
 
 

          
 
Nyhedsbrev – September 2022 
 
 
 
Sommeren er omme for denne gang og den sluttede jo pænt af og vi er nået til september, den første 
efterårsmåned og dermed er DOF-Vestjyllands 50 års jubilæumsaktiviteter den forløbne uge ”skudt i gang” 
og det er noget vi i bestyrelsen har glædet os rigtig meget til. 
 
Efterårstrækket er også i gang og i DOF-basen er der mange iagttagelser af spændende fugle, bl.a. 
Aftenfalke på flere forskellige lokaliteter. 
 
Der er indtil videre næsten 50 tilmeldinger til Jubilæumsfesten på Nr. Vosborg med spændende og 
interessante foredrag af Christian Hjort, Jonna Odgaard og Egon Østergaard, så det er dejligt med stor 
opbakning. 
 
Her er et link til en oversigt over de øvrige aktiviteter, som uddybes i dette Nyhedsbrev. 
 
 

Jubilæum – 50 år med fuglene i Vestjylland 
 
I søndags blev jubilæums-aktiviteterne skudt i gang med ”fernisering” og åbning af en jubilæumsudstilling 
på Nr. Vosborgs stuer med akvareller af den lokale fugle og naturkunstner Jens Overgaard Christensen fra 
Staby, som også har malet det flotte logo af ”dansende vestjyske brushøns”, som bruges i forbindelse med 
foreningens forskellige arrangementer/events. 
 
 

 
 
 

https://dofvestjylland.dk/nyheder?nyhed=invitation-til-jubilaeumsfest-29-oktober-2022
https://dofvestjylland.dk/nyheder?nyhed=fuglegalleri-fugleforedrag-og-fuglekoncert-deltag-i-dofs-jubilaeumsaktiviteter


Cirka 45 havde tilmeldt sig aktiviteten, som startedes med ”et glas bobler”, mens direktør på Nr. Vosborg 
Dorte-Pia Ravnsbæk, Lars HH fortalte om samarbejdet i forbindelse med jubilæet, 
jubilæumsarrangementerne mv. og til sidst var det Jens Overgaard Christensen, som fortalte om 
akvarellerne og selve udstillingen i Nr. Vosborgs stuer, hvor de sædvanlige billeder er pillet ned og fuglene 
så skal pryde væggene de næste par måneder. Jens havde haft nogen spekulation over hvordan udstillingen 
ville blive, men da sømmene ikke måtte flyttes, ja så gav det hele sig mere eller mindre selv, idet nuancerne 
i fugleakvarellerne kun tilpasses i harmoni med farverne i de forskellige stuer og rum. 
 
 

 
 
 

 

Jubilæumsudstilling – 50 år med fuglene i Vestjylland 
 
Frem til 30. oktober vil Jubilæumsudstillingen er åben på Nr. Vosborg 
 
Fra 4. september til 30. oktober vil jubilæumsudstillingen være åben, så det er med at benytte chancen de 
næste par måneder. 
 
Udstillingen er gratis for DOF-medlemmer ved fremvisning af medlemsindbetaling/bankudskrift eller 
medbring august nummeret af ”Fugle og Natur” eller et mobilfoto af det nævnte. 
 
 
 
 
 



 
 
I søndags gik salget af den flotte jubilæumsplakat også i 
gang. Plakaten koster kr. 75,- og da lokalafdelingen har 
betalt trykkeomkostningerne, donerer vi alle indtægter af 
salget til ”fuglene”, som også skal have glæde af vores 
jubilæum i form af Fugleværnsfondens arbejde med at sikre 
gode fuglelokaliteter rundt i Danmark. 
 
Plakaten kan købes i butikken på Nr. Vosborg og ligeledes 
har vi den med ved foredragene, busturene, samt den kan 
afhentes ved nogle af bestyrelsens medlemmer. 
Informationer kan ses ved at trykke på jubilæumsplakat 
herover. 
 
