
afbræk i den lange vinter. Du skal bare betale materialer, så kan enhver sømme
deres egen fuglekasse sammen.
Tid: onsdag den 19. februar 2014, kl. 9:30 – 13:00.
Sted: Svinkløv Plantage, Svinkløvvej 418, 9690 Fjerritslev
Kontaktperson Ove Albrektsen. Telefon: 98 21 59 18/mobil: 40 68 59 18
jytte.alb@privat.dk – www.dn.dk/jammerbugt

Torsdagsmøde i Hummerhuset fra kl. 19.30-ca. 21.30
Torsdag d. 27. februar : Forslag til kommende BFN-arrangementer
Medlemmerne opfordres til at møde op og komme med forslag til foredrag og
ekskursioner i perioden fra juli 2014 til december 2014.
Hvis der bliver tid vil Jørgen vise billeder. Evt. henv. Tlf. 9792 4165
Aftenens tovholdere : Knud-Allan Knudsen, Else Kristensen og Jørgen Nordkvist
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Generalforsamling i BFNs Naturkurser (Jammerbugt

Kommune)

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Fosdalen Naturcenter,
Fosdalvej 69, 9460 Brovst mandag d. 3. marts 2014 kl. 19.00
Dagsorden er følgende :
1) Valg af dirigent og stemmetællere.
2) Bestyrelsens beretning.
3) Forelæggelse af revideret regnskab.
4) Behandling af indkomne forslag (indkommet senest 1 uge før
generalforsamlingen).
5) Godkendelse af budget.
6) Valg af formand for 1 år.
7) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
8) Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 1 år.
9) Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år.
10) Eventuelt.
N.B. : Blandt indkomne forslag vil bestyrelsen indgive forslag om opløsning af
foreningen.

Generalforsamling i BFNs Naturkurser (Thisted
Kommune)

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Hummerhuset i
Klitmøller onsdag d. 12. marts 2014 kl. 19.30
Dagsorden er følgende :
1) Valg af dirigent og stemmetællere.
2) Bestyrelsens beretning.
3) Forelæggelse af revideret regnskab.
4) Behandling af indkomne forslag (indkommet senest 1 uge før
generalforsamlingen)
5) Godkendelse af budget.
6) Valg af formand for 1 år
7) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
8) Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år.
9) Vaig af revisor og revisorsuppleant for 1 år.
10) Eventuelt.
N.B. : Poul Holm Pedersen, Erling Andersen og Else Kristensen er på valg. Poul
og Erling genopstiller ikke.
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BFNs ordinære generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Hummerhuset i
Klitmøller lørdag d. 22. marts 2014 kl. 13.30
Dagsorden :
1) Valg af dirigent og stemmetællere.
2) Bestyrelsens beretning
3) Forelæggelse af reviderede regnskaber
4) Fastsættelse af kontingenter
5) Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 10 dage
før generalforsamlingen)
6) Valg af formand for et år ad gangen
7) Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år ad gangen
8) Valg af en bestyrelsessuppleant for et år ad gangen
9) Valg af to revisorer for et år ad gangen
10) Valg af en revisorsuppleant for et år ad gangen
11) Eventuelt
12) BFNs Naturpris
Generalforsamlingen forventes afsluttet senest kl. 17. Foreningen er vært ved
kaffe/the og blødt brød.
Der opfordres til at komme med forslag til modtagere af BFNs Naturpris

Naturpleje ved Gærup Fjordskrænter
Lørdag d. 5. april 2014 kl. 09.30 – 13.00
Alle interesserede, børn såvel som voksne inviteres til en hyggelig formiddag. Vær
med til at rydde tjørn, som truer den værdifulde botanik ved Gærup. Det
kuperede bakkelandskab, som er skabt under den sidste istid er hjem for flere
naturtyper med karakteristiske og sjældne botaniske forekomster.
Medbring grensaks, gummistøvler, arbejdshandsker og evt. regntøj.
BFN i samarbejde med Naturplejenetværk for Nordvestjylland og Danmarks
Naturfredningsforening er vært ved formiddagspausen med morgenbrød, kaffe og
sodavand. Medbring selv madpakke til frokost.
Mødested: P-pladsen ved Petanque Hallen, Gærupgård, Gærupvej 11, 7752
Snedsted. Vel mødt!
Kontakt: Biologisk Forening for Nordvestjylland, v/ Holger Søndergård. Tlf. 97 98 14 96.

