
  

 

Årsprogram 2020 
 

Torsdag 9. januar 

BILLEDAFTEN 2. Foregår på biblioteket, Frederiksborg Byskole, Carlsbergvej, kl. 

18.30. Denne aften vises primært billeder fra rejser til udlandet i 2019. Skriv/ring til 
Hanne E. for koordinering af tilbudt billedmateriale. 

 

Alle foredrag i Kedelhuset, Fredensvej 12, Hillerød 

 
Onsdag 15. januar kl. 19.30 

Mutantbregner i vulkanernes spor -  om masseuddøen ved Trias-Jura grænsen 

Sofie Lindström, seniorforsker PhD, associate professor 

 
Tirsdag 4. februar kl. 19.30  

Har dyr følelser? Det vil aftenens foredragsholder give et kvalificeret bud på – og så 

vil det vise sig, om vi er enige. 

Kirstin Dahl-Pedersen, adjunkt, dyrlæge Uni. Hospitalet for store husdyr ved KU 
 

Torsdag 5. marts kl. 19.30 

Hunderevet ved Hundested 

Formand for retablering af stenrevet Hunderevet lærer Frank Eske-Lund vil fortælle 
om revets betydningen for biodiversiteten, om hvad et formidlingsrev er for noget og 

om hvorfor, det i det hele taget er en god ide med sådan et rev. 

 
Søndag 19. april kl. 10.00 Aflyst!  

Gå fra Big Bang til i dag - en vandretur gennem Jordens og livets udvikling 

Hvert skridt vi tager svarer til 1 million år og i løbet af den 4,5 km vandring, vi skal ud 

på, guider Jacob Rask os igennem Jordens fantastiske udvikling på 4,5 milliarder år. 
 

Onsdag 22. april kl. 19.30 Aflyst! 

Fiskeørnene i Grib Skov 

Luise Ekberg, formand for DOF Nordsjælland 
Grib Skovs ynglepar er fulgt meget tæt af Luise Ekberg, rede-koordinator under DOF’s 

Projekt Ørn, gennem de 8 år, de har ynglet i Gribskov. 

 

Fredag 1. maj kl. 10 Aflyst! 
Tur til Røsnæs 

Biolog og naturvejleder Morten Lindhard, Røsnæs Natur- og Lejrskole, er vores 

guide i det skønne og spændende område. Efter frokosten kan vi aftale med delta-

gende chauffører, hvor længe vi vil blive og opleve halvøen.  
 

Mandag 4. maj kl. 19.30 Aflyst! 

Silke - Den fuldkomne forvandling – en beretning om silkesommerfugle 
Ole Zethner og Rie Koustrup fortæller om deres store interesse for silkeavl, der 

bl.a. har ført til mange spændende rejser og udgivelse af 4 bøger om emnet. 

 

Forårstur mandag 25. – torsdag 28. maj Udsat til 2022 
Mellem hav og hede 

Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle 

 

 

https://www.kalundborg.dk/Om_kommunen/Kontakt/R%C3%B8sn%C3%A6s_Natur-_og_Lejrskole.aspx


 

Hjemmeside: www.naturnord.dk 

Søndag 14. juni på Vilde Blomsters Dag 

Tur til Skovbakken ved Skævinge 

Anders N. Michaelsen er turleder 
Skovbakken er et markant og flot natur og landskabselement. Botanisk er bakken et 

interessant område. 

 

Lørdag 15. august. kl. 10.00 – 12.00 
Sommerfugle - Tur til den økologiske gård Hegnstrup 

Allan B. Clausen 

 

Mandag 24. august kl. 19.30 
Er Danmark et skovland? 

Biolog og naturvejleder Morten Lindhard. Hvis vi mennesker ikke havde påvirket na-

turen, hvordan havde Danmark så set ud? Dette har stor betydning for vores overve-
jelser om, hvorledes vi sikrer genvildning og den biologiske mangfoldighed.   

 

Torsdag 8. oktober kl. 19.30 

Safaritur blandt insekter  
Lars Thomas 

 

Onsdag 21. oktober  

Stamceller 
Professor Palle Serup 

 

Torsdag 26. november 18.00 – 23.00  

Generalforsamling 
 

 

Ret til ændringer forbeholdes. 

http://www.naturnord.dk/

