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Foreningens aktiviteter 
 

Januar – juli 2022 
 

Fugletur til Agger Tange 
Lørdag d. 8. januar 2022 kl. 9.00              Mødested:  ”Svaneholmhus” 
 
Turledere: Elly Hansen (2946 7553) og Hans Henrik Larsen (2660 8660). 
Arrangeres i samarbejde med BFNs Naturkursers Fuglestudiekreds. 
 
 

Naturoplevelser i 2020-21 
Onsdag d. 19. januar 2022 kl. 19.30 i Hummerhuset, Ørhagevej 189 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 eller 2021. 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: 

Elly Hansen vil fortælle om ”Året med corona”, hvor hun vil vise billeder af de fugle, hun har set i 
Danmark. 

Per Müller eller Jørgen Nordkvist vil vise billeder fra en botanisk ekskursion til Nordvestsjælland, 
som har højere temperaturer og mindre nedbør end i resten af landet. Floraen i dette område 
hører til storebæltsfloraen, hvor det er sådan, at nogle af arterne har en sydøstlig 
hovedudbredelse. De sydøstlige arter findes især på kalkstepper i lande som Ungarn, Rumænien 
og dele af Balkan. 



 
 

 

Torsdagsmøde i Hummerhuset, Ørhagevej 189, Klitmøller 
fra kl. 19.30 – ca. 21.30 

Torsdag d. 24. februar 2022. Forslag til arrangementer i efteråret 2022. 
 
Medlemmerne opfordres til at møde op og komme med forslag til foredrag og ekskursioner i 
perioden fra juli 2022 til december 2022.  
Aftenens tovholdere: Else Kristensen og Jørgen Nordkvist. 
 
Evt. kontakt: Jørgen Nordkvist, tlf. 9792 4165 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

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. Mail: nordkvist@mail.dk 

Knud-Allan Knudsen, tlf. 97945025.  Mail: nannagad@mail.com 



 
 

BFNs ordinære generalforsamling 
 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Hummerhuset,  
Ørhagevej 189, i Klitmøller lørdag den 19. marts 2022 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 BFN’s Naturpris. 

 
 
 

Generalforsamling i BFNs Naturkurser 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Hummerhuset, Ørhagevej 
189, Klitmøller onsdag den 23. marts 2022 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. 

  



 
 

Mellem Vigsø og Frøstrup – klitlandskabets kulturhistorie 
Onsdag den 27.april 2022 kl. 19.30 

Foredrag ved Charlotte Bøje H. Andersen, Museum Thy 

Landskabet mellem Vigsø, Østerild, Frøstrup og Lildstrand er relativt ungt, men der er mange 
spændende historier at dykke ned i. 

Vore forfædre har gennem århundreder kæmpet for at få et udbytte af jorden, fjorden og havet, 
og de har sat sig nogle spor i området. 

Foredraget byder på kulturhistoriske nedslag i tid og rum i det store klitområde og dets nære 
omgivelser. 

Foredraget arrangeres som et samarbejde mellem Museum Thy og Biologisk Forening for 
Nordvestjylland. 

Sted: Museum Thy´s foredragslokale, Jernbanegade 6, 7700 Thisted 

 

 

 

Natur ekskursion – Thy Statsskovdistrikt 

Mandag den 23. maj 2022, kl. 18 – 21 
 
Mødested: Flispladsen på Istrupvej – ca. 1 km syd for Stenbjerg. Et rødt flag vil blive plantet ved 
mødestedet. 
 
Turleder: Skovridder Ole Noe 
 
Her vil Ole Noe fortælle om de 15 årige skov- og driftsplaner samt naturnær skovdrift. Endvidere 
baggrunden for skovrydninger, hvor i Thy og hvad man forventer sig af rydningerne. 
 
Vi kører i private biler til 2-3 rydninger.   Husk praktisk fodtøj.     Der bliver en kaffe/te pause. 
 