Mob 21 37 05 84
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Naturplejenetværk for Nordvestjylland, v/Hamish Stewart, Mobil 24 41 57 79. Email:
hds@naturplejenet.dk
Danmarks Naturfredningsforening, v/Ib Nord Nielsen, Mobil 40579323

Aaby Bjerg naturpleje
Lørdag, d. 12. april 2014, kl. 9:30 – 13:00.
Du kan give naturen en hånd ved at møde op til naturplejedag på Aaby Bjerg i St.
Vildmose. Tag familie og venner med og vær med til at oprykke små træer og
buske på denne fine hede, ellers vil heden gro til. Dette lille stykke hede kræver
naturpleje for bekæmpelse af småtræer, groft græs og bregner indtil flere gange.
om året! DN Jammerbugt er værter denne dag for en bid brød og en kop kaffe/the.
Tag gerne egne handsker og spader med.
Tid: lørdag, d. 12. april 2014, kl. 9:30 – 13:00.
Mødested:
P – plads ved Trædestenene ved Aaby Bjerg i St. Vildmose, Centralgårdsvej 160,
9440 Aabybro.
Kontaktperson: Ove Albrektsen. Telefon: 98 21 59 18/mobil: 40 68 59 18. Mail:
jytte.alb@privat.dk – www.dn.dk/jammerbugt

Dansk Skaldyrcenter i Nykøbing M (Øroddevej 80,
7900 Nykøbing)

Ekskursion - lørdag d. 26. april kl. 14.00
Dansk Skaldyrcenter i Nykøbing M ligger lige midt i Limfjorden, verdens bedste
skaldyrvand. Her forskes der i at fremme opdræt og fiskeri af skaldyr.
Rundvisningen giver dig et unikt indblik i moderne, biologisk forskning. Du
kommer rundt på laboratorier, klækkerier og forsøgsanlæg. Der fortælles undervejs
om de nyeste forsøg og den seneste forskning, samt om afprøvning af metoder og
udstyr til opdræt af skaldyr.
Entre : 100 kr. pr. person.
Tilmelding : Da Skaldyrcentret skal kende deltagerantallet er der bindende
tilmelding til Else Kristensen på else.m.k@live.dk Senest d. 11. april. Else kan
samtidig formidle samkørsel fra P-pladsen (grus) på Sydhavnen (afgang kl. 13.20).
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Fugletur i Højriis Skov

søndag den 4. maj kl. 5,30
Lige når bøgen er ved at springe ud er det en særlig dejlig tid at gå en tidlig
morgentur i skoven ved Højriis.
På denne morgentur vil vi dels betragte det smukke sceneri, vi vil høre om skoven
og dens historie samt lytte til forårets fuglesang.
Mødested: P-pladsen ud for Højriis Slot kl. 05,30. Turen varer til kl. ca. 9.
Turleder Lars Smith. Evt. henv. tlf 9881 1533

Hare- og agerhøneprojekt i Sydthy

Onsdag den 7. maj kl. 19.00
Hare- og agerhønebestandene har det skidt. Markens vildt er løbet tør for
levesteder. Der bliver længere imellem, at landmanden oplever en flok agerhøns
løbe foran sin traktor. Den udvikling kan vendes ved målrettet at forbedre
levestederne for arterne.
Det er vigtigt at skabe sammenhængende områder for vildtet, og derfor er det
afgørende, at lodsejere arbejder på tværs af ejendomsskel om en målrettet
vildtforvaltning. Det har givet gode resultater i andre dele af landet.
Markvildtrådgiver Anders Rishøj Jensen er rådgiver for et nyetableret markvildtlav
i Sydthy og vil på åstedet fortælle om projektet og de resultater, der kan opnås.
Sydthy projektet strækker sig fra Hilligsø Teglværk til Lyngholm i et 5 – 10 km
bredt bælte.
Mødested: Bjarne Jørgensen, Vestervig Kloster, Klostergade 2, Vestervig (lige
over for kirken)
Evt. henv. Knud-Allan Knudsen, tlf. 9794 5025

Flora og fuglestemmer i Tved Klitplantage

Lørdag, den 24. maj 2014 kl. 07.00.
Næsten traditionen tro arrangeres en morgentur gennem den østlige og centrale del
af Tved Klitplantage. Undervejs på den 3 – 4 km lange tur vil vi øve os på
fuglestemmerne og kigge nærmere på områdets flora og øvrige fauna. Turen
afsluttes omkring kl. 9 med havekaffe hos turlederen.
Mødested: P-pladsen ved Tved Kirke kl. 7.00.
Turleder: Holger Søndergård (9798 1496).
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Botanisk tur til Kinnekulle i Sverige