 

 
 
 
 
 

Jubilæumsforedrag 
 
I tirsdags indledtes foredragsrækken med Thorsten J. S. Balsbys foredrag ”fuglenes sprog”. Omkring 35 
overværede et meget interessant foredrag i riddersalen på Nr. Vosborg hvor deltagerne hørte om 
ornitologers forskning i fuglenes sang og lyde har givet særdeles mange interessante resultater. 
 

        
  

https://dofvestjylland.dk/nyheder?nyhed=jubilaeumsplakat-kan-kobes-stot-fuglevaernsfonden


Et eksempel var omkring, hvor mange sangvariationer de forskellige fugle har: 
 

• Bomlærken har 1-2, Musvit 2 – 10, Stæren 60 – 70 og Tornsangeren mere end 500. 
 
Blandt mange andre tankevækkende forskningsresultater og indblik man normalt ikke har tænkt på, kan 
også nævnes, at fuglenes hjerne vokser om foråret når de skal synge, opretholde revir, tiltrække en mage, 
opfostre unger mv. og når det så er ovre og de blot skal tænke på at oprette livet i form af træk mv. – ja så 
skrumper hjernen igen indtil næste forår ;-) 
 
 
Næste foredrag er 20. september og denne gang på Skærum mølle. 
 
Herunder kan ses overskriften på de 3 øvrige foredrag og da det har vist sig at mange har købt 
”partoutkort” til alle foredragene vil vi forsætte succesen og udbyde partoutbilletter til de resterende 
foredrag til en samlet pris af kr. 125,- - se nederst.  
 

 
Det fantastiske fugletræk 
 
Dato: 20. september kl. 19.00  

Foredragsholder: Bent Jakobsen, der er stationsleder af fuglestationen i Blåvand 

 
Billet til ”Det fantastiske fugletræk” købes her. 
 

 
 
Fuglene i Vestjylland gennem 50 år 
 
Dato: 4. oktober kl. 19.00 
 
Foredragsholdere: 2 lokale ornitologer Ole Amstrup og Allan Kjær Villesen. 

Billet til ”Fuglene i Vestjylland gennem 50 år” købes her. 
 

 
Kom op på ryggen af en gås 

 
Dato: 13. oktober kl. 19.00  

Foredragsholder: Seniorforsker Preben Clausen. Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet. 

Billet til ”Kom op på ryggen af en gås” købes her. 
 

https://nrvosborg.dk/arrangementer/fuglenes-fantastiske-rejser/
https://nrvosborg.dk/arrangementer/fuglene-i-vestjylland-igennem-50-aar/
https://nrvosborg.dk/arrangementer/kom-op-paa-ryggen-af-en-gaas/


 
Partoutkort 

 
Her muligheden for at købe et ”Partoutkort” til alle tre foredrag: 

• Det fantastiske fugletræk 

• Fuglene i Vestjylland gennem 50 år 

• Kom op på ryggen af en gås 

Entre: Partoutkort kr. 125,- + gebyr  

Billet til ”Partoutkort – 3 foredrag” købes her. 
 
 
I forbindelse med alle foredrag vil der være muligt at tilkøbe kaffe og kage! 
 
 

Jubilæumsekskursioner – 24. og 25. september  
 
 
Lørdag og søndag i uge 38 bydes på 2 bus ekskursioner til gode fuglelokaliteter i det vestjyske, henholdsvis 
en syd tur lørdag og en nordtur søndag. 
 
 
Lørdag den 24. september går ekskursionen til den sydlige halvdel af Vestjylland.  
 
Vi besøger Ringkøbing K, Skjern Enge (Pumpestation Nord og Hestholmtårnet), Værnengene og Tipperne, 
Tirsbjerg Plantage og evt Borris Hede (afhængig af om Skydeterrænet er åbent). 
 
