
 

FUGLE I NATUREN - SEPTEMBER 
 18.09.22 – 24.09.22 

I samarbejde med Vadehavscentret  
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        PROGRAM 
 Tag med ud i den store natur sammen 
med fagfolk og fugle i tusindvis. Vi skal 
være ude i sensommeren hele ugen. Tre 
dage bruger vi ved Vadehavet på 
forskellig vis – både syd for grænsen og 
så langt mod vest, vi kan komme, når vi 
drager til Koresand vest for Mandø. Vi når 
også både til den store Filsø ved Henne 
og til det skønne Hejls Nor ved Lillebælt. 
Uanset, hvor turen går hen, har vi dygtige fagfolk til at guide os til de gode oplevelser 
undervejs.   
Desuden byder programmet på sang, foredrag og alt, der hører til at være på højskole. 
Kursuslederne Hanne Pedersen og Mona Østerlund deltager på alle udflugter. 

 

Søndag den 18. september 

15.00 Ankomst og indkvartering. Kaffe i spisesalen. 

17.00 Rundvisning på højskolen 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 19. september 

07.45 Morgenmad og madpakkesmøring 

08.30 Morgensamling i Foredragssalen 

09.30 Ugens første tur går til den genoprettede Filsø, hvor vi med feltornitolog 
Henrik Knudsen som guide vandrer ad dæmningen med gode kig til begge 
sider. På denne tid af året er der chance for at se alle grupper af fugle: 

måske er den kortnæbbede gås ankommet 
fra Svalbard; der kan være småfugletræk 
med engpibere og grønsiskner på vej mod 
overvintringspladserne; vi kan se krikand, 
pibeand og skeand og af rovfugle er der 
blå kærhøg, rørhøg, fiskeørn, dværgfalk og 
havørn i spil.  

Vi er retur på højskolen cirka kl. 17. 

18.15 Middag i spisesalen 

19.30 Foredrag: Højskolelærer Ole Andreesen: ’Den perfekte amerikaner – om den 
danske fotograf Jacob A. Riis’. 

 



 

 

 

        PROGRAM 
  
Tirsdag den 20. september 

07.45 Morgenmad og madpakkesmøring 

08.30 Morgensamling i Foredragssalen 

09.30 Dagens udflugt går sammen med direktør Klaus Melbye og biolog Emil 
Vesterager fra Vadehavscentret sydpå til Hauke Hein Koog ved Slüttssiel syd 
for den dansk-tyske grænse. Hauke Hein Koog blev etableret i 1959 som et 
stort vandreservoir til opstemning af åvand ved storm. I dag er det et yndet 
fristed for både trækfugle og ynglende fugle, og vi vil se flokke af skestorke, 
grågæs, bramgæs, ænder og vadefugle. Videre til Nordtysklands største 
naturreservat på fastlandet, Beltringharder 
Koog, hvor vi håber på silkehejre, stylte-
løber og måske kærløber.  

Dagen slutter med sort sol i 
Tøndermarsken, hvor op til 400.000 stære 
går til ro i tagrørene.  

Vi når retur til højskolen omkring klokken 21 
– til en gang natmad.  

                   Foto: Ulrik Pedersen 

Onsdag den 21. september 

07.45 Morgenmad og madpakkesmøring 

08.30 Morgensamling i Foredragssalen 

09.30 Afgang med bus mod Ribe Kammersluse, 
hvor vi møder Klaus Melbye og Emil 
Vesterager. Sammen med dem vandrer vi ud 
på strandengen til kanten af vaden, hvor 
højvandet vil drive vadefuglene tæt på os. Der 
vil være masser af almindelig og islandsk ryle, 
forskellige klirer, små kobbersnepper og 
storspove. Desuden vil vi se vandfugle af 
forskellig slags.  

Derefter går turen til Vadehavscentret, hvor vi 
efter frokost får rundvisning i ’Trækfuglenes 
verden’ og se på centrets kystfuglesamling. 
Dagen slutter med en tur ud på havbunden 
ved lavvande for at komme tæt på 
trækfuglenes spiserestaurant. 