Tidspunkt : Kr. Himmelfarts-ferien torsdag d. 29/5-søndag d. 1/6
Kort beskrivelse : Kinnekulle ligger ved Vänern i nærheden af Lidköping.
Lokaliteten er kendt for sin store forekomst af Fruesko og andre spændende
planter. Torsdag og søndag bruges på ud- og hjemtransport. Om fredagen og
lørdagen botaniserer vi med en lokalkendt botaniker-guide.
Transport : Vi kører i privatbiler og tager færgen Frederikshavn – Göteborg
Overnatning : Overnatning sker på vandrerhjemmet Falkängen tæt på Kinnekulle,
hvor der er reserveret 3 hytter og nogle værelser med eget bad og toilet.
Kan findes på nettet under : STF Vandrarhem Falkängen.
Mad : Alle tager mad med til et fælles tag-selv-bord torsdag aften. Man holder sig
selv med kost til morgenmad og frokost. Fredag og lørdag aften spiser vi middagen
på en restaurant.
Planlægningsmøde : Der afholdes et planlægningsmøde i foråret, hvor der bliver
vist billeder af nogle af de planter, vi kan være heldige at se. Desuden aftales de
praktiske ting som f.eks.
fælleskørsel m.v. Mødedatoen meldes ud efter tilmeldingsfristens udløb.
Uforpligtende cirkapris : På en sammenlignelig tur til Øland i 2006 kostede turen
ca. 4000 kr. pr par.
Turledere : Søren Telling syrsa@telling.dk /6178 7742 og Jørgen Nordkvist
nordkvist@mail.dk / 9792 4165
Bindende tilmelding : Sker til Søren Telling på syrsa@telling.dk senest d. 17/2
2014. Der er et begrænset antal pladser. Derfor anbefales hurtig tilmelding.
Yderligere oplysninger : Fås ved henvendelse til en af turlederne

De vilde blomsters dag i Norden 2014

Søndag d. 15. juni kl. 10.00-ca 12.30
Turen går i år til Sårupskrænten, som er en del af en større kalkformation, hvor
man kan finde sjældne arter som f.eks. Bakke-Fnokurt, der må betegnes som en
istidsrelikt. Desuden vil vi finde mere almindelige arter, der er karakteristiske for et
kalkpræget område og de vil blive præsenteret af Søren Telling
Medbring gerne proviant. Gummistøvler ikke strengt nødvendige.
Mødested : Lufthavnen i Tved
Turleder : Søren Telling (6178 7742)
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De Vilde Blomsters Dag i Norden 2014

Søndag den 15. juni kl. 14.00 – 16.00
Turen går gennem Fosdal Plantage med bl.a. Femradet Ulvefod og Linnæa og
videre til Rødland og Drevelsig Hede med fine forekomster af Guldblomme samt
Bakke-Gøgelilje og Hvid Næbfrø m.fl. Medbring gerne proviant til turens
afslutning.
Mødested: P-plads på Hjortdalvej i ø-del af Fosdal Plantage
Turledere: Holger Søndergård, Biologisk Forening for Nordvestjylland og Svend
Møller Nielsen, Naturcenter Fosdalen (Evt. henv. tlf 9798 1496)

Birgittelund, naturpleje ved sø.

Lørdag d. 21. juni kl. 9,30-13.00
Du kan som frivillig naturplejer hjælpe Birgitte Glossing på hendes lille
husmandssted nord for Bejstrup landsby. Husmandsstedet er lavet om til en
naturgrund med fredsskov og § 3 beskyttet natur. Her kan du lære at bruge en le og
samtidig fjerne græsset op ad den fine sø på naturgrunden.
DN Jammerbugt er værter for en bid brød og kaffe/the.
Tid: Lørdag den 21. juni 2014, kl. 9:30 – 13:00.
Mødested: Bejstrupvej 68, 9690 Fjerritslev. (Nord for Bejstrup landsby).
Kontaktperson: Ove Albrektsen. Telefon:98 21 59 18/mobil: 40 68 59 18
jytte.alb@privat.dk – www.dn.dk/jammerbugt

Naturpleje i Næstrup Skov
Søndag d. 24. august 2014 kl. 9.30-13.00
Biologisk Forening for Nordvestjylland i samarbejde med Naturplejenetværk for
Nordvestjylland og Danmarks Naturfredningsforening indbyder alle interesserede,
børn såvel som voksne, til en hyggelig formiddag med pleje af hængesæk-moser
ved Næstrup skov.
Medbring grensaks, gummistøvler, arbejdshandsker og evt. regntøj.
Arrangørerne er vært ved formiddagspausen med morgenbrød, kaffe og
sodavand. Medbring selv madpakke til frokost.
Mødested: P-pladsen ved Hornstrupvej, som ligger ved Næstrupskoven’s SV
hjørne. Vel mødt!
Kontakt: BFN v/ Holger Søndergård. Tlf. 97 98 14 96. Mob 21 37 05 84
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Naturplejenetværk for Nordvestjylland, v/Hamish Stewart, Mobil 24 41 57 79.
Email: hds@naturplejenet.dk Danmarks Naturfredningsforening, v/Ib Nord Nielsen,
Mobil 40579323

