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Foreningens formål er at øge kendskabet til  

og interessen for naturen i Nordvestjylland 

 
 

Foreningens aktiviteter  
januar – august 2016 

 
 

Fugletur til Agger Tange 
Lørdag d. 2. januar 2016 kl. 9.00 
Mødested: Færgelejet 
Turledere: Elly Hansen (2946 7553) og Hans Henrik Larsen (2660 8660). 
Arrangeres i samarbejde med BFNs Naturkursers Fuglestudiekreds. 
 
 

Naturoplevelser i 2015 
Onsdag d. 20. januar 2016 kl.  19.30 i Hummerhuset. 
BFNs halvårlige møde, hvor medlemmerne via billeder og andet har mulighed for at fortælle om 
nogle af de spændende naturoplevelser, de har haft i ind- og udland i 2015. Foreningens 
medlemmer opfordres til at møde op og fortælle om stort og småt fra naturen i 2015. 
Foreløbige indlæg: Anna og Svend Hamborg om Grønland, Jytte Gellert Krogh om New England i 
USA (staterne Vermont og New Hampshire) 
 
 

Botanisk tur til Als 
Se omtalen nedenfor. 
Bemærk: Bindende tilmelding til Søren Telling på syrsa@telling.dk senest d. 15. februar 2016 
 
 
 

Torsdagsmøde i Hummerhuset fra kl. 19.30 – ca. 21.30 
Torsdag d. 25. februar 2016. Forslag til kommende BFN-arrangementer 
Medlemmerne opfordres til at møde op og komme med forslag til foredrag og ekskursioner i 
perioden fra juli 2016 til december 2016. Hvis der bliver tid vil Jørgen vise billeder. Evt. 
henvendelse tlf. 9792 4165 
Aftenens tovholdere: Else Kristensen og Jørgen Nordkvist. 
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Idémøde om fremtiden for Tved Gl. Skole  

Lørdag den 27. februar kl. 13.30 – ca. 17.00  

Hanstholmvej 64, Tved  

   

BFN har arvet Tved Gl. Skole efter tidligere formand Holger Søndergaard, og vi skal nu have 

fundet ud af, hvordan vi bedst kan benytte ejendommen.  

   

Der er ingen beslutninger om brugen af ejendommen, og mulighederne er mange. Derfor inviterer 

bestyrelsen til et møde, hvor medlemmerne kan besigtige ejendommen, hvor vi kan få idéer på 

bordet, og hvor vi sammen kan udvælge de bedste forslag. Måske skal vi også allerede denne dag 

have nedsat én eller flere arbejdsgrupper, som kan arbejde videre med de bedste idéer?  

   

Bestyrelsen vil sørge for, at drøftelsen kan skylles ned med en kop kaffe / the.  

   

Hanstholmvej 64 er en tidligere skole, som i de seneste mange år har været benyttet som bolig. 

Ejendommens bebyggede areal er 205 m2 med 162 m2 boligareal. Skolen ligger i en smuk og næsten 

4.900 m2 stor have med gamle træer. På modsatte side af Hanstholmvej ligger Tved Plantage og 

Nationalpark Thy. 
 

 
 
BFNs ordinære generalforsamling 
 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Hummerhuset i Klitmøller lørdag d. 12. marts 2016 
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 
 
 



 

Generalforsamling i BFNs Naturkurser  

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Hummerhuset i Klitmøller onsdag d. 16. marts 2016 
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) Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år 
10) Eventuelt. 

 
 
 
 

Naturpleje i Hingelbjerg. 
Naturpleje med rydning af træopvækst i rigkær på område nord for Nordbjerg i Hingelbjerg 
fredningen. Orkideer kræver her bedre lysforhold. Derfor mød op til denne dag. Medbring 
handsker, støvler og passende varm påklædning. Der vil blive en bid brød og kaffe/the ved 
middagspausen. 
Tid: Lørdag den 2. april 2016, kl. 9:30 – 13:00. 
Sted: P – plads ved Svinkløvvej 328 9690 Fjerritslev. 
Kontaktperson: Ove Albrektsen. Telefon: 98 21 59 18. –Mail: jytte.alb@privat.dk  
www.dn.dk/jammerbugt 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

http://www.dn.dk/jammerbugt
mailto:handrup@dlgtele.dk


Ringmærkningsdage på Naturfonden Myrupgaard 

 
Lørdag den 16. april – søndag den 17. april 2016 
 
2 dage i april er der mulighed for at følge ringmærkning på Myrupgård.  Ringmærkningen starter ½ 

time før solopgang og kan følges hele dagen indtil solnedgang. Fuglene er mest aktive morgen og 

aften, og derfor størst chance for fugle i nettet.   

