Vinter
Fugle i naturen
22.01.17 – 28.01.17
I samarbejde med leder af Vadehavscentret Klaus Melbye

Mærk vingesuset når vi sammen tager ud for at se på vinterens fugle.
Årstiden giver mulighed for at komme tæt på og opleve fuglenes forberedelser
til foråret.
Kursisternes personlige udbytte er i fokus, derfor kan inddeling i mindre
grupper forekomme på dagsturene.
Bussen er med hele tiden, så der er altid mulighed for at få varmen.
Søndag den 22. januar
15.00
Ankomst og indkvartering. Kaffe i spisesalen
17.00
Rundvisning ved kursuslederne
Hanne Pedersen og Lene Kersting
18.15
Middag i spisesalen
19.30
Velkomst ved højskolens forstander.
Fællessang ved højskolelærer Kristian la Cour.
Introduktion ved kursuslederne.
Aftenskaffe.(Grå stue)
Mandag den 23. januar
07.30 – 08.30 Morgenmad og madpakkesmøring i spisesalen
08.45 – 09.15 Morgensamling ved Kristian la Cour (Foredragssalen)
09.30
Sammen med leder af Vadehavscenteret Klaus Melbye
tager vi til Vadehavets sluser og marsken. Vi ser efter
dykænder, skalleslugere, vadefugle og havørne
- afhængig af vinterens luner.

Frokost i vadehavscenteret
Ved obduktion af edderfugle, inde på Vadehavscenteret ser vi
på fugletilpasning: Liv med salt, fjerdragt, og meget andet
18.15
Middag i spisesalen
19.30
Sangaften med Kristian la Cour
Ostebord/aftenskaffe.(Grå stue)

Tirsdag den 24. januar
07.30 – 08.30 Morgenmad og madpakkesmøring
08.45 – 09.15 Morgensamling ved Kristian la Cour
09.30
Klaus Melbye og Michael Clausen tager os med til Fanø
Med det stigende vand kommer trækfuglene tættere på og
vinteren afgør hvor mange arter vi ser.
På tilbagevejen besøger vi et af blåkærhøgens mulige
vintersteder tæt på Ribe.
18.15
Middag i spisesalen
19.30
Myter om fugle. Naturens fugle er omgivet af sagn og myter
– især på grund af deres evne til at flyve og deres sang. Ofte
symboliserer fugle luften og himlen, fantasi, frihed, livsglæde,
drøm, længsel og sjælen. Der er fx sorte ulykkesfugle og fugle
indgår ofte som væsentlige elementer i religioner, litteraturen
osv. I et psykologisk perspektiv redegør psykolog Jørgen
Kløve Søgaard for fuglenes symbolik og fabelfortællinger.
(Foredragssalen)
Aftenskaffe.(Grå stue)

Onsdag den 25. januar
07.30 – 08.30 Morgenmad
08.45 – 09.15 Morgensamling ved Kristian la Cour (Foredragssalen)
10.00
Skagen Fuglestation. Sigrid Andersen DOFs direktør
fortæller om det nye fyrtårn i DOF, den kommende
fuglestation i Skagen, som efter planen slår dørene op i 2017.

12.30
13.30
18.15
19.30

Hør om det unikke initiativ på toppen af Danmark, hvor DOF
engagerer sig i formidling om fugle og natur i samarbejde med
myndigheder og lokale frivillige. (Foredragssalen)
Frokost i spisesalen
På Blåvand Fuglestation møder vi lederen Bent Jacobsen
der først giver et oplæg om fugletræk. Dernæst går vi på
stranden og ser efter fløjlsænder, edderfugle, sandløbere m.m.
Middag i spisesalen
Natur-illustratorer Marco Brodde viser os sin fugle-kunst.
Han fortæller om kunst og natur, hvordan han arbejder,
tegner og maler sine billeder i felten. (Foredragssalen)
Aftenskaffe. (Grå stue)

Torsdag den 26. januar
07.30 – 08.30 Morgenmad og madpakkesmøring
08.45 – 09.15 Morgensamling ved Kristian la Cour
09.30
Tur til Mandø, hvorfra vi kører ud på Koresand, Danmarks
største højsand, sammen med Klaus Melbye. Her regner vi
med at se sortænder i store flokke, sæler og andre
vinterspecialiteter.

