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Følgende arrangementer udsat grundet Corona: 
 
Vi har måttet udsætte foreningens generalforsamling på grund af de restriktioner, der er indført 
for at mindske risikoen for coronasmitte. Vi har ikke fastsat en ny dato, da det stadig er meget 
uvist, hvornår vi igen får normale tilstande. 
 
Jubilæumsarrangementet har vi udsat til den 15. august 2020 med samme program, som 
tidligere er annonceret. Og vi sætter vores lid til, at det kan gennemføres til den tid. 
 
BFNs Naturklub for børn aflyser resten af forårssæsonen. Vi glæder os til en ny sæson. 
 
Der kan også forekomme andre aflysninger, så det er en god idé at holde sig orienteret på 
hjemmesiden. Normalt er der også en kontaktperson ved hvert arrangement – her er du 
selvfølgelig også velkommen til at henvende dig. 
 
Poul Nystrup Christensen 
 
 
 

BFN’s Naturkursers kursusprogram 
fra april til september 2020 

 
BFNs Naturkurser har besluttet at AFLYSE hele kursusprogrammet for 2020 pga. den huserende 
pandemi og de tilhørende anbefalinger – indtil videre. 
 
Da der kan forekomme ændringer, er det en god ide at orientere sig på BFNs hjemmeside eller 
facebook: www.biologiskforening.dk 



 

Kom med BFNs Naturklub ud i naturen, og få fede oplevelser og lær en 
masse om naturen sammen med andre børn. Voksne er velkomne i 
selskab med børn. 
 
Vi mødes 1. og 3. lørdag i måneden, mellem kl. 9 og 12, undtaget juli og de koldeste måneder. 
Sædvanligvis mødes vi ved Naturcenter Tved Gl. Skole, Hanstholmvej 64, 7700 Thisted (se mere 
her: https://biologiskforening.dk/tved-gamle-skole/), men husk at tjekke programmet. 

BFNs Naturklub har til formål at give børn oplevelser i naturen, og er en selvstændig junioraktivitet 
under BFN. Kontingent er 100kr per år (september til juni). Arrangementer er primært for børn, 
der går i 0. til 6. klasse. 

Naturklubben er nu kommet godt i gang. Der har i sensommer og efteråret 2019 været afholdt 5 
arrangementer, og klubben har allerede 16 børn som medlemmer. Endvidere har en del 
forældre/bedsteforældre deltaget. 
 
Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til Søren Michelsen Krag på 40 29 29 83. 
 
Arrangementer i BFNs Naturklub for børn er AFLYST resten af sæsonen.  
Tjek det videre forløb på BFNs hjemmeside: www.biologiskforening.dk. 
 
Sæson 2020 Tema Sted Tid 
 
7. marts 2020 

 
Fuglekasser og insekthoteller 
 

Naturcenter Tved 
Gamle Skole 

 
9 – 12 

 
21. marts 2020 

 
Snitteværksted, Tved 
 

Naturcenter Tved 
Gamle Skole 

 
9 – 12 

 
18. april 2020 

Aftentur til Vejlerne for at høre 
Rørdrum 
 

Kærup Holme, 
Vejlerne 

 
19 – 21 

 
2. maj 2020 

 
Fisketur til Førby sø 
 

Førby sø, ved 
Søhytten 

 
9 – 12 

 
16. maj 2020 

 
Træer i Tved 
 

Naturcenter Tved 
Gamle Skole 

   
  9 – 12 

 
6. juni 2020 

Afslutning i Tved med 
overnatning i shelters. Evt. 
med natfangst af insekter og 
flagermus. 
 

Naturcenter Tved 
Gamle Skole 

 
Program 
kommer 

 



 
 

Ekskursion til Naturperlen Villerslev Mose og en af Danmarks nye øer i 
Krik Vig ” Krik Vig Sandø”. 
Søndag den 17. maj 2020. 
Aflyst pga. Corona-pandemien og de tilhørende anbefalinger. 
 