Alle er velkomne 
 
Evt. kontakt Knud Allan Knudsen, tlf. (nyt nummer) 40165025 eller mail: nannagad@gmail.com 
 
  



 
 

Tur til Skellerup ved Silkeborg for at se et 
naturgenopretningsprojekt med helårsgræsning med heste. 

Lørdag den 11. juni 2022. 

Turen foregår i bus. Bussen afgår fra Thisted Havn ved McDonald kl. 10.00. 

Ved tilmeldingen til Else Kristensen kan man aftale at blive samlet op på strækningen mod Skive. 

Peder Størup dokumenterer og formidler naturens vej tilbage til gårdens arealer, og han har gjort 
sig nogle af de første erfaringer i Danmark med helårsgræsning uden tilskudsfoder. På Størup-
familiens jord er der både overdrev, eng og mose, kilder, å og skov. Projektet er beskrevet i DNs 
tidsskrift ”Natur og Miljø” november 2020 s. 46-49, natur-miljø_november_2020.pdf (dn.dk) 

Peder Størup vil være vores guide. 

Busturen derned tager ca. 2 timer. 

Fra kl. 12-12.30 spiser man sin egen medbragte frokost. 

Guidningen foregår fra kl. 12.30 til ca. 15 

Forventet hjemkomst ved 17-tiden 

Pris: 220 kr. pr. person 

Max deltagerantal: 25. Turen gennemføres hvis vi kan samle 20-25 deltagere 

Tilmelding til Else Kristensen på else.mk@live.dk senest d. 1. maj 2022 

 

 

Vilde blomsters dag: 

Søndag den 19. juni 2022 

Arrangementet laves som et samarbejde mellem BFN og Thisted Kommune 

Lokalitet, tidspunkt og ekskursionsledere er endnu ikke aftalt. 

Disse ting annonceres i maj-nummeret af BFN-Nyt samt på hjemmesiden 

 

 

Arbejdslørdag i Tved Gl. Skole: 
 Datoen er endnu ikke aftalt med Carsten og Birgit, men det bliver i slutningen af juni. 

Annoncen bringes i maj-nummeret af BFN-Nyt samt på hjemmesiden. 

  



 
 

BFNs Naturklub 

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. 

Naturklubben har til huse i Naturcenter Tved Gl. Skole, Hanstholmvej 64, 7700 Thisted 

Alle arrangementer er lørdage fra 9:00 til 12:00. Naturklubben for børn er for alle 
naturinteresserede børn fortrinsvis mellem 6 og 12 år. Voksne er også velkomne i følgeskab med 
et barn. Nye medlemmer kan sagtens være med, da de enkelte arrangementer er selvstændige 
forløb.  

Kontingent for et kalenderår er 100,- kr. pr barn. 

Spørgsmål angående Naturklubben kan stilles til karenluiserindom@gmail.com eller  
på mobil 60930849. 

 

Naturklubbens forårsprogram: 

 

 

 

Vi laver atter i år en sommerferieaktivitet for børn fra 0. -6.  klasse under temaet: 

Aktiv i naturen – 4. juli til 8. juli 
Naturcenter Tved Gl. Skole – Alle dage fra 9:00 – 15:00  

Sommerferieaktivitet for børn.  

Se program på hjemmesiden. 

  

Sæson 2022 Tema Sted Tid 

2. april 2022 På jagt efter forårstegn Naturcenter Tved Gl. skole 9 – 12 

23. april 2022 Ekskursion til Vorupør Vorupør 9 – 12 

7. maj 2022 Fugle og ringmærkning Naturcenter Tved Gl. Skole 9 - 12 

21. maj 2022 Liv i vandhullet Naturcenter Tved Gl. Skole. 9 – 12 

11. juni 2022 Bygning insekthoteller Naturcenter Tved Gl. Skole. 9 – 12 



 
 

BFN’s Naturkurser tilbyder 
 

Fuglestudiekreds forår 2022 
 

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.  
 
