
 

 

 

Nyhedsbrev nr. 3 - 2021 – Juni/Juli 

 

Så er den første sommermåned ovre og den har været ganske fin, ikke så meget vand/regn, men heller ikke 

vild varm og med juli måneds komme, så står den vel snart på sommerferie for de flestes vedkommende.  

 

Corona situationen ser efterhånden ganske fornuftig ud og da rigtig mange efterhånden er vaccineret, så 

nærmere vi os efterhånden normalen og DOF-Vestjylland kan igen tilbyde aktiviteter/møder, som ikke har 

kunnet lade sig gøre i efterhånden lang tid og derfor afholder vi nu den årlige generalforsamling i august og 

ligeså opstartes et fuglekursus, samt andre ture, som du kan læse om i dette nyhedsbrev. 

 

 

Generalforsamling 

 

DOF-Vestjyllands generalforsamling afholdes normalt i sidste uge af januar jf. lokalafdelingens vedtægter, 

men pga. situationen i år udskød vi den til vi igen kunne afholde et fysisk møde, frem for at afholde et PC-

møde eller lignende og derfor indbydes alle vore medlemmer til: 

 

• Generalforsamling, onsdag d. 25. august med start ved Oustrup tårnet, Bindstowvej 20, 7400 

Herning 

 

Januar hvor vi sædvanligt afholder generalforsamlingen er jo den mørke tid, men det er det jo ikke i august, 
så derfor gør vi det anderledes denne gang, idet vi starter med en tur til Aage V. Jensens reservat ”Oustrup 
hede” hvor Ole Olesen, Aulum vil fortælle og vise os området 

….. og derfor ser aftenens program således ud: 

18.00 Tur på Oustrup Hede 
19.30 Afgang mod Aulum Fritidscenter 
19.45 Smørrebrød 
20.30 Generalforsamling 

https://dofvestjylland.dk/nyheder?nyhed=generalforsamling-i-dof-vestjylland-tur-til-oustrup-hede


 

 
Dagsorden for Generalforsamling ser således ud: 

 
Dagsorden ifølge vedtægterne 

  

1. Valg af dirigent 
 
2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år 
 
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse 
 
4. Fremlæggelse af budget til godkendelse 
 
5. Valg til bestyrelsen 
 
6. Valg til repræsentantskabet 
 
7. Valg af revisor 
 
8. Forslag til beslutning 
 
9. Eventuelt 

 

Bemærk - Der er tilmelding til turen af hensyn til bespisning til Marianne Linnemann senest 23. august 

mailto:linnemann.marianne@gmail.com


 
Minikursus i bestemmelse af Vadefugle 

 
Kurser har været en af de aktiviteter, som har været umuligt at afholde det seneste 1,5 år, men nu er vi 
igen på banen og tilbyder et vadefuglekursus med 4 mødeaftner og 2 ekskursioner. Kursusleder er Ole 
Amstrup. 

Pris: kr. 450,- (max. deltagerantal 22 og kurset gennemføres med 12 tilmeldte. 

Tilmelding: efter først-til-mølle-princippet til Ole Amstrup på E-mail. 

Dato/mødeaftner: tirsdage: 17/8, 24/8, 31/8 og 6/9 på Videbæk skole 

Dato/ekskursioner: lørdage: 21/8 + 4/9 

 

 

https://dofvestjylland.dk/nyheder?nyhed=minikursus-i-bestemmelse-af-vadefugle-2021
mailto:amstrup.ole@gmail.com


 
Kurser er en rigtig god måde at blive bedre til at bestemme fugle på og vadefuglegruppen, som der her 
undervises i, kan jo være udfordrende, så derfor er det godt at komme omkring feltkendetegn og jizz og så 
er fuglekurser i det hele taget rigtig gode til at lære andre fuglekiggere at kende, så kurser kan bestemt 

anbefales 😊 

 

Medlemstur til Vadehavet 
 

Medlemsturen 2020 blev aflyst og i dette forår var det heller ikke muligt at afholde, men nu SKAL DET 

VÆRE 😊 

DOF-Vestjyllands har planlagt årets tur til Vadehavet søndag d. 10. oktober: 

Vi kører til Vester Vedsted, og holder en kort kaffepause undervejs. Ved Vadehavscentret stiger vi på 
Mandøbussen, som kører os over vadefladen til Mandø. På Mandø går vi en 3 - 4 km tur på havdiget og 
kigger på de trækkende vadefugle, ænder og gæs. Måske spotter vi også Havørn, Vandrefalk, Blå Kærhøg 
mv.  Gåturen fortsætter til Mandø by, hvor vi slutter af med kaffe og kringle på restaurant Vadehavet inden 
Mandøbussen kører os tilbage til Vadehavscentret, som vi besøger, før vi igen kører mod nord.  

