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BFN-NYT 2/2014 

Foreningens aktiviteter  sept. – dec. 2014 
 

 

 

 

 
Fredag den 26. og lørdag den 27.september 2014  inviteres du til årets fotofestival 

Foredrag, konkurrencer, udstillinger, hygge, networking.  

For os der er vilde med naturen! 

 

Fotofestivalen præsenterer igen i år et væld af dygtige danske og udenlandske foredragsholdere og 

fotografer. 

Mange udstillere kan opleves flere steder i Thy, og foredragene kan opleves på Hanstholm fyr’s 

smukke omgivelser. ! 

Fotofestival er for dig der godt kan lide gode historier fra og om naturen, og hvis du gerne vil have 

det krydret med smukke billeder, er fotofestival det rette sted. 

Der er begrænset antal billetter, så støt op om dette fantastiske internationale arrangement på din 

hjemmebane, køb din billet nu på www.fotofestival.dk 

Du kan læse meget mere om fotofestival på www.fotofestival.dk 

og her kan du finde hele årets program samt portræt af fotograferne. 

Vi glæder os til at se dig 

 

Le slåning ved Aaby Bjerg 
Lørdag d. 27. september 2014, kl. 9.30 – 13.00 

I samarbejde med Naturplejenetværk for Nordvestjylland skal vi fjerne de uønskede vækster, såsom 

græsser og Ørnebregner på Aaby Bjerg, så der bliver plads til hedeblomster, som f.eks. den sjældne 

Guldblomme. 

Mødested: p-pladsen ved trædestenen – se banneret. Aaby Bjerg i St.Vildmose, Centralgårdsvej 

160, 9440 Aabybro. 

Kontaktperson: Ove Albrecktsen, tlf. 9821 5918/ 4068 5918. Mail: jytte.alb@privat.dk  

 

 
Naturoplevelser i 2013 og 2014 
Onsdag d. 8. oktober 2014 kl. 19.30 i Hummerhuset 

Efterårsarrangement, 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 2013 og 2014. 

Foreningens medlemmer opfordres til at møde op og fortælle om stort og småt fra naturen i 2013 og 

2014. 

Foreløbige indlæg: Jørgen Nordkvist om botaniktur til Kinnekullen, Sverige og Anna og Svend 

Hamborg om Everglades Nationalparks fugle og dyreliv.  

Henv. Knud-Allan Knudsen, tlf. 9794 5025 
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Sensommermøde  
Lørdag d. 25. oktober kl. 12.00 – ca. 17.00 i Hummerhuset, Klitmøller 
Foreningen byder på frokost med hyggesnak og efterfølgende orientering om aktuelle projekter: 

1. Frokost 
2. Nye flagermus i Nordvestjylland 
3. BFN´s forslag til ny nationalparkplan for Nationalpark Thy 
4. Kaffepause 
5. Orientering om ny bog om botaniske lokaliteter i Nordvestjylland. 

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

Julemøde i Hummerhuset 
Onsdag d. 3. december kl. 19.30 
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 nødvendig. Evt. henvendelse til Poul N. Christensen tlf. 22 15 77 38. 
 

Januar 2015 

Fugletur til Agger Tange 
Lørdag d. 3. januar 2015 kl. 9.00 
Mødested : Færgelejet 
Turledere :  Erling Andersen (9793 6427), Elly Hansen (2946 7553) og Hans Henrik Larsen (2660 8660) 
Arrangeres i samarbejde med BFNs Naturkursers Fuglestudiekreds 

 
 

 

 

BFNs Naturkurser tilbyder 
 

Fuglestudiekreds i efteråret 2014 
Studiekredsen starter 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. 
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Mødeaftener på Koldby skole kl. 19,00 
Det øvede hold:  7/10   Poul Hald Mortensen. Fuglene i Thy-og oplevelser med dem siden 1959                           

                               11/11.  Poul Weje.  Oplevelser fra den norske ø Runde. 

                                 9/12.     *)               

 Begynderholdet:  26/8 – 23/9 – 28/10 – 25/11 – 9/12*. 

                             *)   Fælles afslutning for begge hold med hygge og æbleskiver. 
 

På begynderholdet prøver vi, ved hjælp af snak, billeder og fuglestemmer, at lære de mest 

almindelige fugle af kende. Dette hold henvender sig også til de ”helt unge”. 

Alle er velkommen på begge hold. 

Er der nogen, som ligger inde med forslag til et godt emne til en af forårets aftener, så kom endelig 

frem med det. 