Studiekredsleder: Elly Hansen tlf. 29 46 75 53  
 
Mødedatoer:  
Fælles hold:  11/1 -    8/2   – 8/3 –    5/4 – 10/5 – *7/6  
Begynderholdet:     25/1 – 22/2 – 22/3 – 19/4 – 24/5 – *7/6  
  *) Fælles afslutning for begge hold hos Ivan og Elly i Svankjær 
 
Pris: 100,- kr. (unge under 14 år 50 kr.) til dækning af annonceudgifter mm. 
 

Ekskursioner forår 2022:  

8. januar Agger Tange.  Mødested: Svaneholmhus kl. 9.00. 
Turen arrangeres i samarbejde med BFN. 

5. marts Foderbrættets fugle. Mødested: Kystvejen 75, Svankær kl. 9.00 

9. april Lokaliteter på Mors. Mødested: Ø. Jølby Brugs kl. 8.00 
Medleder på turen: Hans Jørgen Nørgaard 

21. maj Vejlerne   Mødested: Kraptårnet kl. 7.00 

7. juni Afslutning med natravnetur.  Mødested: Kystvejen 75, Svankær 
 
 

 
 



 
 

BFN’s Naturkursers kursusprogram 

fra april til september 2022 
 

(hvor alle kan være med) 

 

Kursus nr. 221 

Vigsø-Frøstrup-områdets historie og natur 

15 timer ved Marie Posselt (Arkæolog, Museum Thy), Henrik Schjødt Kristensen (Naturstyrelsen 
Thy) og Jørgen Nordkvist (botaniker)  

Landskabet fra Vigsø til Frøstrup, herunder Harboslette, er et vidtstrakt og noget øde område, som 
mange ikke er så bekendt med. Det vil vi gerne råde bod på.  
  
På kurset behandles områdets foranderlige landskabs- og kulturhistorie, omfattende de 
forhistoriske landskabsdannelser og den senere menneskelige påvirkning af landskab og natur 
gennem: afgræsning, trærydning, afvanding, træplantning, råstofudvinding m.m., som alt sammen 
har påvirket dyre- og plantelivet. Hvordan ser naturindholdet ud i dag, og hvad gøres der for at 
forbedre dets vilkår i et stort område, som måske ad åre bliver en del af Nationalpark Thy. 
 
Første gang: På Tved Gl. Skole, Hanstholmvej 64, tirsdag d. 10. maj kl. 19.00-21.00.  
Trods det golde og øde landskab mellem Vigsø og Frøstrup findes under sandet nogle af de bedst 
bevarede arkæologiske lokaliteter i Thy. Med udgangspunkt i de senere års arkæologiske 
undersøgelser i Det Nationale Testcenter for Store Vindmøller fortæller Marie om områdets 
kultur- og landskabshistorie med fokus på vore fjerne forfædres levevilkår under barske 
betingelser, samt deres fysiske påvirkning af området og naturen. Fra Danmarks bedst bevarede 
bronzealderbopladser fortsætter vi op igennem tid med nedslag i ældre jernalder, vikingetid og til 
sidst 1600-tallet, hvor dyr og mennesker forlod klitheden med sandet i hælene. 
 
Anden gang: Ekskursion til Det Nationale Testcenter for Store Vindmøller og Højstrup 
Vikingegravplads tirsdag d. 17 maj kl. 18.00-21.00  
Med udgangspunkt i de arkæologiske lokaliteter, der omtales i foredraget d. 10. maj, følger vi 
sporene efter det levede liv helt tilbage fra forhistorisk tid, før mennesket for alvor forandrede 
landskabet; fra bronzealderens velbevarede dyrkningssystemer til vikingetidens gravskikke. 
Mødested:    Besøgscenter Østerild ved Det Nationale Testcenter for Store Vindmøller, Gammel 
Aalborgvej 5, 7700 Thisted 
 