18.15
19.30

Frokost på Vadehavscenteret
Rundvisning på det nye Vadehavscenters udstillinger
Middag i spisesalen
Blandt søkonger og isbjørne.
Biolog John Frikke vil gennem fortælling og billeder indvi os i
den højarktiske øgruppe Svalbards helt specielle natur og
kulturhistorie. Efter fjorten besøg på stedet vil han fortælle om

Svalbards dannelse, som gennem tiden har sat præg på
området. Der fortælles om de trækfugle, der knytter bånd
mellem Svalbard og Danmark – og i særdeleshed Vadehavet.
(Foredragssalen). Aftenskaffe. (Grå stue)
fredag den 27. januar
07.30 – 08.30 Morgenmad og madpakkesmøring
08.45 – 09.15 Morgensamling ved Kristian la Cour
09.30
Vi kører til Tipperne/Værnengene, hvor vi møder
fuglekigger Jens Ryge, som vil guide rundt på halvøen, og
fortælle om de fugle vi møder på turen, samt noget om
områdets historie.
Jens har tidligere været ansat som fugletæller på Tipperne, og
vil derfor ikke kun fortælle om det vi ser på selve dagen, men
også komme med anekdoter og oplysninger om, hvordan det
er at arbejde fuldtids med fugletællinger, mens man er bosat
på et af Danmarks mest øde steder."
Hvis vejret/vinteren er helt umulig vil noget af turen gå til
Skjern Å/enge.
18.30

Festmiddag i spisesalen
Visesang med Kristian la Cour

Lørdag 28. den januar
8.00 – 9.00
Morgenmad – derefter afrejse.
Bussen kører præcist, og hver gang fra hovedindgangen, til alle ture
Medbring gerne kikkert/teleskop.
Ret til ændringer forbeholdes

Praktiske
oplysninger
Du ventes til Askov Højskole søndag d. 22. januar.
mellem 15.00 - 17.00.
Alle intercitytog standser i Vejen, hvorfra der er tre km til højskolen.
Der er mulighed for at blive hentet på
Vejen Station med toget der ankommer kl. ca.15.00.
Vi henviser i øvrigt til PM Taxi tlf. 75 36 23 25
eller Vejen Taxi tlf. 40 600 300
Hvis man ønsker afhentning ved toget kl. 15.00
skal det aftales med skolens kontor forud for kursusstarten.
Prisen for ophold, undervisning, foredrag og ture
Kr. 4.950 (enkeltværelse med håndvask)
Ønskes der enkeltværelse/dobbeltværelse med eget bad og toilet tillægges
prisen kr. 500
(Kryds af på tilmeldingen. Vi kan dog ikke garantere ønsket bliver opfyldt)
Inkluderet i prisen er sengetøj, linned og håndklæder
Når der fra Askov Højskole foreligger bekræftende svar på tilmeldingen,
opkræves samtidig et indmeldelsesgebyr på 500 kr., der fratrækkes den
endelige kursuspris. (Indmeldelsesgebyret er et administrationsgebyr og udgør
de 500 kr.) Indmeldelsesgebyret betales ikke tilbage ved afbud.
Restbeløbet betales senest 3 uger før kursusstart.
Kurset slutter lørdag 28. jan. efter morgenmad (08.00 – 09.00)
Taxi / bus afhenter ca. 09.20 fra højskolen til Vejen Station.

Kursusledere:
Hanne Pedersen
Lene Kersting

Askov Højskole · Maltvej 1 · 6600 Vejen · Tel.: 7696 1800
info@askov-hojskole.dk · www.askov-hojskole.dk

Tilmelding
Vinter fugle i naturen

22.01.17 - 28.01.2017

Navn:

________________________________________

Adresse:

________________________________________
________________________________________

CPR nr:

________________________Tlf. nr.: _________

Stilling:

________________________________________

Email:

________________________________________

Kommune:________________________________________

__

Enkeltværelse med håndvask

kr. 4.950,00

__

Enkeltværelse med bad/toilet

kr. 5.450,00

__

Dobbeltværelse med bad/toilet

kr. 5.450,00

__

Vegetar

____________

____________________________

Dato

Underskrift

Spar tid og porto, tilmeld dig via vores hjemmeside på:
http://www.askov-hojskole.dk/korte-kurser/

Sendes til: Askov Højskole · Maltvej 1 · 6600 Vejen
Tlf. 7696 1800
info@askov-hojskole.dk · www.askov-hojskole.dk