                               
Ekskursioner i efteråret 2014: 
                                              
18. oktober 2014           Tranetur til Vejlerne.        Mødested: Ved centeret kl. 16,00 
Inden det bliver helt mørkt kører vi ud til Kraptårnet, som er Danmarks sikreste sted, når man ønsker at se 
større flokke af traner, der flyver til overnatning.  
Gå ikke glip af denne oplevelse. 

 
15. november 2014        Nors Sø 
 Mødested: Badepladsen syd for Nors Sø, Aggerholmvej kl. 9,00 
Vi går ud til fugletårnet og ser på fuglelivet i søen. På denne tid af året er der mulighed for ænder, gæs og 
lappedykkere. I skoven er der chance for bl.a. Grøn- og Gråsisken, mejser og Spætmejse. 
Vi slutter turen ved Isbjerget. 
 

6. december 2014           Ove sø                 Mødested:   P-pladsen ved Legind kl. 9,00 
Julen nærmer sig, og vi trænger til en pause i juleforberedelserne. Turen til Ove sø er efterhånden også 
blevet en tradition. Vi ser på søens fugle. Vejret har stor indflydelse på artsrigdommen, som hovedsagelig vil 
være ænder, gæs og lappedykkere. Vi har før set Odder på denne tur. 
Alt efter vejr og vind fortsætter vi til en af plantagerne, hvor vi slutter turen med at se på småfugle. 
 
På alle ture anbefales varmt tøj, solidt fodtøj og en kande kaffe. 
 
 

Pris : 75 kr.for efterårssæson (unge under 14 år 50 kr.) til dækning af annonceudgifterne. 
Studiekredsledere: Elly Hansen (2946 7553),  Hans Henrik Larsen ( 2660 8660)   

Ekskursionsleder: Erling Andersen (9793 6427) 

 

 

 
Svampekursus 2014 
 

15 lektioner ved Ib Nord Nielsen 

Klitplantagerne i Thy har en rig svampeflora. Vi vil i fællesskab fordybe os i svampenes spændende 

biologi og økologiske funktioner med hovedvægt på de mest almindelige arter. 
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Kurset strækker sig over et par måneder og starter med en introduktionsaften i Hummerhuset fulgt 

op af ekskursioner  til udvalgte svampelokaliteter. Der kan undervejs ændres på, hvilke lokaliteter 

vi besøger. 

 

Mødedato Mødedag Tidspunkt Lokalitet 

08. september Mandag 19:00 - 22:00 Hummerhuset i Klitmøller 

15. september Mandag 17:00 - 20:00 Tved Klitplantage 

21. september Søndag 13:30 - 16:30 Nystrup Klitplantage 

27. september Lørdag 14:00 - 16:00 Vilsbøl Klitlantage 

25. oktober Lørdag 14:00 - 16:00 Tved Klitplantage 

 

Pris: 350 kr. 

Mim/max deltagerantal:  8/25 

Tilmelding til Sabine Stosiek på sabine.stosiek@gmail.com senest den 25. august 2014  
Bemærk   Svampetur til Nystrup Klitplantage, søndag d. 21. september, kl. 13.30, 

hvor alle er velkomne. 

 

Moskursus i Thy 

Kurset  over 2 dage - 6 lektioner ved Erik Aude.  

1.aften er  25. sept. kl. 19 på VUC i Thisted med gennemgang af bladmossernes biologi og 

systematik, den aktuelle bestemmelsesliteratur samt relevante internet-sites. Derudover ses på 

mossernes morfologiske opbygning og lærer de for bestemmelsen relevante begreber at kende. 

I fællesskab nøgler vi de første bladmosser.  

2. aften er 1. oktober med kort resume og introduktion til slægten Sphagnum og levermosser. 

Herefter nøgling af flere indsamlede arter. 

Tilmelding til Sabine Stosiek på sabine.stosiek@gmail.com senest den 10. sept.  

  

Den 3.-5. okt.  afholdes desuden Moscamp  for alle med mulighed for at se arterne i deres naturlige 

voksested, møde andre mosvenner og nøgle flere arter. 

Moskurset arr. Af  BFN-Kurser.  Moscampen arr. i samarbejde med Nationalpark Thy og 

HabitatVision. 

