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Foreningens formål er at øge kendskabet til 
og interessen for naturen i Nordvestjylland 

 
 
 
 

Foreningens aktiviteter  
oktober-januar 

 
 

Naturoplevelser i 2012 og 2013 
Onsdag, den 9. oktober 2013 kl. 19.30 i Hummerhuset 
Vi har forøget antallet af arrangementer til 2 årlige møder, hvor medlemmerne via 
billeder og andet har mulighed for at fortælle om nogle af de spændende naturople-
velser, de har haft i ind- og udland i 2012 eller 2013.  
Foreningens medlemmer opfordres til at møde op og fortælle om stort og småt fra 
naturen i 2012 eller 2013. Foreløbige indlæg: Verner Abrahamsen om Australien, Ib 
Nord Nielsen og Jørgen Nordkvist om Møns Klint, Lars Smith om tur til Polen. 
 
Henv. Jørgen Nordkvist, tlf. 9792 4165. 
 
 

Sensommermøde 
Lørdag d. 26. oktober kl. 12.00 – ca. 17 i Hummerhuset i Klitmøller 
Henv. Poul Nystrup Christensen, tlf. 7516 2819. 
 
Foreningen byder på frokost. 

1. Lobeliesø-projektet ved Jørgen Nordkvist 
2. Besøgsvenner ved Holger Søndergård. Botanisk overvågning. En omtale af 

BFN’s nye projekt ”Naturens besøgsvenner” samt en 15-årig status over de 
særlige botaniske forekomster i klitplantagerne. 

3. Ringmærkningen i Nordvestjylland, status efter udgivelse af ringmærknings-
gruppens jubilæumsbog, ved Jan Salmonsen. 
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Debat møde: 

Skal fremtidens natur DNA-overvåges ? 
Torsdag d. 31. oktober kl. 19.00 i VUC’s kantine, Thisted 
 
Efter flere års udviklingsarbejde er det nu muligt at overvåge dele af den danske na-
tur ved hjælp af DNA-sporing. Blot et par milliliter vand skal der til for i laboratoriet, 
at konstatere om odder, stor kærguldsmed, løgfrø eller stor vandsalamander findes i 
et vandhul eller et åsystem. Men er DNA-sporing den rigtige vej at gå ? 
 
Mød feltbiolog og erhvervs Ph. D. Jos Kielgast, der arbejder på at forfine og videre-
udvikle metoden og feltbiolog Lars Christian Adrados, der arbejder med feltafprøv-
ning af metoden og er kritisk over for metodens anvendelse. 
 
I løbet af aftenen bliver der mulighed for at debattere, hvad metoden kan, samt 
dens styrker og svagheder. 
 
Sted : Kantinen på VUC, Munkevej i Thisted. 
Entre : 60 kr. Alle er velkomne 
 
Ordstyrer: Ib Nord Nielsen 
Arrangør : BFNs Naturkurser 
Henv. Knud-Allan Knudsen, tlf. 9794 5025 
 
 
 

Julemøde i Hummerhuset 
Onsdag 4. december 2013 kl. 19.30 
 
Foreningens traditionsrige julemøde, hvor det faglige træder til side for 
det sociale. Der vil blive serveret gløgg og æbleskiver. Bestyrelsen vil bi-
drage til underholdningen. Øvrige fremmødte er meget velkomne til at 
medbringe ting og sager, som kan bidrage til en meget hyggelig aften.  
 
Henv. Poul Nystrup Christensen, tlf. 7516 2819. 



 
Fuglestudiekreds i efteråret 2013 
Studiekredsen begynder tirsdag d. 13. august 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. 
 
Datoer for det ”øvede hold” :  13/8, 10/9, 8/10, 12/11 og 10/12# 
Datoer for begynderholdet :    27/8, 17/9, 22/10, 19/11 og 10/12# 
#: Mødet i december bliver en fælles juleafslutning for de to hold. 
 
Ekskursioner :   
Lørdag d. 26/10 : Grynderup Sø. Mødested : Hotel Vildsund Strand kl. 8.00 

Lørdag d. 23/11 : Klosterheden. Mødested : Super Spar i Koldby kl. 8.00 eller Draget 
Thyholm kl. 8.30 

Lørdag d. 14/12 : Sønderhå Plantage. Mødested : Ove Sø ved Legind kl. 9.00 

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). 
 
Forår 2014 
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. 
 
 



 

Globetrotter i Sydthy 
fortæller og viser billeder fra egne rejser  
Sted:  Vestervig Roklub, Havnevej 3, Agger Havn 
Tid:  Torsdag den 14. november 2013 kl. 19.30 

 
Elly Hansen fortæller om Lesbos 
Lesbos er den af de græske øer som ligger tættest på Tyrkiet. Populært sted for orni-
tologer. Turen var arrangeret af Dansk ornitologisk forening. Deltagerantallet lå på 
22. Alle var fugleinteresserede, men andre interesseområder som blomster og 
sommerfugle blev også plejet. 
Vi fik set en bred vifte af de fuglearter som findes på øen, såsom Kirkeugle, Hætte-
værling og Sortstrubet Sanger og ikke at for glemme de sjældne arter: Krüpers 
Spætmejse, Klippespætmejse og Gulgrå Værling. Foruden de mange fuglearter kun-
ne vi under vejs glæde os over den smukke natur. 

Pause - Kaffe/te og kage kan købes 

Anna og Svend Hamborg fortæller om deres tur til Egypten 
Vi var i foråret på en spændende rundrejse i Egypten i Ramses II`s fodspor. Vi besøg-
te bl.a. Kairo, Aswan og Luxor. Vi vil fortælle og vise billeder fra vores indtryk af for-
tidens mesterværker og nutidens problemer og udfordringer. 
 
Alle er velkomne – også gerne med egne indslag. 
Arr. i samarbejde  med BFN.  Nanna Gad 9794 5025, Birte Olsen 2179 8429. 
 
 
Planlagte arrangementer i 2014 (med forbehold for ændringer) 
 
Torsdag d. 23. januar Naturoplevelser i 2013. Foreningens medlemmer opfordres 

til at møde op og fortælle om stort og småt fra naturen i 
2013. Poul Nystrup Christensen fortæller om Rocky Moun-
tains i Colorado og Elly Hansen om det vestlige USA. 

 
Onsdag d. 5. februar Foredrag ved Lars Smith om Ghana. 

Har du lyst til at blive medlem af Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN) 
kan du indbetale kontingentet på 210 kr. på konto:  1551  0006586724 
 
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 
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