 
 
 

Botanisk ekskursion til Grønnestrand 
Lørdag d. 6. juni 2020 kl. 13.30 til ca. 16. 
Arrangementet kan blive aflyst 
- tjek på hjemmeside: www.biologiskforening.dk 
 
Grønnestrand er beskrevet i bogen ”Botaniske lokaliteter i Nordvestjylland” side 124. 
Lokaliteten indeholder forskellige naturtyper såsom klithede, forskellige klittyper, rigkær og 
fattigkær samt forskellige klitsøer. Som eksempler på arter vi kan være heldige at se er Purpur-
Gøgeurt, Kødfarvet Gøgeurt, Blodrød Storkenæb, Mose-Troldurt, Eng-Troldurt, Tranebær, Benbræk 
samt mange flere. 
Turleder: Jørgen Nordkvist nordkvist@mail.dk 
Mødested: P-pladsen for enden af Grønnestrandvej. 
 Medbring: Vandtæt fodtøj og evt. proviant til eftermiddagskaffen 
Tilmelding: Sker til Else Kristensen på else.mk@live.dk eller tlf. 9798 5324 senest 
 4/6. Else vil så sørge for evt. fælleskørsel: Fra Kjelstrup Rasteplads senest kl. 12.40. 
Jørgens telefon 2342 9768 er åben hele dagen 
 
 
 
 

De Vilde Blomsters Dag 2020 – Bjålum 
Søndag d. 14. juni kl. 10-12 
Arrangementet kan blive aflyst 
- tjek på hjemmeside: www.biologiskforening.dk 
 
Kom med ud at se på de spændende planter og det fine landskab i området ved  søen Bjålum. 
Naturtyperne er hede, søbred og sø samt kær. Vi vil bl.a. se den endemiske orkidé Thy-Gøgeurt. 
Mødested: Bjålumvej 40 7741 Frøstrup 
Tidspunkt: Kl. 10-12. 
Medbring: Vandtæt fodtøj og evt. frokost. 
Turledere: Maria Bartolomé (9196 7420) og Jørgen Nordkvist (2342 9768) 
 
Arrangører: Dansk Botanisk Forening i samarbejde med Biologisk Forening for Nordvestjylland og 
Thisted Kommune. 
 



 
 

Arbejdslørdag på Tved Gl. Skole, Hanstholmvej 64, 
Lørdag d. 20. juni 2020 kl. 9.00-13.00 

 
Mød op til almindelig vedligeholdelse af bygning, have og omgivelser på Hanstholmvej 64, bl.a. 
græsslåning, hækklipning, fjernelse af klip, rense piksten/fliser, lugning, trimning af kanter, 
vinduesvask m.v. 
Fælles frokost – medbring selv madpakke og drikkelse. 
Har du også lyst til at være med i en fast vedligeholdelsesgruppe, så meld dig nu, så vil du få en 
reminder, hver gang der er en arbejdslørdag 
Tilmelding til vedligeholdelsesgruppen: Carsten Schultz, tlf. 97 98 15 94 eller: 
birgitogcarsten@gmail.com 
 
 
 

Eftersøgning og registrering af den sjældne sommerfugl Hedepletvinge 
Fredag d. 7. eller 21. august alt afhængigt af vejret. 
 
Program: 
Kl. 9.30-10.00:  Velkomst og info 
Kl. 10.00-12.00:  Eftersøgning af larvespind på den kendte lokalitet ved Vullum Sø 
Kl. 12.00-15.00:  Vi fordeler os ud på potentielle lokaliteter. 
 
Mødested: Den lille vendeplads på nordsiden af Vullum Sø kl. 9.30 
Der vil være frokost til de fremmødte. 
I Naturnyt maj 2018 kan du læse mere om projektet ”Hedepletvinge - genfundet efter 25 år”, 
forfattet af Dorthea Albrechtsen. 
Tilmelding:  sker til Dorthea Albrechtsen på da@thisted.dk eller 9917 2220/6126 7644 senest d. 
1. august. Husk at oplyse din mailadresse og telefonnummer, så du kan få besked om, hvorvidt 
det bliver d. 7. eller d. 21. august 2020. 
 
 
 
 

 

Bliv medlem af foreningen!! 
 

Har du lyst til at blive medlem af Biologisk Forening for Nordvestjylland 
(BFN) kan du indbetale kontingent på 250 kr.  
på konto: 1551 0006586724. 
 