Henvendelse til Sabine Stosiek: sabine.stosiek@gmail.com 

 

 

 

 

  
 

 Nyt fra BFN’s forlag 

mailto:sabine.stosiek@gmail.com
mailto:sabine.stosiek@gmail.com
mailto:sabine.stosiek@gmail.com
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Biologisk Forening for Nordvestjylland har siden 1976 – via BFN´s Forlag – udgivet bøger om 

naturforhold. Omtale af nyeste udgivelse 

 

Danmarks græsser  2. udgav2 

 Af Jens Christian Schou, Peter Wind og Simon Lægaard 

Udover diverse rettelser og tilføjelser i tekstdelen adskiller 2. udgave sig fra 1. udgave ved at 

være trykt helt i farver. Stregtegningerne er forsat sort/hvide, men hvor pladsen tillod det, er 

der indsat farvefotos i såvel artsbeskrivelser som i nøgler og indledende afsnit. Ved langt de 

fleste arter ses nu små kort, der viser fra hvilke TBU-distrikter arten er kendt. 

Bogen er i stift bind, på 544 sider og omfatter: Introduktion til græsfamilien med gennemgang 

af de nødvendige fagudtryk, græssers foderværdi, anvendelse af græsser, rajsvingler. En to-

delt, illustreret nøgle til blomstrende græsser - En synoptisk nøgle ligeledes til blomstrende 

græsser - En vegetativ nøgle - 162 opslag med tekst, tegninger og udbredelseskort af i alt 205 

arter, 15 underarter og 32 krydsninger - et illustreret appendix med kort beskrivelse af 

yderligere 51 sjældent indslæbte græsarter - 48 farvetavler med fotos af 123 arter - liste med 

fagudtryk - litteratur og index. 

Pris kr. 360,50 incl. forsendelser. 

Bogen kan bestilles via mailadressen: knud.knudsen@knudsen.mail.dk. Ønsker du at betale via 

bankoverførsel kan du finde de nødvendige oplysninger på den medsendte regning. 

Se i øvrigt www.bfnsforlag.dk 

 

 

Nekrolog 

Poul Frühstück Elsig (14. maj 1937 – 14. april 2014) 

Poul Frühstück Elsig var født den 14. maj 1937 på Astrup Mark i Vestervig Sogn. Hans forældre 

var husmand Aage Gunner Elsig og hustru Ketty Andrea Johansen Frühstück.  Faderen stammede 

oprindeligt fra en gård i Lendum i Vendsyssel. Han rejste til Thy, hvor han blev bestyrer på en gård 

i Hørsted. Moderen var fra Refsbøl ved Hurup. De indgik ægteskab i 1936 i Hurup Kirke.  

Forældrene solgte ejendommen på Astrup Mark, og familien flyttede til Agger, hvor den bosatte 

sig, efter at faderen havde fået arbejde hos Kystinspektoratet, som dengang havde gang i store 

kystsikringsarbejder på Agger Tange. Han døde imidlertid allerede i 1942 af en blodforgiftning i 

armen og blev kun 33 år gammel. Den unge enke stod herefter tilbage med sønnen Poul på 4 år og 

datteren Ingrid på 2 år, og hun havde derfor ikke andre muligheder end at flytte hjem til forældrene 

i Hurup.  

Allerede i 1945 blev moderen gift med fiskeren Ejnar Kristian Poulsen fra Agger i Vestervig Kirke. 

Parret flyttede til Agger og fik i 1947 sønnen Henning Kristian Frühstück Poulsen.  

Poul Elsig kom i Agger Skole hos lærer Hagbart Kierkegaard. Her gik også Minna Iversen. De blev 

konfirmeret sammen i 1951 i Agger Kirke. Herefter kom Poul Elsig i bagerlære i Gettrup. 

Læretiden blev afsluttet i Aarhus med svendebrev. Efter en kort tid som bagersvend i Aarhus blev 

han indkaldt til søværnets rekruttjeneste på Sjælland og fik herefter tjeneste på minelæggeren 

”Vindhunden”. 

mailto:knud.knudsen@knudsen.mail.dk
http://www.bfnsforlag.dk/
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Efter hjemsendelsen fik Poul Elsig igen arbejde som bagersvend i Aarhus. Da muligheden opstod, 

fik han arbejde på et af Rederiet A.P. Møllers skibe først som søkok, og han avancerede senere til 

hovmester. Han blev hurtigt respekteret og anerkendt i rederiet for sin trofasthed, flid og 

rettidighed. Som administrator satte han en ære i at holde sit ”skrivebord ryddet”, det var i hans 

verden ensbetydende med, at alle regninger blev betalt, og opgaver løst til tiden. 

