FUGLE I NATUREN - FEBRUAR
06.02.22 – 12.02.22
I samarbejde med Vadehavscentret

PROGRAM
Vintertid er også fugletid, og vi drager ud i landskabet for at se de fascinerende fugle i
vinterdragt. Tre af kursusdagene bruger vi i den storslåede Vadehavsregion både nord
og syd for grænsen, hvor vi kan få gode kig til de utroligt mange vadefugle.
Ugen bringer os også til den genoprettede Filsø, og vi kommer til Danmarks vestligste
punkt, Blåvand, hvor vi på fuglestationen skal høre om mærkning af fugle og naturligvis
også se på dem. Uanset, hvor vi er, bliver vi guidet af dygtige fagfolk. På højskolen har
vi foredrag, sangaften, morgensamlinger – alt det, der hører med til at være på
højskole.
Kursuslederne Hanne Pedersen og Mona Østerlund deltager på alle udflugter.
Søndag den 6. februar
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 7. februar
07.30 Morgenmad og madpakkesmøring
08.30 Morgensamling
09.30 Vi indleder ugen med en tur til den store, genoprettede Filsø ved
Vesterhavet. Med feltornitolog Henrik Knudsen som guide tager vi i det
skønne naturområde på udkig efter søens fugleliv. Der vil være fine chancer
for at se de smukke skalleslugere – både stor og lille – samt forskellige
dykænder som taffeland og troldand. I det
åbne land er der mulighed for flere rovfugle,
især er der chancer for blå kærhøg, havørn
og vandrefalk. Mellem fiskehejrerne burde
vi også støde på sølvhejren. Og er vi rigtig
heldige, får vi øje på en odder.
Vi er retur på højskolen cirka klokken 17.30.
18.15
19.30

Middag i spisesalen
Foredrag: Højskolelærer Ditte Svane giver os en indføring i kortfilmens
verden og fortæller om at formidle med levende billeder.

PROGRAM
Tirsdag den 8. februar
07.30 Morgenmad og madpakkesmøring
08.30 Morgensamling
09.30 Afgang med bus til Rømø sammen med
direktør for Vadehavscentret Klaus Melbye og
biolog Emil Vesterager. Ved
Rømødæmningen er vandstanden høj på det
tidspunkt, så vi håber på masser af ænder,
sølvhejrer og vadefugle. På Rømø gør vi stop
ved Havneby for at se efter blandt andet
edderfugle.
Eftermiddagen bruger vi i Ballum-marsken med store flokke af bramgæs og
sangsvaner. Ved Ballum Sluse kigger vi efter de store flokke af spidsænder,
pibeænder, gravænder og strandskader, som holder til her. Måske er der
også en havørn. Vi kører langs diget nordpå til Hviding Engsø for at studere
stor skallesluger og knarand, og måske overvintrende traner i området.
Retur på højskolen cirka kl. 17.30.
18.15 Middag i spisesalen
19.30 Caféaften: Vi mødes til en inspirerende aften med hyggeligt samvær og
udveksling deltagerne imellem om gode fugleopleveler i ind- og udland.
Onsdag den 9. februar
07.30 Morgenmad og madpakkesmøring
08.30 Morgensamling
09.30 Vi kører til Schûttsiel i Tyskland sammen med Klaus Melbye og Emil
Vesterager for at se nærmere på de mange fugle i Hauke Hain Koog. I
koogene både foran og bag de store klimadiger er der store lavvandede søer
med gode chancer for at se mange forskellige fuglearter. Området ligger godt
i læ, og der er både saltvand og ferskvand, så her kan være små flokke af
overvintrende vadefugle,
forskellige gåsearter – blandt
andet den invasive nilgås.
Herefter kører vi videre til
Beltingharder Koog, der er et
stort vådområde med gode
chancer for mange forskellige
vinterfugle. Hjemkomst til
højskolen cirka 17.30.

Midda

PROGRAM
18.15
19.30

Middag i spisesalen
Foredrag: Højskoleforstander Rikke Holm: ”Uden fællesskaber går
vi til grunde”. Mennesker har altid bygget fællesskaber, men de
har forandret sig meget igennem historien. Hvad betyder det for
den måde, vi er mennesker på, at vi ikke behøver at mødes for at
danne et fællesskab?