Ringmærkning er vejrafhængig. Kraftig vind over 8-10 m/s og især regn umulig- / vanskeliggør 

ringmærkning.  

Området ligger centralt på den vestlige fugletrækrute. På denne tid af året vil der være mulighed for 

drosler -  specielt ringdrosler –   ligesom der også vil være pibere, lærker og andre fugle.  

I de sidste par år er der ringmærket over 5000 fugle fordelt på ca. 60 arter. Af mere specielle arter 

kan nævnes: natravn, vendehals, høgesanger og hvidbrynet løvsanger. 

 

Fugletur på Myrupgaard og Lild Klitplantage 

 
Lørdag den 16. april kl. 8.00 vil Elly guide på en morgentur i klitplantagen for at se på plantagens 

fugle og lytte til fuglestemmer. 

Mødested: Myrupgaard, Klitvejen 139, Glæde, 7741 Frøstrup 

 

Lørdag aften – Grill 

 
Vi tænder grillen kl. 18.00. 

Medbring din egen grillmenu + drikkevarer. 

Du er velkommen til at tage din campingvogn/telt med til Myrupgaard 

 

Arrangementsansvarlig: Arne Urvang, tlf. 6137 3452. Elly Hansen, tlf. 29467553 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Botanisk tur til Als 
 
Tidspunkt: Fredag d. 27. – søndag d. 29. maj 
Kort beskrivelse: Turen går i år til Als, hvor hverken Søren eller Jørgen har lokalkendskab. Vi har 
imidlertid fået tilsagn om, at en lokal botaniker vil udpege nogle gode lokaliteter for os. Der vil 
desuden være mulighed for, at en lokal botaniker kan være guide for os en formiddag. 
Supplerende aktiviteter: Hvis man har lyst, kan man ankomme onsdag d. 25. maj eller torsdag d. 
26. maj. De aktiviteter, vi har i tankerne, er et endagsbesøg til Slesvig med besøg på Hedeby 
Museet, Gottorp Slot og domkirken. En anden endagstur kunne være en tur til Vadehavet. 
Transport : Vi kører i privatbiler. 
Overnatning : Overnatning sker i hytter på en campingplads på Als. 
Mad : Alle tager mad med til et fælles tag-selv-bord fredag aften. Man holder sig selv med kost til 
morgenmad og frokost. 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 (fredag til  søndag) til Læsø i 2010 kostede 
turen 1500 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. 15/2 2016. Der er et 
begrænset antal pladser. Derfor anbefales hurtig tilmelding. Ved tilmelding bedes du oplyse, om 
du ankommer onsdag, torsdag eller fredag 
Yderligere oplysninger : Fås ved henvendelse til en af turlederne 
 
 
 

 
Naturplejenetværkstræf – arrangeret af DNs landsdækkende naturplejenetværk 
Lørdag d. 28. maj 2016 og søndag d. 29. maj 2016 
5 forskellige steder i Jammerbugts flotte natur skal vi lave naturpleje med forskellige metoder og 
med dialog og vidensdeling omkring bedst og mest effektiv naturpleje 
Program kan fås efter nytår 2015/2016 hos kontaktpersonen. 
Mødested: Sandmosen, Rødhusvej 431, 9490 Pandrup, kl. 10.00 lørdag d. 28. maj 2016. 
Kontaktperson: Ove Albrektsen. Tlf.: 9821 5918. Mail: jytte.alb@privat.dk  
www.dn.dk/jammerbugt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jytte.alb@privat.dk
http://www.dn.dk/jammerbugt


 

Morgentur i Vejlerne 
Lørdag d. 11. juni 2016 kl. 6.00 
I forbindelse med de to ekskursioner (den anden foregår d. 13. august) afholdes et kursus om 
Vejlernes natur (se omtalen under BFNs Naturkurser tilbyder). Ekskursionerne er gratis, hvilket 
kurset ikke er. 
Vejlernes driftsleder Niels Dahlin Lisborg vil på denne ekskursion guide os rundt i Vejlerne, hvor vi 
vil se og høre de mange fugle, ligesom han også vil fortælle om de andre dyr vi evt. møder. Også 
floraen, Vejlernes kulturhistorie, drift og forvaltning vil Niels fortælle om. Henrik Haaning Nielsen 
vil fortælle om fuglelivet i Vejlerne 
Mødested: Møllen på Bygholm Vejle, Bygholmvej 69-71. Når alle er mødt op kører vi i så få 
privatbiler som muligt. 
Max deltagerantal: 20 
Turledere: Niels Dahlin Lisborg og Henrik Haaning Nielsen 
Tilmelding: Til Jørgen Nordkvist på nordkvist@mail.dk eller tlf. 97924165/23429768 senest d. 9. 
juni 
 
