FUGLE I NATUREN - AUGUST
02.08.20 – 08.08.20
I samarbejde med Vadehavscentret

PROGRAM
Mærk vingesuset fra nogle af naturens mest fascinerende skabninger og tag med ud i
den danske sommer. Vi skal på udflugter til Vadehavet og både se fugle fra
traktorbussen til Mandø og ned langs vadehavskysten. Den storslåede natur ved den
genoprettede Skjern Å og den genoprettede
Filsø er også på programmet, og vi skal kigge
efter rovterner, skestorke, fiskeørn, havørn og
alle de mange forskellige vadefugle. En aftentur
for at høre natuglen når vi også. Hele ugen får vi
kyndig guidning og viden af dygtige fagfolk, og
på højskolen hører vi spændende foredrag.
Kursuslederne Hanne Pedersen og Mona
Østerlund deltager på alle udflugter.
Søndag den 2. august
15.00 Ankomst og indkvartering. Kaffe i spisesalen.
17.00 Rundvisning ved Hanne Pedersen og Mona Østerlund
18.15 Middag i spisesalen
19.30 Velkomst og introduktion ved kursuslederne.
Fællessang ved komponist og højskolelærer Kristian la Cour

Mandag den 3. august
07.30 Morgenmad og madpakker
08.45 Morgensamling i Foredragssalen
09.30 Afgang med bus Skjern Enge, hvor
Jens Ryge vil guide os rundt i den
fantastiske natur. Jens Ryge er ivrig
fuglekigger og er kommet i området
gennem 30 år. Han vil fortælle om
området – mest om fugle, men også
om geografi, istider og
naturgenopretning. Vi skal kigge
efter rørhøg, skestork og verdens
største og sejeste terne, rovternen.
Hjemkomst til højskolen cirka klokken 17.30.

PROGRAM
18.15
20.00

Middag i spisesalen
Afgang med bus til Sønderskov Slot tæt ved Askov. I slottets riddersal vil
naturvejleder Sam Bøgesgaard Sørensen fortælle os om natuglerne i
området og specielt på Sønderskov. Og bagefter skal vi naturligvis ud for at
høre stedets natugler.

Tirsdag den 4. august
07.30 Morgenmad og madpakker
08.45 Morgensamling i Foredragssalen
09.30 Afgang med bus til Vadehavscentret, hvor biolog Emil Vesterager fortæller
om Vadehavets fugles strategier til at finde mad. Herefter skal vi selv ud for
at opleve og se, hvorfor Vadehavet tiltrækker så mange fugle. I bare tæer
eller gummistøvler går vi ud over vaden for at se nærmere på de enorme
føderessourcer, området byder fuglene på.
Over middag kører vi sydpå langs vadehavskysten til Hviding Engsø for at
kigge efter klyder og knarænder og videre til Ballum Sluse. Herfra har vi god
chance for at se de mange fugle, som højvandet presser tættere på kysten.
Her vil blandt andet være storspove og de første små flokke
af almindelig ryle, der allerede er kommet tilbage fra deres
yngleområder. Hjemkomst til højskolen cirka klokken 17.30.
18.15
19.30

Middag i spisesalen
Foredrag: ”Om at vandre”. At vandre er den ældste måde, mennesker har
bevæget sig rundt i verden, i livet, i historien. Mennesker har vandret siden
urtiden, og vi gør det stadig, men hvilke perspektiver og betydninger har det
at vandre i forskellige tider og sammenhænge? Højskoleforstander Rikke
Holm fortæller om forskellige perspektiver på det at vandre, f.eks.
pilgrimsvandring.

Onsdag den 5. august
07.30 Morgenmad og madpakker
08.45 Morgensamling
09.30 Afgang med bus til Filsø ved Henne, hvor feltornitolog Henrik Knudsen tager
os med rundt for at se på søens fugleliv. August kan byde på en kombination
af de lokale ynglefugle såsom trane og havørn, og er vi heldige, hopper der
måske en lille blåhals rundt. Trækfuglene begynder at melde deres ankomst,
og især burde der være gode chancer for fiskeørn, og også her kan vi kigge
efter verdens største terne, den store rovterne.
18.15

Middag i spisesalen

PROGRAM
18.15
19.30

Middag i spisesalen
Sangaften med Kristian la Cour

Torsdag den 6. august
7.30
Morgenmad og madpakker
8.45
Morgensamling i Foredragssalen
9.30
Afgang med bus til Ribe, hvor vi sammen med Emil Vesterager og Peter Emil
Jensen fra Vadehavscentret skal ud at gå langs Ribe Østerå. Her får vi
forhåbentligt øje på nogle af alle dobbeltbekkasinerne, ligesom antallet af
krikænder er på vej op på denne tid. Bagefter kører vi sydpå mod
saltvandssøen i Tøndermarsken, hvor der vil være viber, islandske ryler,
klyder – og er vi heldige også en eller en bunke havørne.
På hjemvejen tager vi turen over Rømødæmningen for at se sølvhejre.
Hjemkomst til højskolen cirka klokken 17.30.

