Nyhedsbrev – Oktober 2022

Tiden iler, vi har nået midt oktober, de dejlige lyse aftner, som vi har i sommerhalvåret, er snart ved at
være passé for i år, men i fugleverdenen sker der jo alligevel noget hele tiden. Mange trækfugle er draget
mod syd, specielt de som har insekter på menukortet. Nogle af insektæderne kan begge dele, for nogle få
dage siden var der besøg af Munk i haven, som var i gang med at ”æde” hyldebær, et bær som også
stærene nok skal sørge for hurtig bliver spist op og netop her i morgengry i dag hørtes Rødhalsen sidde at
synge sin efterårssang, måske også en trækfugl, som er ved at etablere et vinterrevir her i haven?
Nogle fugle rejser væk fra Danmark, men så er der eksempel vis mulighed for at opleve andre som trækker
igennem, eksempel vis havfugle som trækker langs kysten; nogle af de nordlige fugle fra Skandinavien og
videre østover er begyndt at ankomme for eventuelt at overvintre her hos os bl.a. de første Kortnæbbede
gæs, Bramgæs og Vindrosler er kommet og så er det jo altid spændende om der skulle komme nogle
invasionsfugle dette efterår/vinter.
Oktober er jo også jubilæumsmåned så der er stadig muligheder for at besøge Jubilæumsudstillingen på Nr.
Vosborg, købe jubilæumsplakaten og støtte fugleværnsfonden, samt deltage i selve ”Jubilæumsfesten” 29
oktober, en dato vi er mange som ser frem til og som bliver omtalt i dette nyhedsbrev.
Vi har også den store glæde, at vi i jubilæumsmåneden for første gang nogensinde har udsendt en
”Indbydelse” til fugletur med ”Ørneklubben”, som er en ny medlemstype for de yngste fuglekiggere, som
blev lanceret omkring årsskiftet.

Jubilæumsfesten
September/oktober var berammet til at afholde en lang række jubilæumsaktiviteter for at fejre
lokalafdelingens 50 års jubilæum i Vestjylland med manér: fernisering, fugleture, fugleudstilling,
fuglekoncert, fugleforedrag, hvor samarbejdet med Nr. Vosborg/Skærum mølle har været
omdrejningspunktet for nogle rigtig fine og arrangementer med god opbakning.
- men nu nærmer vi os finalen ”Jubilæumsfesten”, som afholdes lørdag d. 29. oktober fra 13.00 – 18.00 og
har du ikke fået tilmeldt dig er der stadig mulighed – en uges tid endnu ;-)
Omkring 60 har tilmeldt sig festen og det kan nævnes at samtlige bestyrelsesformænd igennem 50 år
kommer, som de øvrigt også var ved 40års jubilæet, det er der bestemt ikke mange foreninger der kan
mønstre.

Programmet for Jubilæumsfesten indeholder som hovedelement 3 foredrag og alle foredragsholdere har
været involveret i arbejdet med fugle og natur både lokalt her i Vestjylland og for DOF på landsplan, hvor
de alle har gjort en ”kæmpeindsats” gennem rigtig mange år.

•
Christian Hjort blev første formand da
lokalafdelingen DOF-Ringkøbing amt blev stiftet i
1972 og varetog posten frem til 1980, hvor han blev
indvalgt i Hovedbestyrelsen. I 1988 blev Christian
formand for hele DOF, et job som varede hele 23 år
til 2011 og dermed den længst siddende formand i
DOFs nu 116årige historie.
•
Jonna Odgaard har været
miljøjournalist, forfatter og er medlem af
Fugleværnsfondens bestyrelse.
•
Egon Østergaard er den der har siddet
i lokalafdelingsbestyrelse i næst længst tid, nemlig
hele 24 år fra 1983 – 2007, heraf 11 år som
formand. Blev medlem af hovedbestyrelsen og
overtog formandsposten i DOF i 2011 efter
Christian.

Så alt i alt er der lagt op til en oktober eftermiddag i godt selskab inklusiv ”historiens vingesus” og at det
bliver en minderig dag, det er der ingen tvivl om!

På hjemmesiden kan du læse foredragsholdernes egne oplæg til deres indlæg.

Tilmelding snarest og senest 23. oktober – Hvordan – se Indbydelsen på hjemmesiden. Nederst i invitation
er omtalt mulighed for spisning efter festen, som skal tilmeldes direkte til restauranten på Nr. Vosborg.