 

De vilde blomsters dag i Norden 2015 
Søndag d. 19. juni 2016 kl. 10.00-ca. 12.30 
Turen går i år til Bjålum og Bolbredning, hvor vi vil besøge klitområderne, klitheden og fugtig klitlavning 
samt de to søer Bjålum og Bolbredning. I området kan vi finde den sjældne plante Thy-Gøgeurt, men også 
mere almindelige arter. 
Medbring: Kaffe/te 
Mødested: Hjardemål Klit Camping 
Turledere: Sinne Harbo (2142 5781) og  Søren Telling (6178 7742) 
 
 

Birgittelund, naturpleje ved sø. 
Du kan som frivillig naturplejer hjælpe Birgitte Glossing på hendes naturgrund nord for Bejstrup landsby. Et 
område, hvor der har været landbrug, er blevet til natur med fredsskov og § 3 beskyttet natur. Her kan du 
lære at bruge en le og samtidig fjerne grove græsser ved den fine sø på naturgrunden. 
DN Jammerbugt er vært for en bid brød og kaffe/the. 
Tid: Lørdag den 2. juli 2016, kl. 9:30 – 13:00. 
Mødested: Bejstrupvej 68, 9690 Fjerritslev. (Nord for Bejstrup landsby). 
Kontaktperson: Ove Albrektsen. Telefon: 98 21 59 18. Mail: jytte.alb@privat.dk www.dn.dk/jammerbugt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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@mail.com 
 

mailto:nordkvist@mail.dk
http://www.dn.dk/jammerbugt
http://www.bfn-nyt.dk/
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Aftentur I Vejlerne 
Lørdag d. 13. august 2016 kl. 18.00 
I forbindelse med de to ekskursioner (den anden foregik d. 11. juni) afholdes et kursus om 
Vejlernes natur (se omtalen under BFNs Naturkurser tilbyder). Ekskursionerne er gratis, hvilket 
kurset ikke er 
Vejlernes driftsleder Niels Dahlin Lisborg vil på denne ekskursion guide os rundt i Vejlerne, hvor vi 
vil se de mange fugle, herunder de mange traner, der kommer flyvende for at gå til ro på Bygholm 
Vejle. Ligeledes vil Niels fortælle om de andre dyr og planter, vi evt. møder, ligesom Vejlernes 
kulturhistorie, drift og forvaltning vil blive omtalt.  
Mødested: Møllen på Bygholm Vejle, Bygholmvej 69-71. Når alle er mødt op kører vi i så få 
privatbiler som muligt. 
Max deltagerantal: 20 
Turleder: Niels Dahlin Lisborg  
Tilmelding: Til Jørgen Nordkvist på nordkvist@mail.dk eller tlf. 97924165/23429768 senest d. 11. 
august  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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@mvb.net 
 

mailto:nordkvist@mail.dk
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BFNs Naturkurser Tilbyder 

 
Fuglestudiekreds i foråret 2016 
 
Studiekredsen begynder tirsdag d. 12. 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: 12/1, 9/2, 8/3, 12/4, 10/5 og 7/ 6* 
Begynderhold: 26/1, 23/2, 22/3, 26/4, 17/5 og 7/6* 

 
                                          *Denne aften holder vi fælles med begge hold. 
 

Ekskursioner: 
 
Lørdag d. 2. januar: Agger Tange. Mødested: Svanholmhus kl. 9.00 
(åben for alle BFN-medlemmer) 
Lørdag d. 19. marts: Hald Hovedgård. Mødested: Draget kl. 7.00 
Lørdag d. 16. april: Myrupgård (åben for alle BFN-medlemmer). Mødested: Myrupgård kl. 8.00 
Lørdag d. 7. maj: Hoverdal Plantage m.m. Mødested: Draget kl. 7.00 
Tirsdag d. 7. juni. Sommerafslutning hos Ivan og Elly med evt. natravnetur. Mødested: Kystvejen 
75 kl. 19.30 
 
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)  
 

 
 
 
 
 

 

Modulopbygget kursus om Nationalpark Thy 

 

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 Nørgen 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 
 
 

http://www.bfn-nyt.dk/
http://www.bfn-nyt.dk/


 
 

Tema: Menneskets påvirkning af natur og landskab 
 
Der kan frit vælges et eller flere af de 4 moduler.           Pris: 30 kr. pr. time.  
 