Tredje gang: På Tved Gl. Skole tirsdag d. 24. maj kl. 19.00-21.00, hvor Henrik - med sit kendskab til 
området og i særdeleshed til den naturgenopretning, som Naturstyrelsen forestår - vil redegøre 



 
 

for områdets særegne natur på de store sletter og i områdets plantager.  Han vil fortælle om, hvad 
Naturstyrelsen har gjort, hvad de er i gang med, og hvad de planlægger at gøre for at forbedre 
naturtilstanden. 
 
Fjerde gang: Ekskursion til et udvalgt område - hvor Naturstyrelsen agerer - tirsdag d. 31. maj kl. 
18-21, hvor du kommer til at opleve dyr og fugle i skoven og på det åbne land. Turen byder også 
på fremvisning af tiltag til fremme af naturens vilkår. 
Mødested: aftales d. 24. maj 

Femte gang: På Tved Gl. Skole tirsdag d. 7. juni kl. 19.00 – 21.00 vil Jørgen gøre rede for områdets 
spændende botanik, der bl.a. byder på særdeles sjældne arter såsom Thy-Gøgeurt, som er 
endemisk for Thisted og Jammerbugt Kommuner. Dvs. den i hele verden kun findes i de to nævnte 
kommuner. Der vil blive vist fotos fra Krægpøt nær Vigsø, fra Vullum Sø, fra Bjålum og Bolbredning 
samt fra Glæde. 

Sjette gang: Ekskursion til Vullum Sø tirsdag d. 14. juni kl. 18.00-21.00, hvor vi bl.a. finder Thy-
Gøgeurt. 

Mødested: Hjardemål Kirke (ikke at forveksle med Hjardemål Klit Kirke) 

Pris: 450 kr.  
 
 

Kursus 222 
 

Lær de vilde blomster at kende 
 
18 timer ved Dorthea Albrechtsen (6126 7644) og María Bartolomé (9196 7420), begge biologer i 
Thisted Kommune.    
 
På kurset vil du lære at genkende en bred vifte af danske vilde plantearter; hvor de typisk vokser 
henne, samt hvad de fortæller os om et område. Der vil være fokus på karakteristiske kendetegn 
af planterne - på en let og forståelig måde. På den måde vil du i din fritid kunne gå ture i naturen 
og kunne genkende arterne samt få en bedre fornemmelse af, på hvilken naturtype du befinder 
dig. 
 
 
Kurset i botanik begynder mandag den 16. maj kl. 18.00-21.00 på Tved Gamle Skole, 
Hanstholmvej 64, 7700 Thisted 
På denne introduktionsaften vil vi aftale resten af kurset, der foregår i ”felten”, 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.  Aftenen sluttes af med en gåtur, hvor vi ser på 
nogle af de almindeligste planter. 
 



 
 

Ekskursionerne foregår derefter på følgende datoer:  
mandag d. 30. maj kl. 18-21.  
mandag d. 13. juni kl. 18-21.  
mandag d. 20. juni kl. 18-21.  
mandag d. 15. august kl. 18-21.  
mandag d. 29. august kl. 18-21.  
(ekskursionsprogrammet uddeles den første aften) 
  
NB: På ekskursionerne og på introduktionsaftenen bliver der en kaffepause med medbragt kaffe.  
 
Max deltagerantal: 25  
Pris: 540 kr.  
 
 
 

Kursus 223 

Træer og buske – de vilde og de plantede 

8 timer ved Ditte Svendsen, tidl. skovrider. 
 
Vi skal på kurset lære navne og kendetegn på skovens og landskabets træer og buske - især de 
mest almindelige. At kende træernes navne og vide noget om deres biologi vil efter kurset give dig 
en ny dimension til din næste gåtur i skoven. Mere at være opmærksom på – mere at nyde.  
 