Tidspunkt: 7.30 - 18 
 
Mødested: Brejningkrydset 
 
Guider: lokale doffere 
 
 
Søndag den 25. september går ekskursionen til den nordlige del af Vestjylland. 
 
Vi besøger Naturnationalpark Stråsø, Sdr Vosborg Hede, Vest Stadil Fjord, Felsted Kog, Torsminde, 
Harboøre Tange og Thyborøn Havn. 
 
Tidspunkt: 7.30 – 18 
 
Mødested: Nørre Vosborg P-plads 
 
Guider: Lokale doffere 
 

https://billet.nrvosborg.dk/80899/Partout_-_4_fugleforedrag


 
Ekskursionsledere: Lars Holm Hansen, Poul Krag og Marianne Linnemann 
 
Der tages forbehold for eventuelle ændringer af lokaliteter. 
 
Pris: 200 kr pr. ekskursion og 350 kr for deltagelse i begge ekskursioner. Prisen dækker bus, basse, en 
”skarp” og en frokost – sandwich.  I skal selv medbringe kaffe og øvrige drikkevarer. 
 
 
Tilmelding til turene: tryk her! 
 
 

Fuglene i Vestjylland – august / september 
 
 
Ingen SU arter siden seneste Nyhedsbrev 
 
 
Nogle år, måske når der er sydøstlige vinde kommer der Aftenfalke til Danmark i større stil og sådan et år 
mærkes lige nu bl.a. ved Skjern enge og Vest Stadil fjord, hvor der den seneste uge, dagligt er observationer 
indtastet i DOF-basen af op til 3 fugle. En del har tastet alder på fuglene ind og samtlige af disse er 1K fugle, 
hvilket jo vil sige - unger fra i år.  
 
 
Verdens største terneart – Rovternen er de senere år tilsyneladende blevet mere glad for Danmark, hvor 
den nu yngler årligt, hvilket måske har gjort at vi også i Vestjylland oftere kan glæde sig over den utroligt 
flotte fugl, men observation af hele 30 fugle 25.8 og 24 styk 26.8 på Høje Sande det er usædvanlig mange 
fugle. 
 
 
Strø obs: 
 
 

• Lærkefalk – Vest Stadil fjord, Skjern enge m.fl 
 

• Odinshane – Harboøre fjord 
 

• Sodfarvet Skråpe  - flere iagttagelser sidst i august 
 

• Steppehøg – Værnengene, Vest Stadil fjord, Pallisbjerg enge m.fl. 
 

• Trane – op til 96 rastende Storedam, Felsted kog 
 

 
På DOF-Vestjylland – Facebook er oplagt fine foto af bl.a. Aftenfalk og Rovterner. 
 

https://dofvestjylland.dk/nyheder?nyhed=jubilaeumsekskursioner-dof-vestjylland-tilmelding
https://www.facebook.com/groups/1145132392215822/?fref=ts


 
 
Til slut 
 
 
September og oktober – vi fejrer jubilæum og bestyrelsen håber at I vil benytte jer af de forskellige 
aktiviteter der er sat i gang og når du deltager, er der jo også god mulighed for at få gode fuglesnakke med 

nye og gamle fuglevenner       
 
Endnu engang vi glæder os til at nyde fuglefælleskabet i vores lokalafdeling – DOF-Vestjylland i september 
og oktober og dermed fejre, at vi nu har eksisteret i 50 år og går fremtiden lyst i møde :-) 
 

• Jubilæumsforedrag 
• Jubilæumskoncert 
• Jubilæumsfest 
• Jubilæumsudstilling 
• Jubilæumsplakat  

 
 

God fornøjelse – Håber vi ses       
 
 

 

Bestyrelsen 
Lars HH  
 

 

 

https://dofvestjylland.dk/nyheder?nyhed=fuglegalleri-fugleforedrag-og-fuglekoncert-deltag-i-dofs-jubilaeumsaktiviteter