 

Modul 1 Pattedyr og fugle, som lever af rov, samt deres byttedyr 
10 timer ved Poul Hald Mortensen 
 
Kurset omhandler især:  
Rovdyrene: ulv, ræv, mårhund, odder, mink og kat, samt i begrænset omfang også rovfugle, 
ugler og andre rovlevende dyr.  
Byttedyrene: krondyr, rådyr, harer, gnavere og i begrænset omfang fugle og fisk. 
 
Kurset har dels fokus på den historiske udvikling i vores syn på rovdyrene, dels fokus på 
balancen mellem rovdyr og byttedyr bestandene, hvor det fremtidige perspektiv med en 
udvikling mod et bæredygtigt system i ligevægt fremhæves. 

 
Første gang: På VUC i Thisted, onsdag, den 16. marts, kl. 19.00 
Om udviklingen af vores samfunds syn på rovdyr og byttedyr.  
 
Anden gang: På VUC i Thisted, onsdag, den 13. april, kl. 19.00 
Hvilke rovlevende dyr har en vis betydning i naturens husholdning? 
 
Tredje gang: I felten ved Nors Sø, onsdag, den 11. maj, kl. 19.00. Mødested: P- 
pladsen ved badepladsen (via Agerholmvej) ved Nors Sø. 
 
Fjerde gang: På VUC i Thisted, onsdag, 25. maj, kl. 19.00 
Nærmere beskrivelser af kendte samspil mellem rovlevende dyr og deres byttedyr. 
 
Femte gang: I felten på og nord for Agger Tange, onsdag, den 8. juni, kl. 19.00.  
Mødested: P-pladsen ved Svanholmhus lige ved Færgelejet på tangens sydspids.  

 
Tilmelding: Til Jens Handrup på handrup@dlgtele.dk eller ring på 97 93 66 10  / 
30 50 69 92 senest d. 6. marts 

 
 

Modul 2 Hydrologi, landskab og natur 
 10 timer ved Henrik Schjødt Kristensen 
 

Kampen for at skaffe land, som vi mennesker kan udnytte til land- og skovbrug har været 

heftig de sidste 200 år. Hvordan er man lykkedes med at få vandet væk? Hvilke konsekvenser 

har det haft for natur og miljø? Hvordan får vi noget af det tilbage – hvis det er det vi vil? 

Hvad er egentlig ”naturlig hydrologi”?  

Første gang: På VUC i Thisted, mandag d. 4. april 2016 kl. 19.00 

mailto:handrup@dlgtele.dk


Anden gang: I felten ved Storkær, Ørum/Flade Søer, Paddeskrab, mandag d. 11. april 2016 kl. 

18.30. Mødested: Lodbjerg Kirke 

Tredje gang: På VUC i Thisted, mandag d. 18. april 2016 kl. 19.00 

Fjerde gang: I felten ved Vangså Hede, Sjørring Sø, Hundborg Mose, mandag d. 25. april 2016 

kl. 18.30. Mødested: P-plads på vestsiden af Kystvejen i den sydlige del af Vangså Hede 

Tilmelding: Til Jens Handrup på handrup@dlgtele.dk eller ring på 97 93 66 10  / 
30 50 69 92 senest d. 28. marts 
 

 
 

Modul 3 Træer og buske i Nationalpark Thy 
6 timer ved Ditte Svendsen 
 
På kurset beskæftiger vi os med tilplantningshistorien, de valgte arter og deres tilpasning til 
de lokale forhold førhen og i dag. Plantagernes betydning for mennesker, dyr og andre 
planter kommer vi også ind på. I dag drives plantagerne efter principperne om naturnær 
skovdrift, hvad er det, og hvordan påvirker det vores plantager i dag og i fremtiden? Svar på 
sidstnævnte fås bedst i skoven, hvor vi også vil hjælpe hinanden med at lære de almindelige 
træ- og buskarter at kende. 
  
Første gang: På VUC i Thisted, torsdag den 7. april kl. 19.00 
 
Anden gang: I felten i Vilsbøl Plantage, torsdag den 12.5. kl. 19.00. Mødested: Badepladsen 
Nors Sø, Agerholmvej  
 
Tredje gang: I felten i Nystrup Plantage, torsdag den 9. juni  kl. 19.00. Mødested:  P-pladsen 
ved Søvej, Vandet Sø. Der køres efter skiltet fra Nystrupvej.  
 