BFNs Naturkurser tilbyder
Fuglestudiekreds i foråret 2014

Studiekredsen begynder tirsdag d. 14. januar kl. 19.00 på Koldby Skole (indgang
fra Kastanievej)
Man mødes en gang hver måned og udveksler oplysninger om, hvilke fugle man
kan se netop nu. På hvert ”månedsmøde” introduceres næste månedlige ekskursion
til en lokalitet i området.
Der tilbydes endvidere et hold for begyndere. Begyndere kan
deltage både på begynderholdet og det ”øvede hold” for samme pris.

Mødeaftener på Koldby skole kl. 19,00
Det øvede hold: 14/1 – 4/2 – 11/3 – 8/4 – 13/5 – 10/6*
Begynderhold: 21/1 - 25/2- 25/3 – 22/4 – 20/5 – 10/6*
*Denne aften holder vi fælles med begge hold.
Ekskursioner:
4. januar Agger Tange Mødested: Færgelejet kl. 9.00
(åben for alle BFN-medlemmer)
15. marts Nørhå sø Mødested: P-plads ved Ove sø, kl. 8.00
12. april Vejlerne Mødested: Kogleaksskjulet, kl. 5.00
25. maj Hald Hovedgård Mødested: Hotel Vildsund, kl. 7.00
13. juni Natravnetur Program følger senere.
Pris : 75 kr. (unge under 14 år 50 kr.) til dækning af annonceudgifterne.
Studiekredsledere : Elly Hansen (9794 8325), Hans Henrik Larsen ( 2660 8660)
og Erling Andersen (9793 6427)
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Naturpleje af højværdi botaniske lokaliteter.
Begynder tirsdag d. 29.april kl. 19.00 på VUC i Thisted (Munkevej 9)
Et praktisk anlagt kursus for alle med interesse i forbedring af naturen i deres
område.
Kurset skal belyse følgende emner:
Hvordan kan foreninger eller enkelpersoner gennemføre naturplejeprojekter? Hvad
betyder et genopretningsprojekt for lodsejerne og for naturen? Hvordan er det at
være en professionel naturplejer?
3 aftener
d. 29. april 2013. kl. 19.00 – 21.30. Introduktion til forløb i et naturplejeprojekt.
Kortarbejde og beskrivelser. Eksempler på lokaliteter.
d. 6. maj 2013. kl. 19.00 – 21.30. Besøg til 2 naturlokaliteter. Én under
genopretning og én hvor et plejeprojekt er meget tiltrængt.
d. 20 maj 2013. 19.00 – 21.30. Besøg hos professionel naturplejer Jens Chr.
Sørensen, Hanstholm.
Varighed : 9 timer.
Pris : 270 kr.
Kursusleder: Hamish Stewart, Naturplejenetværk for Nordvestjylland. Mob.:
24415779. Email: hds@naturplejenet.dk
Min/max deltagerantal : 8/20
Tilmelding senest d. 22.marts til Sabine Stosiek på sabine.stosiek@gmail.com

Lær de vilde blomster at kende

Kursus i botanik begynder mandag d. 12. maj kl. 19.00 på Thisted
Gymnasium
På første mødeaften vil vi aftale resten af kurset, der foregår i ”marken”, og der vil
blive gennemgået nogle få botaniske begreber, samt vist en lille billedserie af nogle
af de blomster, vi støder på i forbindelse med vores ekskursioner. Ekskursionerne
foregår på følgende datoer: Mandag d. 26/5 kl. 18-21. Tirsdag d. 3/6 kl. 18-21.
Tirsdag d. 10/6 kl. 18-21 Lørdag d. 16/8 kl. 10-16. Mandag d. 25/8 kl. 18-21.
Varighed : 21 timer
Pris : 500 kr. for alle timerne eller 330 for forårstimerne. Er man forhindret på
flere af datoerne kan kurset fås for 30 kr. pr. time.
Lærere : Søren Telling ( 6178 7742) og Jørgen Nordkvist (9792 4165).
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Modulopbygget kursus om Nationalpark Thy (NPT)
Kurset består af 6 moduler, således at man kan vælge de(t) modul(er) man ønsker
at deltage i. Hvert modul varer mellem 4 og 8 timer.
Pris : 30 kr. pr. time.
Min/max deltagerantal i hvert modul : 8/30
Tilmelding til modul 1 – 3 sker til Sabine Stosiek på sabine.stosiek@gmail.com
med angivelse af hvilke(t) modul(er) man ønsker at deltage i senest onsdag d. 30.
april.
Tilmelding til modul 4 – 6 sker til Sabine Stosiek senest mandag d. 11. august.
Modul 1 :