Poul Elsig holdt i alle årene forbindelse til familien og vennerne hjemme i Agger. I 1970 indgik han 

ægteskab i Agger Kirke med sin skolekammerat Minna Iversen. Deres bryllupsrejse var 

bemærkelsesværdig, for den blev tilbragt på gommens arbejdsplads M/S ”Knud Mærsk” og varede i 

4 måneder. De sejlede bl.a. i Persiske Golf, Indiske Ocean, Sydøstasien, Polynesien og Japan. De 

gentog rejsen sammen i 1972. 

Før ægteskabets indgåelse købte Minna og Poul Elsig hus i Tåbel. Det var den tidligere 

købmandsforretning med beboelse. Huset blev sat i stand og ligger stadigvæk flot og velholdt ud til 

vejen.  

Poul Elsig ophørte med at sejle på langfart i 1973. Efter en tid i fiskeindustrien i Hanstholm lod han 

sig omskole på flere faglige kurser, så han i maj 1975 kunne påmønstre som motormand på den nye 

færge ”Kanalen” mellem Agger Tange og Thyborøn. Arbejdspladsen lå nu bekvemt i nærheden af 

hjemmet i Tåbel, og her var han i de følgende 25 år. 

Poul Elsig interesserede sig meget for den storslåede natur, som han i rigt mål var omgivet af. Han 

følte det som sin opgave at være med til at passe på den – især dens flora og fauna. Han gav derfor 

af og til lyd fra sig, når han oplevede hændelser, som han mente var urimelige, f. eks. når der blev 

drevet jagt på andefugle i våger i strenge vintre ved Agger, også selv om den formelt var tilladt i 

henhold til jagtloven. Han mente, at man burde undlade at intensivere jagten, inden myndighederne 

kunne nå at bekendtgøre særfredninger pga. vejrliget. 

Når Kystinspektoratet arbejdede med kystsikringsarbejder med store maskiner på Svanholm i 

fuglenes yngletid, og når samme etat sprøjtede for ukrudt langs den lange færgevej ud til færgelejet 

mv., protesterede Poul Elsig også højlydt, og han gik ikke af vejen for at gå til regionalradioen, til 

aviser og til tidsskrifter, hvis han mente, at der skete unødige overgreb på naturen. 

Det ærgrede Poul Elsig hver gang, han fandt ihjelkørte fugle og dyr på den mere end 10 km lange 

lige vej ud til færgelejet, hvor nogle biler kørte med for stor og ulovlig hastighed.  

I en årrække i 1970’erne og 80’erne var Poul Elsig tilknyttet som opsynsmand for 

Vildreservatkontoret for de store sandbanker i fjorden ved færgens sejlrute – ø-vildtreservatet Agger 

Fjordholme – hvor der nogle år kunne være mange ynglende fugle, især klyder, havterner, 

fjordterner og dværgterner. 

Poul Elsig engagerede sig meget i biologiske foreninger. Især Verdensnaturfonden og Biologisk 

Forening for Nordvestjylland (BFN) fik gavn af hans medlemskab og interesse. Her mødte han flere 

ligesindede med samme interesse for naturen, og der blev knyttet nogle venskaber. I en årrække 

deltog han på kurser hos BFN’s Naturskole (nu BFN’s Naturkurser) og deltog i flere år også i 

bestyrelsesarbejdet. 

Poul Elsig blev ramt af en langvarig, livstruende sygdom, og han døde den 14. april 2014. Han blev 

76 år gammel og efterlader sig sin livsledsagerske gennem næsten et halvt århundrede, Minna Elsig. 

 

Willy Mardal     
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Tre 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 tilstræber også, at man bliver mødt af et naturfoto, hver gang man åbner 

hjemmesiden www.bfn-nyt.dk   Der skal helst være en vis udskiftning af fotos. 

Du opfordres derfor til at bidrage med gode naturfotos. 

3)  Vi vil desuden gerne have ”indberetninger” 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  og   referat 

sendes desuden til Thisted Dagblad: thisted@nordjyske.dk 

 

 

 

 

 

Bliv 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, kan du henvende dig til: 

Jørgen Nordkvist, tlf. 9792 4165, nordkvist@mail.dk eller 

Knud-Allan Knudsen, tlf. 9794 5025, nannagad@gmail.com 

 

 

 

Tilmeld dig nyhedsmail:  
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 nyhedsmail 

på den nye hjemmeside: www.bfn-nyt.dk  

 

 
Mød os på facebook 

http://www.bfn-nyt.dk/
http://www.bfn-nyt.dk/
mailto:nannagad@gmail.com
http://www.bfn-nyt.dk/
http://www.bfn-nyt.dk/
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