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Botanikbilledaften. Torsdag den 15. januar kl. 19.30. 
Elsebeth Bindslev, Irina Goldberg og Inger Vedel viser billeder fra Armenien, og Christian Rørdam 
viser billeder fra Georgien. 
 

Penicillinresistens og MRSA. Mandag den 26. januar kl. 19.30.  
Professor Henrik Thorkild Westh fra Hvidovre Hospital vil fortælle om den frygtede sygdom MRSA. Hvor 
farlig er sygdommen for os, hvor smitsom er den, og hvad kan der gøres for at bekæmpe den i fremtiden? 
 

Fiil Sø. Onsdag den 4. februar kl. 19.30. 
Geologi og landskab i 8000 år samt vegetationsudviklingen. 
Professor i vegetationshistorie ved Københavns Universitet Bent Aaby, der supplerer med foredrag om 
Aage V. Jensens Fonde, som har muliggjort denne og mange andre genopretninger i Danmark. 
 

Insekter på menuen. Tirsdag den 3. marts kl. 19.30. 
Seniorforsker Hans Joachim Offenberg fra Aarhus Universitet vil fortælle om, hvorfor du i fremtiden 
kommer til at spise insekter, hvilke insekter du kan forvente at sætte tænderne i, og hvorfor en dansk myre 
er blevet verdens dyreste fødevare. 
 

Danmarks vilde lægeplanter. Mandag den 23. marts kl. 19.30. 
Medforfatter til bogen hortonom og Ph.d i botanik og tropisk økologi Ina Giversen vil fortælle om 
lægeplanternes anvendelse før og nu med vægt på lovgivning, produktudvikling og markedsføring af 
(plantebaserede) kosttilskud. 
 

Biowide. Mandag den 13. april kl. 19.30. 
Mosekspert ved Københavns Universitet Irina Goldberg vil orientere om det store danske projekt. 
 

Besøg på BioVækst. Onsdag den 15. april kl. 16. 
Virksomheden nær Holbæk, hvor vores madaffald ender og forarbejdes. 
 

Fotokursus. Teori tirsdag den 21. april, workshop lørdag den 25. april, og onsdag den 6. maj ser vi på 
resultater.  
Som tidligere styres kurset af naturfotograferne Rune Bjerre og Henry von Würden Jørgensen. 
 

Ekskursion til Karen Blixen museet og parken. Søndag den 3. maj kl. 10.00 - 11.30. 
Rundvisning begge steder. Et fint sted at nyde foråret. Botanik og småfugle.  
Pga. begrænset deltagerantal er udflugten kun for foreningens medlemmer. 
 

Kristi Himmelfartstur til Vestjylland. Torsdag den 14. til søndag den 17. maj. 
Oplev de genskabte naturområder som Skjern Enge og Filsø samt flere af 
Danmarks smukkeste naturperler. 
 

Skansebakken. Torsdag den 27. august kl. 16 - 18. 
Varetagelse af naturperler i Hillerød Kommune med Kirstine Thoresen-
Lassen, landskabsarkitekt i Naturteamet i Hillerød Kommune. 
 

Svampetur med Flemming Rune. Søndag den 13. september. 
Ny spændende lokalitet. Tid og sted følger senere. 
 

Rovfugle i Nordsjælland. Lørdag den 3. og søndag den 4. oktober. 
Intensivt fuglekursus med Klaus Malling Olsen.  
 

Flagermus. Torsdag den 22. oktober kl. 19.30. 
Julie Dahl Møller fra Statens Naturhistoriske Museum vil fortælle om sine praktiske erfaringer med disse 
dyr, som vi alle kender, men ved så lidt om. Vi vil forsøge at arrangere en efterfølgende ekskursion med 
flagermus som emne. 
 

Generalforsamling. Onsdag den 25. november. 


