
Læs

F o t o t u r.
20. - 22. april 2018.
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Fototur 20. - 22. april 2018.

Hvor:
Bjælkegården
Tiendemarken 3
9280 Storvorde

http://www.bjælkegården.dk/index.php

Program:
Fredag 14 - ??: Ankomst, indkvartering. Noget bliver reserveret

pigerne. 
Aftensmad: Sørger I selv for.
Vi får et par pølser til natmad.  

Lørdag: Morgenmad, ud i terrænet efter aftale.
10.00 guidet fototur i Lille Vildmose se side 5.
13.00 frokost se side 5.
Aftensmad, nærmere følger.
Ca. 22.00: Dagens billeder. Efter behov: Godnat.

Søndag: Morgenmad, oprydning, pakning rengøring, tak
for denne gang.

Pris: Omkostninger deles mellem deltagerne.

Kørsel: Aftal med hinanden.

Tilmelding: Pr. mail til Jørgen Werner eller Bernt.
jorgen.werner@mail.tele.dk / bernt@fiberpost.dk.
Senest ved klubmødet torsdag d. 12. april. Angiv
om du deltager i frokost, se side 5.

Deltagerliste: Fremsendes pr. mail efter tilmelding.
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Medbring: Almindeligt week-end grej.
Lejrens indretning:
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Guidet tur i Lille Vildmose:

Turen: “På en guidet tur rundt i Lille Vildmose fortæller guiden om
mosen, tørvegravning og naturgenopretning. Der er udsat 10
elge og 50 krondyr i mellemområdet og de er med til at holde
vegetationen nede og skabe mulighed for at højmosen ved-
ligeholdes og genoprettes. Fredning og naturgenopretning i
området har skabt gode levebetingelser for en lang række arter,
både planter og dyr. Søer, vådområder, skov og højmose skaber
føde og levesteder til et varieret udbud af dyr og der er altid
noget spændende at opleve og fotografere i Lille Vildmose.”
mvh Anne Jocumsen, Lille Vildmose. www.lillevildmose.dk

Tid: Lørdag d. 21. april kl. 10.00.

Pris: 0,00 klubben betaler.

Arrangement: Alle klubmedlemmer er velkomne.

Mødested Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, Dokkedal
9280 Storvorde

Varighed: 2½ time.

Medbring: Fotoudstyr og eventuel kikkert.

Praktiske opl. Kraftigt fodtøj og påklædning efter vejret. Den guidede tur
gennemføres som kombination af kørsel og lidt færdsel til
fods.

Frokost 13.00 Der er fælles frokost på Cafe Soldug på Centeret.
Stjerneskud 79,00 (2017 pris). Plus drikkevarer.

Tilmelding: Pr. mail til Jørgen Werner eller Bernt.
jorgen.werner@mail.tele.dk / bernt@fiberpost.dk. Senest
ved klubmødet torsdag d. 12. april.
Hvis du er tilmeldt fototuren er du automatisk tilmeldt.
Angiv om du deltager i frokost.
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Bagsiden:

Taget på fersk gerning. Det er fototur - ikke æde tur.

This kan ikke synke dybere.
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Tilmelding til tur.

Fototur 20. - 22. april ____________

Guidet fototur i Lille Vildmose ____________

Frokost Lille Vildmose ____________

Fototur 21. - 23. september ____________

navn
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