Du kan melde dig ind via BFN’s hjemmeside: www.biologiskforening.dk  
Ønsker du flere oplysninger om foreningen, kan du henvende dig til: 
Jørgen Nordkvist, tlf. 97924165, nordkvist@mail.dk  
Knud-Allan Knudsen, tlf. 97945025, nannagad@gmail.com 

 



 

BFNs 50-års jubilæum 
Lørdag den 15. august 2020 (udsat fra den 4. april 2020) 

Denne stolte dag markeres med en bustur til nogle af de lokaliteter, som har været markante i 
foreningens historie. Undervejs fortælles om foreningens indsats.  Efter busturen vil der være 
eftermiddagskaffe i Tved, hvor der kommer et lokalt krondyr på grillen til aften. 

Tilmelding – ny frist den 27. juli (hvis du ikke allerede er tilmeldt) sker ved indbetaling for bustur 
og / eller festmiddag til foreningens konto 1551 0006586724. Ved indbetalingen bedes du 
venligst skrive ”jubilæum” og deltagers navn. 

Pris for bustur, inkl. sandwich og 1 øl/vand er 100,- kr. (max. 50 deltagere). 

Pris for festmiddag, grillet krondyr med diverse salater m.m. er 130,- kr. Drikkevarer kan købes til 
rimelige priser. 

 

Jubilæumsdagens program: 

Tidspunkt Sted 
11.00 Afgang med bus fra Tved Gl. Skole, Hanstholmvej 64 

11.20 Afgang fra Thy Hallen, Lerpyttervej, Thisted 

12.00 – 13.45 Legind Sø, Bjørndrup, Dråby Vig og Buksør Odde. 
Undervejs serveres sandwich og øl/vand. 

14.10 Med Feggesund-færgen 

14.40 – 15.10 Tømmerby Kær 

15.40 Ankomst Lerpyttervej, Thisted 

15.55 Ankomst Tved Gl. Skole 

16.00 – 18.00 Eftermiddagskaffe og hyggeligt samvær på Tved Gl. Skole 

18.00 - ? Festmiddag på Tved G. Skole. 

  
Der er et begrænset antal parkeringspladser ved Tved Gl. Skole, så det vil være rigtig fint, hvis så 
mange som muligt finder ud af noget samkørsel. 

Eventuelle spørgsmål til Jan Salmonsen på salmonsen@pc.dk eller mobil 40 11 34 20. 



 

Svampetur – Nystrup Klitplantage 
Søndag d. 6. september 2020 kl. 13.00 – 17.00 
Arrangementet kan blive aflyst 
- tjek på hjemmeside: www.biologiskforening.dk 
 
Mødested: Nystrup Klitplantage – grusbelagt skovvej øst for Kystvejen. 
Indkørsel mellem 30,7 og 30,8 km afmærkningen fra Kystvejen. 
Medbring evt. svampeflora, kurv, kniv og egnet fodtøj. 
Turledere:  
Henning Christensen (Svampekundskabens Fremme) og Ib Nord Nielsen (BFN ogDN Thy) 
Tilmelding: Ib Nord Nielsen på ib.nord.nielsen@gmail.com Max 30 deltagere 
Arrangører: Biologisk Forening for Nordvestjylland, Danmarks Naturfredningsforening Thy og 
Foreningen til Svampekundskabens Fremme – alle er velkomne 
 
 
 

Torsdagsmøde, den 17. september 2020 fra kl. 19.30 – ca. 21.30 

Tved Gl. Skole, Hanstholmvej 64, Tved, 7700 Thisted 
 
Medlemmerne opfordres til at møde op og komme med forslag til foredrag og ekskursioner foråret 
2021 
Aftenens tovholdere: Knud-Allan Knudsen, Else Kristensen og Jørgen Nordkvist. 
Evt. kontakt: Jørgen Nordkvist, tlf. 9792 4165 
 
 
 

Sensommermøde 2020, Tved Gl. Skole, Hanstholmvej 64, 7700 Thisted 
Lørdag d. 24. oktober kl. 12.00 – ca. 16.00 
 
Program: 
Kl. 12.00 Frokost 
Resten af programmet kan ses i september-nummeret af BFN-Nyt 
 
 
 

Debatmøde 
Landbrugets betydning for natur, miljø, samfund og klima 
Hvordan påvirker landbruget vores natur, miljø og samfundsøkonomi – nu og i fremtiden? Hvor 
stor en del af det dyrkede areal skal omlægges til naturområder med mere plads til biodiversitet og 
med en lavere påvirkning af vandmiljø og klima – og hvordan får vi gennemført denne omlægning? 
Debatmødet er på nuværende tidspunkt i planlægningsfasen. D.v.s at vi stadig arbejder på at 
finde en dato samt de tre oplægsholdere. 
Vi satser dog på at debatmødet afholdes en aften i slutningen af oktober eller begyndelsen af 
november. 
Se nærmere i september-nummeret af BFN-Nyt. 
Arrangører: Landbo Thy, Danmarks Naturfredningsforening Thy og BFN 