 

Første gang: På VUC i Thisted onsdag d. 8. juni kl. 19.00-21.00. Her vil Ditte fortælle om og vise 
billeder af en række udvalgte træer og buske. Hun vil komme ind på deres karakteristika, historie og 
tilhørsforhold (hjemmehørende eller indførte). Arternes biologiske betydning samt anvendelse nu og før vil 
også indgå.  

 
Anden gang: Ekskursion til Eshøj Plantage onsdag d. 15. juni kl. 18.00-21.00. Her ser vi på både 
træer og buske i den gamle skov ved Fjorden og den nye skov fra 2013 omkring selve Eshøj.  
Mødested:  Parkeringspladsen for enden af Eshøjvej, Thisted. 
 
Tredje gang: Ekskursion Vilsbøl Plantage onsdag d. 22. juni kl. 18.00-21.00. Her bliver der både 
lejlighed til at repetere arter fra den frodige jordbund ved Nors Sø og se på de nøjsommere arter 
på sandet jordbund mod vest.   
Mødested:  Badepladsen ved Nors Sø for enden af Agerholmvej, Vester Vandet 
 
PS. Medbring gerne praktisk tøj og fodtøj samt kaffe eller andet til feltturene. 
 
Pris: 240 kr.  

 
  



 
 

Kursus 224 
 

Helårsafgræsning 
 
5 timer ved Cornelia Maj Christensen, biolog i Naturstyrelsen med naturpleje som arbejdsområde. 
 
Kurset handler om et projekt, som vil afprøve det nye paradigme om at naturen er bedre og 
billigere til at pleje sig selv – og med en større biodiversitet til følge. Her er der tale om en 
tillempet form af det nye begreb rewilding, hvor ca. 11 ponyer til en begyndelse skal udsættes på 
et større klithede-areal mellem Klitmøller og Vangså (Trøjborg). Arealet bliver indhegnet med et 
undseligt elhegn. De små heste skal gå der hele året og ikke tilskudsfodres.  
 
Første gang: er på Tved Gamle Skole, Hanstholmvej 64, tirsdag d. 9. august kl. 19.00-21.00. Her vil 
Cornelia fortælle om teorien bag projektet, som skulle være en forenklet og spiselig (for publikum) 
måde at komme i gang med alternativ naturpleje på. Vi skal selvfølgelig også høre om, hvordan det 
så er gået i løbet af de første måneder. 
 
Anden gang:  skal vi tirsdag d. 16. august kl. 18.00-21.00 på ekskursion i selve området og se 
eksempler på, hvad dyrene har udrettet, hvordan de har det, og hvordan de måske allerede har 
påvirket naturen.  
Mødestedet aftales den første aften. 

 
Pris: 150 kr. 
 
 

 

Kursus 225 
 

Limfjordens foranderlige liv og natur 
 
10 (12) timer ved David Jessen, biolog 
 
Limfjordens miljø og biologiske tilstand er et meget bredt emne, som David på de få timer han har 
til rådighed vil forsøge at give os et vist indblik i. Der er mange delemner at kaste sig over, så som: 
vandkvaliteten, bundplanterne, bunddyrene, fiskebestandene, rovdyrene, fuglene og ikke mindst 
os selv, som på en lang række områder har påvirket hele fjordens økosystem. Kurset byder på to 
aftener på VUC efterfulgt af to usædvanlige ture på fjorden - med biologi i vandhøjde. 
 
 
Første gang: på VUC i Thisted mandag d. 8. aug. kl. 19.00-21.00. Her vil David gøre rede for 
Limfjordens generelle økologiske tilstand og uddybe udvalgte sider af fjordens biologi. 
 
Anden gang: på VUC i Thisted onsdag d. 10. aug. Kl. 19.00-21.00 hvor David fortsætter, hvor han 
slap. Han vil sikkert også komme ind på, hvordan fremtiden tegner sig. Vender fiskene tilbage? 
Kommer ålegræsset igen? Spørgsmålene er mange. 
 



