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  Naturhistorisk Forening 
 for  

Fredericia og omegn 

 

Program forår 2018                                        
Til alle foreningens arrangementer er der tilmeldingsfrist senest ugedagen før, 
især hvis du ønsker medkørsel. Giv besked hvis du kører selv, og hvis du ønsker 
medkørsel. 
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Da nogle deltagere på enkelte ture har fået ildebefindende, er man velkommen til at 
orientere bestyrelsen, hvis man lider af en sygdom, som kan tænkes at udfordre en. Det 
vil give turlederen bedre mulighed tage hånd om en situation, hvor man kan få behov for 
hjælp. 
 
NAFFO Har 75. års jubilæum i år. 
Foreningen blev stiftet 3. nov. 1943. 
 
 
Hvalforedrag  
Torsdag d. 8. marts. Kl. 18.30 fra Banegårdspladsen eller 
 kl. 19.00. Vestre Engvej 51 C, Vejle.  
Pris for medkørsel 20 kr. 
Tilmelding til Anton 
 
Foredrag om hvaler i Lillebælt, Tragten, Snævringen og Vejle Fjord 
Et samarbejde med vores søsterorganisationer i Vejle og Horsens 
Varigheden er ca. 2 timer ved hvaleksperten Carl Kinze. 
Bemærkninger: Der betales 30 kr. for foredraget, og der kan købes kaffe m/småkage for 
kr. 20,00 i pausen. 
Farvandene omkring Fredericia med Lillebælt og Vejle Fjord og tilstødende farvande har 
gennem tiderne adskillige gange haft hvalbesøg af andre end de sædvanlige marsvin. 
Mest spektakulær var storhvalerne i 1838, 1888, 1905, 1923 og senest 2010, men også 
grindedrabet fra 1954 vil mange have i god erindring og hvem husker ikke Finhvalen, 
der opholdt sig i farvandet mellem Skærbæk og Gamle Lillebæltsbro i en hel uge i 
september 2003.  
Foredraget trækker både linjer bagud og fremskriver vores viden om de lokale 
hvalforekomster til i dag på basis af tre hovedkilder: Strandingsrapporter, indberettede 
observationer og ”genskabte” oplysninger fra digitaliserede aviser. 
”Vore” hvaler sættes i national og international kontekst dvs. de indre danske farvande, 
Østersøen og Nordøst Atlanten.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Finhval i Lillebælt sept. 2003                          foto Anton 
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Carl Kinze har en ph.d.-grad i hvalviden, har været ansat på både Zoologisk Museum i København og 
Fiskeri- og Søfartsmuseet bl. a. i forbindelse med de to borgerforskningsprojekter Projekt Marsvin (1986-
90) og Fokus på Hvaler i Danmark (2000-2003). Han er webmaster for hjemmesiden www.hvaler.dk  og 
initiativtager til det planlagte Danmarks Hvalatlas  
  
 
Generalforsamling i Det Brunske Pakhus. 
Onsdag, d. 4. april. 
 
Forud for generalforsamlingen mødes vi kl. 18 ved Det Brunske Pakhus. Det er muligt at 
stille skiftesko mm. ind, inden vi går en tur på volden med fokus på voldens og byens 
natur. På de østlige bastioner. Dronningens og Kongens Bastion ses gamle ahorntræer. 
Det er et af de første steder i Danmark, hvor man indførte denne træart allerede i 1740. 
 
Generalforsamling kl. 19.30.  
 
Dagsorden: 

• Valg af ordstyrer 
• Formandens beretning 
• Kassererens beretning 
• Behandling af indkomne skriftlige forslag 
• Valg af bestyrelsesmedlemmer 
• Valg af suppleant 
• Valg af bilagskontrollant 
• Eventuelt 

 
OBS. Tilmelding nødvendig a.h.t. traktement og kun til Birthe.  Medlemmer uden tilmelding kan 
ikke forvente traktement.  Der serveres boller med ost eller kødpålæg. Kaffe te og småkager. 
Øl og sodavand kan købes til foreningens favorable priser. 
 