Vi er tilbage på højskolen cirka kl. 17.30.  

  

 
 



 

 

        PROGRAM 
  
18.15 Middag i spisesalen 

19.30 Sangaften med højskolens musiklærer, komponist Kristian la Cour. 

  

Torsdag den 22. september 

07.45 Morgenmad og madpakkesmøring 

09.30 
I dag skal vi 
sammen med 
Vadehavs-
centrets guider 
på ørkensafari 
midt i Vadehavet. 
Ved lavvande 
kører vi først med 
Mandø-bussen til 
Mandø og derfra 
videre vestpå ud 
på Koresand, 
som er Vade-
havets største 
sandbanke. Her 
bliver vi – med sand til alle sider så langt øjet rækker – 
mens højvandet lukker af for forbindelsen til Mandø. På Koresand ser vi 
sandløbere, måske flokke af sortænder og edderfugle, havørne ved 

sælbanken og flokke af 
vadefugle foruden de fleste 
danske mågearter. Når det 
igen er lavvande, kører vi 
tilbage til fastlandet.  
Hjemkomst til højskolen cirka 
klokken 17.30. 

 

 

 

 

18.15 Middag i spisesalen 

19.30 Caféaften: Efter en lang dag hygger vi os med mulighed for udveksling 
deltagerne imellem om gode fugleoplevelser i ind- og udland. 

 

 

 

Foto: Knud Erik Kristensen 



 

 

        PROGRAM 
  
Fredag den 23. september 

07.30 Morgenmad 

08.30 Morgensamling 

09.30 Foredragssalen: ’Fuglenes forunderlige verden’. Biolog Bjarne Bo Jensen 
fortæller om fuglenes oprindelse og giver spektakulære nedslag i deres 
biologi, bevidsthed og intelligens. Desuden – og allermest – fortæller han om, 
hvordan fuglene gennem tiden har inspireret kunstnere og lader os lytte til 
nogle af eksemplerne på det. 

 

12.00 Frokost i spisesalen 

 

13.00 Afgang med bus til 
ugens sidste 
udflugt: Hejls Nor 
ved Lillebælt. Her vil 
naturvejleder Jørn 
Chemnitz tage os 
med en tur på 
sydsiden af noret, 
hvor eftermiddags-
lyset er perfekt til at 
se norets fugleliv af 
gravand, troldand, rødben, stor præstekrave og grønbenet rørhøne – måske 
tager havørnen en runde og jager flotte fugleflokke på vingerne. 

Vi er retur på højskolen cirka kl. 17. 

 

18.30 Festmiddag i spisesalen  

 

Lørdag den 24. september 

08.00 
– 
09.00 

Morgenmad og derefter afrejse. 

 

Bussen kører hver gang fra hovedindgangen.  

Der er formiddags- og eftermiddagskaffe hver dag.  
 
Ret til ændringer forbeholdes. 
 
 



 

 

        FAKTA              PRAKTISK INFO 
 

KURSUS Fugle i naturen  Du ventes til Askov Højskole søndag  
den 18. september 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. 15.15 – 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 7% 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 24. september 
efter morgenmad (kl. 08.00 – 09.00). 
Afgang med taxi/bus kl. 09.20 fra højskolen 
til Vejen Station. 

   

DATO 18.-24. september 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/teleskov 

Pas, praktisk tøj og fodtøj 
– evt. gummistøvler. 

Desuden termokop eller 
bæger, drikkedunk og 
madkasse til turene. 

 

   

KURSUS- 
LEDERE 

Hanne Pedersen og 
Mona Østerlund 

 

   

   

   

   

   
 

 



 

 

       TILMELDING (Udfyldes nemt på www.askov-hojskole.dk) 

 

 

KURSUS   

 

DATO    

     

NAVN   

     

ADRESSE   

     

CPR.NR.   T
L
F
.
N
R
. 

 

     

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   

  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 

 
 