 
 

Tredje gang: Efter et mindre stop på Agger Tange tager vi søndag d. 21. august færgen til 
Thyborøn, hvor vi skal besøge Jyllandsakvariet. Her skal vi kigge på stedets samling af fisk og andet 
liv i vandet. Derefter skal vi på en sejltur, hvor vi skal se på fjordens større dyr og fugle og måske 
iagttage bundens dyr og planter på det lave vand. 
Mødested: ud for den nye ø midt på Agger Tange øst for færgevejen.  
Mødetid: aftales første mødegang. 
Varighed: 3-4 timer 
 
Fjerde gang: skal vi besøge Dansk Skaldyrcenter i Nykøbing, hvor vi efter rundvisning på centret får 
mulighed for en sejltur på fjorden. Her skal vi bl.a. opleve og høre om fjordfiskeriet og gøre stop 
ved skaldyrcentrets muslingeanlæg. Denne gang vil der selvsagt være fokus på skaldyrene – deres 
biologi, opdræt og anvendelse.  
Mødested: Dansk Skaldyrcenter (mødetid aftales første mødegang) - lav gerne samkørsel. 
Varighed 3-4 timer 
 
Pris: 300 (360) kr. + entre m.m. på centrene. 
 
P.S. Vær forberedt på skumsprøjt i håret   
 
 
 
 

Kursus 226 
 

Svampe 
 
6 timer ved tidl. skovrider, Ditte Svendsen 

Ditte vil guide os igennem den righoldige svampeflora i Nationalparkens klitplantager. Vi skal – 
med hovedvægt på de almindelige arter - i fællesskab fordybe os i svampenes spændende biologi, 
økologiske funktioner og de mest almindelige familiers karakteristika. Vi skal desuden lære at 
kende de gode spisesvampe fra de mindre gode og især fra de farlige. 
Kurset strækker sig over en weekend og omfatter følgende: en introduktionsaften og en 
ekskursion til en plantage. 
 
Fredag den 2. sept. Kl. 19.00-21.00 på VUC i Thisted. 
Gennemgang af: arternes levevis og kendetegn, hvor de findes og hvornår, de gode og de giftige 
samt litteratur om svampe m.m. 

Lørdag den 3. sept. Kl. 13.00-17.00 til velvalgte lokaliteter i fx Vilsbøl Plantage.  
Vi skal lære at spotte svampene i naturen, lære de mest almindelige at kende og evt. få nogle med 
hjem i kurven. Mødested aftales fredag. 
 
Pris: 180 kr. 



 
 

Husk: Om søndagen leder Ib Nord Nielsen i forlængelse af kurset en offentlig svampeekskursion til 
udvalgte steder i Nystrup Plantage kl. 13.00-17.00 
 
 
 

Kursus 227 
Vild mad – hele året 
 
8 timer ved Mie Bøggild, medforfatter til: ”Feltbog for madnørder – Thy” 
I løbet af kurset vil du blive bekendt med at finde, sanke, anvende og tilberede mad fra naturens 
hånd. Kurset er henlagt til det sene efterår for netop at vise, at der – ud over fødevarer fra jagt og 
fiskeri - findes mange anvendelige ting til gryden på alle årstider. Vi skal fx finde ting på klitheden 
og i fjordens lave vand. Vi skal samle en portion til gryden, tilberede over bålet og blive en ny og 
spændende kulinarisk oplevelse rigere. 
 
Første gang: på Tved Gamle Skole, Hanstholmvej 64, mandag d. 10. oktober kl. 19.00-21.00. Her vil 
Mie gennem mange eksempler fortælle om, hvordan du kommer i gang med at finde og tilberede 
ingredienser direkte fra naturens hånd.  Måske går vi også en tur i nærområdet og finder 
anvendelige ting til den vilde gryde? 
 