Jubilæumsudstilling og plakat – 50 år med fuglene i Vestjylland
Frem til 30. oktober vil Jubilæumsudstillingen være åben på Nr. Vosborg
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.

Jens Overgaard Christensens flotte jubilæumsplakat kan
købes. 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 til Jubilæumsfesten, samt den kan afhentes
ved nogle af bestyrelsens medlemmer. Informationer kan
ses ved at trykke på jubilæumsplakat herover.

Ørneklubbens første arrangement :-)
Selvom vi i DOF-Vestjylland ikke har så mange helt unge ”fuglekiggere” har vi i et godt stykke tid haft fokus
på, at vi gerne ville i gang med at tilbyde arrangementer for de yngste og specielt fordi der siden årsskiftet
er sket en stigning af indmeldte medlemmer i ”Ørneklubben” både på landsplan og i Vestjylland.

Fornyelig har vi været så heldige at finde et par lokale
medlemmer, som gerne vil i gang med at arrangere
ture/ekskursioner for den aldersgruppe og derfor kan vi med
stor glæde netop her i lokalafdelingens ”50 års
jubilæumsmåned” invitere til lokalafdelingens allerførste
”Ørneklubarrangement” lørdag i uge 42 med start ved
”Ovstrup hede tårnet”.

Som det kan ses herover, er der tilmelding til turen til Stig Kristensen og vi håber at forældre med børn og
bedsteforældre med børnebørn kunne få lyst at tage med og fortæl det også gerne til familiemedlemmer,
som interesserer sig i fugle/natur, men måske ikke er medlem af DOF. Hele artiklen, bl.a. med hvordan du
tilmelder dig til arrangementet, samt link til Ørneklubbens Facebook mm. kan læses på hjemmesiden.

Fugleåret
Som medlem af DOF har du muligheden for at bestille et eksemplar af ”Fugleåret 2021”, som er en
publikation, hvor man stort set kan læse alt fra fuglefronten for netop 2021: Sjældne og fåtallige fugle,
Punkttælling, Fuglestationerne, Fugleovervågning og meget andet.

Fugleåret bestilles i Naturbutikken frem til 1. november med
levering til hjemmeadressen for kun kr. 60,- (Det er ikke muligt at
afhente bogen)

Bogen forventes at udkomme ultimo december 2022

DOF-Vestjylland Facebook
Som nævnt i tidligerenyhedsbreve er der godt gang i ”nye venner” på DOF-Vestjyllands facebookside og
lørdag d. 8. oktober blev dagen, hvor siden kom op på ”1000 medlemmer” og derfor igen Tak til alle jer som
bruger vores side aktivt med fotos og indlæg fra det ”vestjyske” og dermed er med til at vi har en aktiv side.

Fuglene i Vestjylland – ultimo september/oktober
Ingen SU arter siden seneste Nyhedsbrev.
Steppehøg frem til 8.10., der har været set en del i Vestjylland i år.
Det er langs kysten der de seneste uger er gjort flest spændende iagttagelser:

Lille Kjove op til 3 fugle 6.10. – Ferring, Lyngvig fyr
Thorshane, Ferring 2.10 og fra 7.10 til 12.10. Hvide Sande havn
Stor Stormsvale et par steder
Sabinemåge – Lyngvig fyr
På Borris hede samles Blå Kærhøg igen og går til overnatning således 29 fugle 2.10., heraf 18 hanner.
Strø obs:
•

Almindelig Skråpe – Ferring 2. + 6.10

•

Sodfarvet Skråpe – 3 Ferring 6.10

•

Fuglekonge – 79 r Fjand

•

Hvidbrynet Løvsanger – Harboøre tange og Fjand

•

Skærpiber – 35 r Tipperne

Her et af motiverne i stuerne på Nr.Vosborg ifbm. Jubilæumsudstillingen

Til slut
Ja, der har jo været adskillige jubilæumsaktiviteter de seneste uger og som skrevet flere gange så er det
jubilæumsfesten, som vi nu ser frem til og vil du opleve DOF-Vestjyllands historie fra dem der var med fra
starten i 1972 og frem til i dag, ja så er det nu lejligheden byder sig, hvis du vil have den oplevelse med.
Og ligeså er vi også spændte på det allerførste ”Ørneklub” arrangement lørdag d. 22. oktober ved Ovstrup
hede.
Med foto fra Jubilæumskoncerten i Riddersalen på Nørre Vosborg rundes dette Nyhedsbrev af.

God fornøjelse :-)

Bestyrelsen
Lars HH