18.15

Middag i spisesalen

19.30

Foredrag: Lars Ostenfeld er
naturdokumentarist og leverede en del af
optagelserne til forårets naturserie på DR
’Vilde, vidunderlige Danmark’. Han fortæller
om sit arbejde med at få optagelserne i hus og
om sine øvrige projekter i ind- og udland.
Lige nu følger han et forskerhold, der
undersøger sammenhængen mellem den
grønlandske indlandsis og global opvarmning.
Ud over at fortælle om sine projekter vil Lars
Ostenfeld vise et udpluk af sine fantastiske
billeder og give os filmklip fra sine mange
ekspeditioner ude i verden.

PROGRAM
Fredag den 7. august
07.30 Morgenmad og madpakker
08.45 Morgensamling
09.30 Afgang mod Vadehavscentret, hvor vi
sammen med dagens guider, Emil
Vesterager og Peter Emil Jensen, går
ombord på traktorbussen og kører
mod Mandø. Vi har traktorbussen for
os selv og kan derfor stoppe
undervejs. Med bussen som rullende
fugleskjul bevæger vi os stille mod
Mandø. Et stykke ude stopper vi
bussen og begiver os 500 meter ud over vaden, så vi kommer til at stå
ganske tæt ved en af de store priller – vandrenderne, der transporterer vand
ind og ud af Vadehavet. I vandrenden kan der være edderfugl og på
kanterne sandløber, almindelig ryle og storspove. Turen videre med
traktorbussen byder på masser af rødben,
stenvender, fiskehejre, strandskader og de
første lidt større flokke af stære. Fremme på
Mandø skal vi ud og kigge nærmere på
naturgenopretningsprojektet, der i høj grad er
tiltænkt fuglene. Vi slutter dagen tilbage på
Vadehavscentret med en rundvisning i
udstillingen ’Vadehavets trækfugle’.
18.15

Festmiddag

Lørdag den 8. august
08.00 Morgenmad og derefter afrejse.
Bussen kører præcis og hver gang fra hovedindgangen – til alle ture.
Der er formiddags- og eftermiddagskaffe hver dag.
Aftenkaffe serveres alle dage i Grå Stue.
Ret til ændringer forbeholdes.

FAKTA
KURSUS

Fugle i Naturen - august

DATO

2.-8. august 2020

STED

Askov Højskole

PRIS

4.950,- kr.
Prisen er inkl. ophold,
undervisning, foredrag og
ture, sengetøj, linned og
håndklæder. Mulighed for
enkelt-/dobbeltværelse
med eget bad/toilet mod
tillæg.

ANTAL

Max. 47 deltagere.

PROGRAM

Detaljeret program findes
ligeledes under
”KORTE KURSER” på
www.askov-hojskole.dk

MEDBRING

Gerne kikkert/teleskop,
pas (til 6. august),
gummistøvler,
drikkedunk og evt.
madkasse.

KURSUSLEDERE

Hanne Pedersen
Mona Østerlund

PRAKTISK INFO
Du ventes til Askov Højskole søndag
den 2. august mellem kl. 15-17.
Alle intercitytog standser i Vejen,
hvorfra der er 3 km til højskolen. Der er
mulighed for at blive hentet på stationen
kl. 15.00 – se tilmelding.
Vi henviser i øvrigt til:
Taxi 4x27, 27 27 27 60.
Prisen for ophold, undervisning,
foredrag og ture kr. 4.950
(enkeltværelse med håndvask).
Ønskes der enkelt-/dobbeltværelse med
eget bad og toilet tillægges prisen
kr. 500. (Kryds af på tilmeldingen.
Vi kan dog ikke garantere ønsket bliver
opfyldt).
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.).
Ved afmelding mindre end 3 uger før
kursusstart, sker der ikke
tilbagebetaling. Hvis du ikke er dækket
ved afbestilling gennem dit
forsikringsselskab eller lignende, kan vi
tilbyde en afbestillingsforsikring gennem
Europæiske Rejseforsikring.
Afbestillingsforsikringen koster 6% af
opholdets pris og skal bestilles sammen
med opholdet.
Kurset slutter lørdag den 8. august efter
morgenmad (kl. 08.00 – 09.00). Afgang
med taxi/bus kl. 09.20 fra højskolen til
Vejen Station.

TILMELDING (Udfyldes nemt på www.askov-hojskole.dk)
KURSUS
DATO
NAVN
ADRESSE
CPR.NR.

TLF.NR.

E-MAIL
KOMMUNE
Enkeltværelse med håndvask kr. 4.950,Enkeltværelse med bad/toilet kr. 5.450,Dobbeltværelse med bad/toilet kr. 5.450,Ønsker at bo på dobbeltværelse med:

Vegetar
Tilmeld dig nyhedsbreve
Ønsker afbestillingsforsikring
Ønsker afhentning på stationen – Kun kl. 15.00
DATO

UNDERSKRIFT

Tilmeld dig digitalt – det er nemt og du sparer samtidig porto – klik ind på:
www.askov-hojskole.dk/korte-kurser.dk
Tilmelding pr. brev sendes til: Askov Højskole – Maltvej 1, Askov – 6600 Vejen.

Maltvej 1, Askov – 6600 Vejen – Tlf. +45 76 96 18 00
info@askov-hojskole.dk – www.askov-hojskole.dk