Anden gang: Sanketur til et - efter årstiden - udvalgt sted lørdag d. 15. oktober kl. 13.00-16.00. 
Efter indsamlingen tilberedes det fundne over bålet og maden nydes på stedet. Mødestedet 
aftales den første aften. 
 
Tredje gang:  Ny sanketur i felten til et andet udvalgt sted på en senere årstid lørdag d. 12. 
november kl. 13.00-16.00. Denne gang skal vi have fokus på andre muligheder, men ellers er det 
samme opskrift som sidst. 
 
Husk varmt tøj! 
Pris: 240 kr. 
 

Tilmelding - enten til hele kurser eller på timebasis á 30 kr. - gerne 10 dage før kursusstart! 
Til: Jens Handrup: 30 50 69 92, handrup@outlook.dk  
eller online i arrangement-kalenderen på https://biologiskforening.dk/kalender/  
På alle kursusgange er der indlagt pause til at nyde den medbragte forsyning! 

  



 
 

 
BFNs bogauktion 

den 25. – 27. januar 2022 
 
 
BFN har - for at skaffe plads til de 50 hyldemeter tidsskrifter og bøger, som vi har fået foræret af Anders 
Pape Møller - bøger til salg fra bogsamlingen i Naturcenter Tved GL. Skole. Vi har måttet prioritere, hvad 
det er, der skal stå på reolerne, og bestyrelsen har besluttet, at der i Naturcenter Tved skal være 
naturfaglige bøger, mens der i Hummerhuset skal stå tidsskriftsamlinger. 

Derfor er der nu en række spændende og flotte skønlitterære og faglitterære bøger til salg. Vi udbyder 
disse på en auktion som bliver annonceret i Naturnyt og på foreningens hjemmeside. Vi sætter i første 
omgang 43 numre på udbud.  

 
Auktionen starter tirsdag den 25. januar klokken 8:00  
og slutter torsdag den 27. januar klokken 20:00.  

 

Man afgiver sit bud pr. mail til: karenluiserindom@gmail.com  

 

Man kan skaffe sig yderligere information om de enkelte værker ved henvendelse til ovenstående 
mailadresse. 

Der gøres status over bud pr. mail til de, der har afgivet et bud. Det sker klokken 10:00, 16:00 og 
20:00 alle tre dage. Torsdag klokken 20:00 er sidste chance for at afgive bud. Herefter sendes 
besked til vinderne af auktionen, samt besked om højeste bud på de enkelte værker til alle 
deltagere i auktionen.  

Alle angivne priser er der, hvor man kan begynde sit bud.  

Værkerne betales ved afhentning efter endt auktion. De kan afhentes i Naturcenter Tved Gl Skole, 
Hanstholmvej 64, 7700 Thisted, fredag den 28. januar 16:00-17:00 eller lørdag den 29. januar 
10:00-12:00. Kan dette ikke lade sig gøre, kan der indgås en særskilt aftale om afhentning. 

Pengene fra auktionen går ubeskåret til driften af Naturcenter Tved Gl. Skole. 

Se oversigten over bøger på auktionen og den fastsatte mindstepris på værkerne nedenfor.  

 

  



 
 

 

Liste over værker på auktionen  
Mindstepriser 

 

