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BFN-Nyt  
1/2016 

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 

 
 

Foreningens aktiviteter  
oktober 2016 – januar 2017 

 
 

Naturoplevelser i 2015 og 2016 
Onsdag d. 12. oktober 2016, kl. 19.30 i Hummerhuset. 

 

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 2015/16 

Foreningens medlemmer opfordres til at møde op og fortælle om stort og småt fra 

naturen.  

Foreløbige indlæg: Lone og Hans Henrik Hust fortæller og viser billeder fra deres 

tur til Peru i sensommeren 2015 

Elly Hansen fortæller og viser billeder fra en tur til Svalbard – en norsk øgruppe i det 

Nordlige Ishav. 

Kontakt: Knud-Allan Knudsen, nannagad@gmail.com, tlf. 97945025 

 

Sensommermøde 
Lørdag d. 29. oktober 2016,  kl. 12.00 – ca. 17.00 i Hummerhuset 

Kl. 12.00 Frokost 

Kl. 13.30 BFN’s Fuglestudiekreds v/ Elly Hansen 

Det har været en succesrig BFN-aktivitet igennem mange år og er det 

stadig. Fortællingen ledsages af billeder fra nogle af ekskursionerne. 

Kl. 14.15 Nordvestjysk Ringmærkningsgruppe v/ Jan Salmonsen 

Der fortælles om gruppens seneste aktiviteter og resultater, herunder det 

nystartede CES projekt i Vejlerne. 

Kl. 15.00 Kaffe 

Kl. 15.30 Tved gl. Skole v/ Carsten Schultz og Knud-Allan Knudsen 
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Huset har i sommer været beboet af to forskere, og der har været gang i 

registrering af den store bogsamling. Andre fremtidige planer orienteres 

der om, og der bliver mulighed for debat. 

 

Skal vi have mere urørt skov? 
Debatmøde onsdag d. 23. november kl. 19.00 

i VUC’s kantine, Munkevej 9, 7700 Thisted 

 
Danmark har sammen med 192 lande forpligtet sig til at stoppe 
tilbagegangen i biodiversiteten. Som led i denne målsætning 
har partiet Alternativet foreslået, at vi i Danmark skal have 
mere urørt skov, både i statsskovene, men også i de private 
skove, hvor vi har de største naturværdier. 
 
Oplægsholdere: 
Christian Poll, medlem af folketinget, miljøordfører for 
Alternativet. Partiet er fortaler for mere urørt skov i Danmark. 
Ditte Svendsen, Statsskovrider i Naturstyrelsen Thy, vil fortælle 
om Naturstyrelsens syn på problematikken, bl.a. i forhold til 
den nye naturpakke. 
Jakob Svendsen-Tune, skovrider, repræsenterer private 
skovejeres interesser, bl.a. i vores område. 
Ordstyrer: Ib Nord Nielsen, tidl. klitplantør  
 

Entre 50 kr.   

Øl og vand kan købes – medbring evt. selv kaffe/te 
 

Alle er velkomne 
Arr. Biologisk Forening for Nordvestjylland 

Skal vi have mere urørt skov? 
     Debatmøde onsdag d. 23. november kl. 19.00 
        i VUC’s kantine, Munkevej 9, 7700 Thisted 
 

Danmark har sammen med 192 lande forpligtet sig til at stoppe 
tilbagegangen i biodiversiteten. Som led i denne målsætning har 
partiet Alternativet foreslået, at vi i Danmark skal have mere urørt 
skov, både i statsskovene, men også i de private skove, hvor vi har de 
største naturværdier. 
 