Vi stopper ved Kammerslusen ved Ribe, hvor vi kan kigge efter havørne, mens vi spiser vores aftens 
madpakke. Deltagerne skal selv medbringe mad og drikkevarer til hele dagen. Lokalafdelingen byder på en 
basse og en skarp til formiddagskaffen. 

Mødested: Opsamling ved Kvickly i Holstebro kl. 7.00 og ”Brejning-krydset” kl. 7.30 og ved Lidl i Skjern kl. 
8.00. Hjemkomst til Holstebro ca 21:30. Undervejs afstigning i Skjern og ”Brejning-krydset”. 

Kontaktpersoner og turledere: Marianne Linnemann 20-145010, Jonna Forsom 28-140206 og Poul Krag 22-
360236. 

Pris: kr. 250,- der omfatter bus, Mandøbussen, kaffe og kringle på restaurant Vadehavet og entré til 
Vadehavscentret. 

Tilmelding til: Marianne Linnemann  senest den 12. september. Skriv i mailen, navn på deltagerne, 
mobilnummer, og hvor du/I stiger på bussen. 

Tilmelding sker efter ”først til mølle-pricippet”. Samtidig med en bekræftelse på din/jeres deltagelse bliver 
du bedt om at indbetale 250 kr. 

 

 

https://dofvestjylland.dk/ture-og-moder
mailto:linnemann.marianne@gmail.com


Tag med DOF Vestjylland til Fanø i 2021 

 

Vi har i år lejet et sommerhus på Fanø i uge 40, dvs. fra d. 2. oktober til d. 9. oktober. 
 
 
Fanø er et formidabelt sted at observere det store fugletræk og trækket på det sydlige Fanø 
topper i starten af oktober. På en morgen kan tælles op til 100.000 småfugle, heraf flere 
hundrede ringdrosler. Arter som storpiber, rødstrubet piber, laplandsværling og hvidbrynet løvsanger er 
rimeligt sikre. 
 
 
Du kan nu booke dig ind på de overnatninger, du måtte ønske og prisen er kun 150,- pr. nat. 
 
 
Vi vil gerne være dig behjælpelig med at formidle evt. samkørsel eller anden transport. Dette gælder også, 
såfremt du vælger at benytte offentlige transportmidler til din rejse. For ikke at skulle have for mange biler 
over med færgen, kan der også arrangeres afhentning i Nordby. Vi vil koordinere madlavningen, som er på 
fælles basis. Dvs. vi skiftes til at købe ind til hovedmåltiderne og hjælper hinanden med at tilberede maden. 
Det har været en stor succes de sidste år, og specielt frokosterne kan fremhæves for at være ganske 
fremragende. 

 
 
 

https://dofvestjylland.dk/ture-og-moder


Der er ikke lagt et fast program for turen. Deltagerne kan i princippet vælge at gå egne veje, men vi vil dag 
for dag lave koordinerede aftaler for de deltagere, som ønsker det, så ingen behøver at være overladt til sig 
selv. Vi er i huset hele ugen, og vi vil naturligvis hjælpe med planlægning og gode råd. 

 
Turleder: John Toft Kristensen   
- send en pb for mere info tilmelding osv   
 
Tilmelding efter først til mølle-princippet 
 
Arrangør: DOF-Vestjylland 

 

Fuglene – juni 

 

Største hit i Vestjylland den seneste måneds tid var fundet af en Purpurhejre i Skjern enge, hvor fuglen blev 

set 5. + 6. juni. Purpurhejre er sidst set i Danmark i 2017 og der er 2 tidligere fund fra vores område – 

Værnengene/Bjålum klit 1999 og Værnengene 2009. På hjemmesiden kan læses en beretning om fundet. 

 

Drosselrørsanger ses ikke så tit i Vestjylland, men i juni er der observationer af syngende fugle fra 3 

lokaliteter, hvoraf en syngende fugl ved Skænken sø er set/hørt af mange i perioden fra 4. til 25.6. 

 

Plettet Rørvagtel er registreret på 2 lokaliteter Skjern enge og Sønderlem Vig. 

 

Højtflyvende Sort Stork er set et par steder i juni. 

 

Engsnarre er hørt på 8 lokaliteter. 

 

 

Afslutning  
 

 

Alle DOF-Vestjyllands medlemmer og øvrige modtagere af Nyhedsbrevet ønskes hermed en rigtig GOD 

SOMMER og håber nogle af de her bragte, aktivitets-tilbud kunne have din interesse       

 

mailto:john@1uz.dk
https://dofvestjylland.dk/nyheder?nyhed=purpurhejre-i-skjern-enge


 
 

Lars HH 

 

 