1. Frederik den Niendes Illustrerede Bibel, 1950 Flot udgave    350,-    

2. Biblen i billeder, Forlaget Arnkrone 1948        100,-  

3. Henrik Ibsen: Samlede værker bind 1-9     300,- 

4. Selma Lagerlöf, Skrifter Bind 1-11                            300,-   

5. København før og nu og aldrig Bind 1-13, Redigeret Bo Bramsen  400,- 

6. Arne Stevns. Vor hær i krig og fred.  To bind udgivet 1942   100,- 

7. Danmark land og folk, historisk- topografisk- statistisk håndbog 1-5 Udgivet 1919-1921 200,- 

8. Gustav Wied: Udvalgte værker bind 1-7     150,- 

9.  Lademanns lægeleksikon Bind 1-10    100,- 

10. Ny dansk kunsthistorie Bind 1-10                Mangler bind 4 +8   00,- 

11. Grimbergs Verdenshistorie Bind 1-16 Mangler bind 1  00,- 

12. Dagligliv i Norden i det 16. århundrede 1-4 og 5-8 Troels Lund 1929-31  300,- 

13. Verdens litteraturhistorie. 1-12 F.J. Billeskov Jansen 1974   100,- 

14. Raunkjærs Konversationsleksikon Bind 1-13, Palle Raunkjær 1948-1957  250,- 

15. Saxo Grammaticus: Danmarks Riges Krønike 1-13 - Oversat af Grundtvig 1924- 100,- 

16. Erik Pontoppidan Den danske Atlas eller Konge-Riget Dannemark 9 bind 1969-1972  600,-  

17. Vore gamle tropekolonier Bind 1-8, Johannes Brøndsted 1966-68  100,- 

18. Johanne Louise Heiberg Et liv genoplevet i Erindringen Bind 1-4 Niels Birger Vamberg 150,- 

19. Alverdens viden om Naturen og menneskelivet. Dansk kulturbibliotek 1-8 1939-41 50,- 

20. Dagspressen i Danmark 1-4  P M Stolpe, Genoptrykt i fotolitografi efter originaludgave 50,-  

21. Danmarks Historie I-II, Vilhelm La Cour, 1947    50,- 

22. Dansk Biografisk Leksikon 2-27 Poul Engelstoft og Svend Dahl – OBS! Bind 1 mangler 00,- 

23. Det står skrevet. Banebrydende kildeskrifter I-II Paul Frischauer, 1900  25,- 

24. Danmarks Land, C.C. Clausen og J.J. Nielsen, ca. 1900    25,- 

25. Erindringer om Guldhornstyveriet E.C. Werlauff    25,-  

26. På ski over Grønland, Fridtjof Nansen 1890     500,-  



 
 

27. De danske kirker. Erik Horskjær 1966-1973 Bind 1-16  Mangler bind 17 til 20  00,- 

28. Norges Kongekrønike 1-3 Snore Sturlafsøn og Grundtvig    150,- 

29. Propyläen Weltgeschichte 1-10      200,- 

30. Prospekter af danske herregårde 1-2 Joachim Ferdinan Richardt  150,- 

31. Danmarks konger      150,- 

32. Kaj Munk Mindeudgave 9 bind     150,- 

33. Bjørnstjerne Bjørnson Samlede værker 1-7 mangler bind 4    00,- 

34. Jonas Lie, Samlede værker 1908  1-5     150,- 

35. I P Jacobsen Samlede værker 1-6  Rosenkilde og Bagger 1972-74  300,- 

36. Jeppe Aakjærs Samlede værker 1-8     350,- 

37. Christian Winther Poetiske Skrifter 1927, Holberg Selskabet    300,- 

38. Vilhelm Bergsø, Romaner og fortællinger 1-6  1913 Gyldendal , Nordisk Forlag 200,-  

39. Hermann Bang, Mindeudgave 1-6 Gyldendal 1920   200,- 

40. St.St. Blicher Samlede Noveller og Skizzer 1.4 1882,    100,- 

41. Musikkens verden fra a-z, de lux udgave 1955    300,- 

42. Johan Skjoldborg: Romaner og fortællinger Gyldendal 1921    250,- 

43. De danske sagn, som de har lydt i folkemunde Ewald Tang Kristensen,                                   
Woels forlag 1928       400,-        

 

 

Vi håber på at mange vil deltage i auktionen, så vi kan bevare nogle af de smukke værker og 
samtidig få midler til driften af Naturcenteret. 


