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6/10 

18:00 – 20:00 Aftensmad, vi har bikset en stor gryde sammen. 

20:00 – 22:00 vi laver noget sammen, Ringmærkning af fugle med lys og net, Rav på stranden, 

eller.... 

 

7/10 

07:00 – 07:30 Morgenmad 

07:30 – 11:00 Ringmærkning af fugle. (kaffe og kage imens) 

11:00 – 11:30 Kørsel til Filsø. 

11:30 – 12:15 Let frokost ved Filsø Naturrum 

12:15 – 14:30 Fugle formidling for skolebørn v. Filsø 

14:30 – 15:00 Spisning af resterne fra dagens fugleformidling Her taler vi om 2020, arrangementer 

og hvordan vi skal organisere os uden fast netværkstovholder 

15:00 Tak for denne gang. 

 

 

Tak for næsten- to gode dage i Blåvand, med fugle på alle måder! 
Vi startede på Blåvand naturskole søndag aften med at tale om ringmærkning og næste dags 

program, hvorefter vi gik på standen for IKKE at finde noget rav 😉 

Mandag morgen forklarede Jonas hvordan og hvorfor man ringmærker fugle, om arbejdet på en 

fuglestation og vi prøvede selv at holde fugle – både rigtige fugle fanget i spejlnet på grunde og 

rudedræbte som vi fik lov at undersøge i forhold til art, køn og alder – ikke en helt nem opgave 

Vi besøgte også Blåvand fyrets fuglenette-have og fik en fin indføring i arbejdet med fuglene 

Inden frokost kørte vi til Filsø, hvor vi afveg fra det planlagte program ved at droppe mad med 

fugle, og i stedet gå en lang tur til fugletårnet på Dæmningsvejen i det fantastisk flotte og klare 

vejr.  

 

 

Fremtiden for vores netværk 
Ved udgangen af i år, får Marianne ikke længere løn for at være netværkstovholder. 

Vi vil derfor prøve at gøre tingene på en anderledes måde, SÅ Marianne fortsætter med at styre 

maillisten, Facebook og kontakten på Naturvejledernes hjemmeside. 

De – nu to – årlige møder, arrangeres blandt netværksdeltagerene. Marts/april og 

september/oktober 



Vi er alle glade for muligheden for at have et uformelt forum og aktiviteter om søndagen, men det 

egentlige møde finder sted om mandagen – for at sikre at alle har mulighed for at deltage uanset 

om de har tid eller lyst til at overnatte. 

Marianne sørger for at der bliver lavet et par opslag på Facebook om netværks-temaønsker og 

mulige afholdelsessteder. Herefter finder netværket selv ud af at få arrangeret sig. 

På dagen kom der flere gode forslag 

• Nørdedag med underviser om insekter/edderkopper 

• Nattema; flagermus, natsommerfugle mm 

• Marint tema, livet på det lave vand, fisk  

• Dissektioner, fisk, fugle og pattedyr 

• Spor i naturen – huller i naturen – hvem bor der? 

• Opsætning af insekter herunder sommerfugle 

 

 

Men der er plads til mange flere gode ideer, så hold øje med Facebook og kom med forslag – og 

være klar til at melde dig og dit sted til et arrangement – det er det nye sort! 

 

Tak for et godt møde 

Og mange mange tak til Blåvand naturskole, for husly og arbejdet med planlægning og oprydning 

 

/Marianne 