Torsdag den 10. februar
07.30 Morgenmad og madpakkesmøring
08.30 Morgensamling
09.30 Afgang med bus mod
Ribemarsken med Klaus Melbye
og Emil Vesterager som guider.
Dagens første stop er Sneum
Sluse, hvor vi kan se fugle både
foran diget og ved engsøen bag
det. Bagefter går turen til
Kongeåslusen og Kammerslusen, hvor vi kan se bramgæs, overvintrende
andefugle, måger og mindre flokke af vadefugle.
Omkring middag når vi frem til Vadehavscentret, hvor vi spiser vores
madpakker, får rundvisning og quizzer om fjerdragter…
Midt på eftermiddagen tager vi ind til Ribe Østerå, hvor vi kan være heldige
at høre rørdrummen
pauke og se
overvintrende blå
kærhøg.
Hjemkomst til
højskolen cirka
17.30.

18.15
19.30

Middag i spisesalen
Sangaften med højskolens musiklærer, komponist Kristian la Cour.

PROGRAM
Fredag den 11. februar
07.30 Morgenmad og madpakkesmøring
08.30 Morgensamling
09.30

Turen går til Blåvand
Fuglestation, hvis leder
Bent Jacobsen fortæller
om stedet og tager os
med på en gåtur til
kysten for at kigge efter
rødstrubet lom,
fløjlsand, sandløber,
havlit samt flere
mågearter i forskellige
dragter.
Hjemkomst til højskolen
cirka klokken 14.

14.30

Kaffe i spisesalen

15.00

Foredrag på højskolen med direktør for Dansk Ornitologforening
Sigrid Andersen og hendes mand, Kent Mossin. De vil fortælle om
deres fælles fugleinteresse og vise billeder.

18.30

Festmiddag

Lørdag den 12. februar
08.00 Morgenmad og derefter afrejse.
Bussen kører præcis og hver gang fra hovedindgangen – til alle ture.
Der er formiddags- og eftermiddagskaffe hver dag.
Ret til ændringer forbeholdes.

FAKTA
KURSUS

Fugle i Naturen - februar

DATO

6.-12. februar 2022

STED

Askov Højskole

PRIS

5.050 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,
vanddunk, termokop eller
drikkebæger og eventuelt
madkasse. (Til kaffe/te
og madpakker på
turene).
Pas (vi skal syd for
grænsen onsdag).

KURSUSLEDERE

Hanne Pedersen
Mona Østerlund

PRAKTISK INFO
Du ventes til Askov søndag 6. februar
mellem kl. 15 og 17. Alle intercitytog
standser i Vejen, hvorfra der er 3 km til
højskolen. Der er mulighed for at blive
hentet på stationen kl. 15.15 – se tilmelding.
Vi henviser i øvrigt til taxaselskabet VTS på
tlf. 74542870.
Pris for ophold, undervisning, foredrag og
ture:
- 5.050 kr.: enkeltværelse med håndvask
- 6.050 kr.: enkeltværelse med bad/toilet
- 5.550 kr.: dobbeltværelse med
bad/toilet.
Vi kan dog ikke garantere, at ønsket bliver
opfyldt.
Når vi har modtaget din tilmelding – og hvis
der er plads på kurset – betaler du et
indmeldelsesgebyr på 500 kr. (Det er et
administrationsgebyr, som ikke
tilbagebetales, hvis du senere melder
afbud).
Herefter får du en bekræftelse og en
opkrævning på restbeløbet, som du skal
betale senest tre uger før kursusstart.
Melder du fra mindre end 3 uger før
kursusstart, refunderer vi ikke din betaling.
Du kan tegne afbestillingsforsikring
igennem Europæiske Rejseforsikring.
Forsikringen koster 6,25% af kursets pris.
Du skal tegne forsikringen senest to dage
efter, at du har modtaget en mail med
bekræftelse på dit kursusophold.
Europæiske Rejseforsikring kan træffes på
tlf. 3325 2525.
Kurset slutter lørdag den 12. februar 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. 5.050,Enkeltværelse med bad/toilet kr. 6.050,Dobbeltværelse med bad/toilet kr. 5.550,Ønsker at bo på dobbeltværelse med:

Vegetar
Tilmeld mig nyhedsbreve fra højskolen
Ønsker afhentning på stationen – Kun kl. 15.15
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