 
 
Forårstur til Trelde. 
Onsdag d. 2. maj 2018 
Afgang fra banegården ved busterminalen kl. 18.00  
Mødested på parkeringspladsen ved Trelde Næs kl. 18.30 
Under temaet forår og sang går vi en tur i Trelde Næs 
skovens unikke natur. Vi nyder forårsskoven og standser op 
nogle gange undervejs, hvor vi synger et udvalg af aktuelle 
danske sange, under kyndig ledelse af Astrid Kusk. 
Medbring evt. aftenkaffe / forfriskning. 
Forventet hjemkomst ca. kl. 21. 
Tilmelding til Birgit senest onsdag d. 25. april (Giv venligst besked om der ønskes 
medkørsel fra Fredericia, eller om I selv kører direkte til Trelde) Pris for medkørsel: 10,-kr. 
Mail:  birgitkallestrup@gmail.com ; SMS/ Tlf. 30740791 
 

http://www.hvaler.dk/
mailto:birgitkallestrup@gmail.com
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Løvfrø tur 
 
Primo juni 
til et sted nord for Fredericia, uge 22 el. 23. 
Det kan blive en skøn aften i selskab med de sjove små dyr. Den bedste oplevelse hvis vi kan ramme en 
stille lun sommeraften. Der indkaldes med kort varsel en aften ved solnedgang i begyndelsen af juni.  
Ole Jespersen, der har interesseret sig for løvfrøer gennem mange år, vil guide os. Ole har tidligere 
skrevet en udførlig beretning om løvfrøer og løvfrølokaliteter i den gamle Børkop Kommune. Det var før de 
små væsner migrerede til Fredericia ved Fredericia Kommunes Hjælp.   
Obs kort varsel 
 
 
Heldagstur til Bågø (årets øtur)  
 
Lørdag d. 2. juni. 
Afgang. Fra Banegårdspladsen kl. 9.30 eller Assens havn kl. 10.30  
 
Vi går en tur rundt på øen og nyder den smukke natur i den tidlige forsommer. Fra øens strande og de 
højeste punkter kan vi se ud over den sydlige del af Lillebælt. Den Fynske og den jyske kyst.  
 
Langs vejbred og på strandene ses forsommerens flora.  
 
Der er to større vådområder med mange ynglefugle og der vil være god mulighed for at se grågåsen med 
halvstore gæslinger.  
 
Vi kan nyde vores medbragte fourage i den gamle hestestald, hvor der er en lokalhistorisk udstilling.  
 
Landsbyen ligger midt på øen og havnen på den sydligste spids, hvor det interessante fyrtårn løfter sig 
over den flade ø. 
Undervejs vil der være en overraskelse, der hænger sammen med en anden overraskelse, som vi ser på 
hjemturen ved herregården Hesbjerg ved Blommenslyst. 
 
Vores hjemtur fra Bågø er kl. 15.35 ankomst i Assens kl. ca. 16 og vi er hjemme i Fredericia kl. ca. 18. 
Færgebilletten koster 60 kr. t/r.  og medkørsel 60 kr. 
 
Tilmelding til Anton 
Giv venligst besked om der ønskes medkørsel fra Fredericia, eller om I selv kører 
direkte til Føns. 
 
 Læs om Bågø her http://www.baagoe.info/baagoe.html 
 
 
 
 
 

http://www.baagoe.info/baagoe.html


5 
 

Aftentur til Føns 
 
Tirsdag d. 26. juni.  
Afgang fra banegården ved busterminalen kl. 18. 
Mødested Føns Kirke kl. 18.30  

 
Vi betragter den vidtstrakte udsigt over 
Føns Vangsø. (Fyns 2. største sø) og 
går en tur i gennem den gamle landsby, 
som første gang omtales i Kong 
Valdemars jordebog fra 1231. 
Doris Andersen fra vores forening har 
som barn boet her og kan fortælle om 
byen. Herfra går vi ned til den lille havn 
og langs stranden om de små gamle 
sommerhuse. Derefter kører vi mod 
Ronæs, ser den gamle mølle ved 
Sophienlyst slot og ved bord bænke 
sættene før Svinø, drikker vi den 
medbragte aftens kaffe. 
Doris og Berit står for turen. 
Tilmelding til Berit. (Ikke sms) 
Giv venligst besked om der ønskes 
medkørsel fra Fredericia, eller om I 

selv kører direkte til Føns. 
Pris for medkørsel kr. 30. 
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Bestyrelsen: 
 

Anton Vestergaard 75 94 39 82 – 51 29 40 25 
Formand  anton.vestergaard@profibermail.dk 

 
Birthe Egelund Rasmussen 26 11 48 00 
Kasserer  amber@rasmussen.mail.dk 

 

Keld Hansen  75 95 76 45 – 51 96 88 29 
  keld.a.hansen@gmail.com 

 

Birgit Kallestrup 30 74 07 91 

Hjemmesideredaktør birgitkallestrup@gmail.com 

 

Berit Lindberg 28 55 58 35 (ikke sms) 

Sekretær 

 

Suppleanter:  75943812 

  Doris Andersen 
 
 
Kontingent:  Kr. 100 for par og kr. 60 for enlige. 

Reg.nr.:  0757 konto: 3225200202               
Middelfart Sparekasse 
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