Mus og spidsmus (herunder birkemus) i Nationalparken
Her får du lejlighed til at høre lidt om Nationalparkens mus og
spidsmus – om deres levevis og hvordan du skelner mellem arterne.
Der vil være særlig fokus på birkemus, da Thy rummer en af
Danmarks største bestande af denne meget sjældne art. Anden del af
kurset består af en felttur i Nationalparken, hvor vi tilser fælder og
bestemmer de dyr, vi fanger.
4 timer ved Julie Dahl Møller
Første mødegang : Onsdag d. 7. maj kl. 19.00 på VUC, Munkevej 9
i Thisted
Øvrig mødegang : Foregår ”i marken” onsdag d. 14. maj

Modul 2 :

Hvordan er landskaberne i Nationalparken opstået ?
4 timer ved Bo Fink
Første mødegang : Onsdag d. 21. maj kl.19.00 på VUC i Thisted
Øvrig mødegang : Foregår ”i marken” onsdag d. 4. juni.

Modul 3 :

Botanikken i Nationalparken
Vi tager ud på tur i landskabet for at lære et udpluk af
Nationalparkens vilde planter at kende og høre de gode historier om
deres levevis og økologi
8 timer ved Sabine Stosiek
Første mødegang : Onsdag d.11. juni kl. 19.00 på VUC i Thisted.
Øvrige mødegange : Foregår ”i marken” onsdagene 18. og 25. juni

Modul 4 :

Mennesker og livsformer langs Thys vestkyst.
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Med afsæt i gamle fortællinger, topografiske fremstillinger,
erindringer, breve m.v., samt foreliggende billedkilder vil kursisterne
blive præsenteret for en række mennesker, der har levet deres liv ved
havet og på klitheden gennem de seneste århundreder. Vi vil
undersøge samspillet mellem naturgrundlag og menneskeliv, afdække
det traditionelle kulturmønster og følge de ændringer der sker i takt
med den generelle samfundsudvikling.
4 timer ved Orla Poulsen og Knud Holch Andersen
Mødegange : Tirsdagene d. 19. og 26. august kl. 19.00 på VUC i
Thisted
Bemærk at det foregår på tirsdage og ikke onsdage.
Modul 5 :

Flagermus i Nationalparken.
På kurset hører du om den nyeste viden om flagermusearter og deres
udbredelse i Nationalparken. Du hører mere om deres levevis og vi
forsøger at spore flyvende flagermus ved brug af lytteudstyr.
4 timer ved Elsemarie Kragh Nielsen
Første mødegang : Onsdag d. 3. september kl. 19.00 på VUC i
Thisted
Øvrig mødegang : Foregår ”i marken” onsdag d. 10. september

Modul 6 :

Krondyrenes biologi
4 timer ved Anton Linnet
Første mødegang :Onsdag d. 17. september kl. 19.00 på VUC.
Øvrig Mødegang : Foregår ”i marken” onsdag d. 24. september,
hvor vi skal ud at se og høre krondyrene.

Modulopbygget kursus om Nationalpark Thy arrangeres i et samarbejde mellem
Danmarks Naturfredningsforening og BFN´s Naturkurser

Medlem af foreningen :

Har du lyst til at blive medlem af Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN)
kan du indbetale kontingentet på 210 kr. på konto: 1551 0006586724
Du kan melde dig ind via BFN’s hjemmeside: www.bfn-nyt.dk
Ønsker du flere oplysninger om foreningen henvendelse til:
Jørgen Nordkvist, tlf. 9792 4165, nordkvist@mail.dk eller
Knud-Allan Knudsen, tlf. 9794 5025, nannagad@gmail.com

Opfordring :

BFN har fået ny hjemmeside (www.bfn-nyt.dk). Hvis du tidligere har været tilmeldt
nyhedsmail, fungerer ”den gamle nyhedsmail” ikke længere, ligesom Jørgen
Nordkvists ”private nyhedsmail” ikke længere fungerer. Hvis du ønsker at modtage
”reminders” om kommende arrangementer, bedes du på ny tilmelde dig nyhedsmail12på
den nye hjemmeside.