 
 

Temaaften om naturen i det vestlige USA 
Onsdag d. 11. november 2020 kl. 19.30 i Hummerhuset i Klitmøller 
 
Poul Nystrup Christensen har været rundt i områder ikke alt for langt væk fra staten Colorado og 
har besøgt naturområder i det sydvestlige Utah (Zyon og Bryce), nationalparken Yellowstone, samt 
naturlokaliteter i South Dakota. Desuden har han besøgt en del naturlokaliteter i Colorado. 
 
Jørgen Nordkvist har besøgt to ørkennationalparker i Arizona og Californien samt Sequoia 
Nationalpark. Desuden vil han fortælle om forskellige kystområder i Californien, Oregon og 
Washington. Hovedfokus vil ligge på kystområderne langs Stillehavet. 
Evt. kontakt: Jørgen Nordkvist, tlf. 9792 4165 
 
 
 
 
Årets naturoplevelser i 2020 
Onsdag d. 18. november kl. 19.30 i Hummerhuset i Klitmøller 
 
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 2020. Foreningens 
medlemmer opfordres til at møde op og fortælle om stort og småt fra naturen. 
Dog – hvis du har mere end en halv snes billeder bedes du kontakte Jørgen Nordkvist på 
nordkvist@mail.dk eller 2342 9768 
Foreløbige lange indlæg: 
Ib Nord Nielsen vil fortælle om en tur til Færøerne 
Anna og Svend Hamborg vil fortælle om en tur til Gambia 
 
 
 
 
Julemødet 
Onsdag den 2. december kl. 19.30 i Hummerhuset, Ørhagevej 189, 7700 Thisted 
 
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 lille konkurrence. 
 
Tilmelding ikke nødvendig. 
Evt. henvendelse til Poul N. Christensen tlf. 22157738 
 
 



 
 

BFN’s Naturkurser tilbyder 
Fuglestudiekreds 2020 

 
Studiekredsen foregår på Koldby skole (indgang fra Kastanievej) fra kl. 19.00 til kl. 21.30. 
 
Der er én mødeaften om måneden for hvert hold. På begge hold vil der være mulighed for at 
udveksle oplysninger om, hvilke fugle man har set siden sidst. På fællesholdet vil der, de fleste 
aftener, være en foredragsholder. På begynderholdet snakker vi om de fugle, som er aktuelle netop 
nu. Vi lærer også de almindelige fuglestemmer, som vi kan høre i vores haver. På hvert 
månedsmøde introduceres næste ekskursion til en lokalitet i området.  
Bemærk: Man kan deltage på begge hold og på alle ekskursioner for samme pris.  
 
Møder og ekskursioner er aflyst indtil august pga. corona-pandemien og de 
tilhørende anbefalinger 
 
Møder og ekskursioner 
Efteråret 2020 
 
Møder fællesholdet:   18/8 - 15/9 - 20/10 - 10/11 - *8/12 
Møder begynderholdet:  25/8 - 22/9 - 27/10 - 17/11 - *8/12 
 
 Fælles afslutning for begge hold. 
 
Ekskursioner: 
Agger Tange. Lørdag den 29. august. 
Mødested: Svanholmhus kl. 8.00 
 
Vejlerne. Lørdag den 19. september. 
Mødested: P-pladsen ved Kraptårnet, Alvejen, 9690 Fjerritslev. kl. 8.00 
 
Kjærgårdsmølle. Lørdag den 10. oktober 
Mødested: Naturskolen, Kjærgårdsmølle naturskole, Kjærgårdsmøllevej 5, Struer. Kl. 9.00 
 
Hanstholm Havn. Lørdag den 14. november 
Mødested: Læmuren ved Roshage. Nordre Strandvej kl. 9.00 
 
Pris: 100,- kr. (unge under 14 år 50 kr.) til dækning af annonceudgifter mm. 
Bemærk: Man kan deltage på begge hold og på alle ekskursioner for samme pris. 
Studiekredsleder: Elly Hansen tlf. 29 46 75 53 
 
 