Tilmelding: Til Jens Handrup på handrup@dlgtele.dk eller ring på 97 93 66 10  / 
30 50 69 92 senest d. 31. marts 
 

 
 

Modul 4   Landskabets tilblivelse og forandring 
 6 timer ved David Jessen 
 
 På kurset belyses de geologiske forudsætninger for landskabets opståen i Thy samt de  

stadige forandringer, som vort landskab undergår – ikke mindst under menneskets 
påvirkning. Efter en teoretisk aften kan du ved selvsyn og forevisning i felten opnå en god 
forståelse af landskabets spændende historie. 
 

 Første gang: På VUC i Thisted, mandag d. 13. juni kl. 19.00 
 

Anden gang: I felten ved Nors Sø, mandag den 20. juni kl. 18.00 (Mødested aftales nærmere) 
 

Tilmelding: Til Jens Handrup på handrup@dlgtele.dk eller ring på 97 93 66 10  /30 50 69 92 senest d. 5. juni 

mailto:handrup@dlgtele.dk
mailto:handrup@dlgtele.dk
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Mød os også på facebook og kom gerne med din egen 
kommentar. 

Lær de vilde blomster at kende 
Kursus begynder mandag d. 9. 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. maj kl. 18-21. Tirsdag d. 31. kl. 18-21. Mandag d. 6. juni kl 18-21. Mandag d. 8. 
august kl 18-21. Lørdag d. 13. august kl. 10-16.  
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). 
 

 
 
  

Kursus om Vejlernes Natur 
 
Kurset er tænkt som en optakt til to ekskursioner i vejlerne. Ekskursionerne foregår d. 11. juni og 
d. 13. august og omtalen kan ses andetsteds i BFN-Nyt. Ekskursionerne er gratis, mens kurset 
koster 180 kr. 
 
Torsdag d. 19. maj kl. 19-20.45 på VUC i Thisted: Vejlernes driftsleder Niels Dahlin Lisborg vil 
fortælle om Vejlernes kulturhistorie, drift og forvaltning samt flora og pattedyr. 
 
Torsdag d. 26. maj kl. 19-20.45 på VUC i Thisted: Henrik Haaning Nielsen vil fortælle om Vejlernes 
fugleliv med hovedvægten på forårets og sommerens ynglefugle. 
 
Torsdag d. 2. juni kl. 19-20.45 på VUC i Thisted: Henrik Haaning Nielsen vil fortælle om Vejlernes 
fugleliv med hovedvægten på efterårets trækgæster og de overvintrende fugle 
 
Varighed: 6 timer. 
Pris: 180 kr. 
Lærere: Niels Dahlin Lisborg (9799 3044/4012 5599) og Henrik Haaning Nielsen (5124 4968) 
Tilmelding: Til Jens Handrup på handrup@dlgtele.dk eller tlf. 3050 6992 senest 9. maj 
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Naturfotografering   
 

Kan du lide at fotografere og holder du samtidigt af naturen?  
Få mere viden om: 

 Hvordan du bliver i stand til at bruge kameraets forskellige indstillinger 
 Forskellige fototeknikker  
 Hvordan et godt billede skal/kan komponeres 
 Hvordan man kan forbedre kvaliteten af sit billede gennem let redigering 
 Hvor man kan vise sine billeder for et større publikum 

 
Programmet: 
 
1. gang:  Introduktion til generelle fototeknikker, kameraindstillinger og enkelte 

fotoredigeringsprogrammer. 
Organisering af billeder på en overskuelig måde. 
Praktiske øvelser i fotografering. 
På: VUC, Munkevej 9, Thisted, mandag d. 15. aug. kl. 19.00-21.30 

 
2. gang: Fotografering af naturen på stranden og i klitterne. 
 Mandag d. 22. aug. Kl. 19.00-21.30 (mødested aftales) 
 
3. gang: Redigering af billederne fra fototuren til stranden. 
 Praktiske øvelser i makrofotografering.  

På: VUC, Munkevej 9, Thisted, mandag d. 29. aug. kl. 19.00-21.30 
 
4. gang:  Redigering af makrobillederne.  
 Hvor skal billederne vises? Hjemmeside, facebook, eller papir! 

På: VUC, Munkevej 9, Thisted, mandag d. 5. sept. kl. 19.00-21.30 
 

Husk dit kamera (opladet) og instruktionsbogen til det hver gang. Medbring gerne 
et stativ. 
Som udgangspunkt er al vejr fotovejr, alligevel forbeholdes muligheden for at 
ændre i indholdsrækkefølgen, hvis det findes nødvendig. 
 

Underviser:    Jytte Gellert Krogh 
Varighed:    10 timer 
Pris:   300 kr. 
 
Tilmelding: Til Jens Handrup på handrup@dlgtele.dk eller ring på 97936610 / 30506992 senest  

5. august. 
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