Oplægsholdere: 
Christian Poll, medlem af folketinget, miljøordfører for Alternativet. 
Partiet er fortaler for mere urørt skov i Danmark. 
Ditte Svendsen, Statsskovrider i Naturstyrelsen Thy, vil fortælle om 
Naturstyrelsens syn på problematikken, bl.a. i forhold til den nye 
naturpakke. 
Jakob Svendsen-Tune, skovrider, repræsenterer private skovejeres 
interesser, bl.a. i vores område. 
Ordstyrer: Ib Nord Nielsen, tidl. klitplantør  
 

Entre 50 kr.   
Øl og vand kan købes – medbring evt. selv kaffe/te 
 

Alle er velkomne 
Arr. Biologisk Forening for Nordvestjylland 
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Julemødet 

 
Onsdag d. 7. december 2016 kl. 19.30 i Hummerhuset 

 

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 

konkurrence. 

Tilmelding ikke nødvendigt. Evt. henvendelse til Poul N.Christensen tlf. 22 15 77 38  
 

 

 

Fugletur til Agger Tange 

 
Lørdag d. 7. januar 2017 kl. 9.00 

Mødested: Færgelejet 

Turledere: Elly Hansen (2946 7553) og Hans Henrik Larsen (2660 8660). 

Arrangeres i samarbejde med BFN’s Naturkurser- Fuglestudiekreds.  
 
 

Naturoplevelser i 2016  

 
Onsdag d. 18. januar 2017 kl. 19.30 i Hummerhuset. 

 

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 2015/16 

Foreningens medlemmer opfordres til at møde op og fortælle om stort og småt fra  

naturen.  

Foreløbigt indlæg: 

Jan Salmonsen vil fortælle og vise billeder fra Marokko. 

Jens Kristian Kjærgaard vil fortælle og vise billeder fra ”Vadehavsprojektet” 

 

Kontaktperson Jørgen Nordkvist (97924165) 

 

 

 



4 
 

Tved Gl. Skole 

På temamødet den 27. februar 2016 i Tved gl. Skole blev det besluttet at nedsætte en 

arbejdsgruppe på 4-5 personer under bestyrelsen. Opgaven er at gå videre med ideer 

som blev diskuteret, og hvad der skal ske på kort og lang sigt. Fra bestyrelsen 

deltager Lars Smith. Endvidere deltager Birgit og Carsten Schultz, som står for den 

daglige drift. Har du lyst til at deltage i denne spændende opgave, så ring eller send 

mig en mail. Der er udarbejdet referat fra februar temadagen, som er grundlag for 

gruppens arbejde.  

Poul Nystrup Christensen,  mail: pnystrup@live.dk 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Kommende Kurser. 
Har du gode ideer, forslag og ønsker om kommende 
kurser, kan du henvende dig til skoleleder Jens 
Handrup på handrup@dlgtele.dk eller tlf. 
97936610/30506992 

mailto:handrup@dlgtele.dk
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BFNs Naturkurser tilbyder 
 

 

Fuglestudiekreds i efterråret 2016 
 

Studiekredsen foregår  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 

 

Øvede hold:     11/10 – 8/11 – *6/12 

Begynder hold:  25/10 – 22/11 – *6/12 

*Fælles for begge hold. 

 

Ekskursioner: 

Lørdag den 15. oktober.  Hanstholm.           Mødested: Roshage kl. 8,30 

Lørdag den 19. november.  Nors sø og Vandet sø.  Mødested: P-pladsen ved Nors sø 

kl. 9,00 

 

Pris : 75 kr. (unge under 14 år 50 kr.) til dækning af annonceudgifterne. 

 

Studiekredsledere og ekskursionsledere: Elly Hansen (2946 7553) og Hans Henrik 

Larsen ( 2660 8660)  
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Mød os  på facebook og kom gerne med 
din egen kommentar. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
To 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-2” ?? 

af spændende nye fund til en rubrik på 
hjemmesiden med titlen ”sidste nyt fra felten”. 

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

mailto:hennings@mvn.net
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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 
Hurtigere og billigere kommunikation. 
Da BFN-Nyt kun udkommer 3 gange om året, vil foreningen 
gerne kunne sende et nyhedsbrev m.v., når aktuelle ting 
opstår. Derfor opfordres I meget til at tilmelde jer på 
hjemmesiden. 
 
 

 
 

 
 
 

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 
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