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Pressemeddelelse 
 

I anledning af Dansk Ornitologisk Forenings 50-års jubilæum 

4. september – 30. oktober 2022 
 

En kunstudstilling – 4 foredrag og en klassisk koncert. 

   
Splitternes koloni Brushanerne spiller op Tranedans 

DOF Vestjylland fejrer 50-års Jubilæum i samarbejde med Nørre Vosborg og Skærum Mølle i september 
og oktober. Det sker med billedudstilling af Jens Overgaard Christensen, 4 spændende foredrag og ikke 
mindst en klassiske toner. 

Det hele skydes i gang med åbning af fuglegalleri i herregårdsstuerne d. 4. september 2022 til 30. 
oktober 2022. Jens Overgaard Christensen udstiller sine akvareller på Nørre Vosborg, hvor de kan ses 
i de flotte herregårdsstuer på hovedgården. Jens er selv fra det vestjyske og har i flere årtier været en del af 
miljøet omkring fugle og natur i vores imponerende landskaber med hav, fjorde, heder og meget mere. Jens 
har også som maler skildret naturen og livet her gennem årene siden hans ungdom i 70'ernes og 80'ernes 
Holstebro. Det har for ham ført til mange opgaver med bogudgivelser, udstillinger og plancher om natur 
ikke mindst i denne landsdel. Billederne er oftest malet som store akvareller, hvor der er plads til både den 
skarpe præcision og de brede strøg med flydende vand og farver. Udstillingen her viser et udvalgt antal 
eksempler på resultater på det her fra vores vestjyske perler. 

Oplev også 4 foredrag på Nørre Vosborg og Skærum Mølle, omhandlende de magiske fugle som oftest 
bliver overset mellem hverdagens travlhed. Igennem foredragsserien kan man blive lidt klogere og komme 
tættere på de smukke og unikke fugle, som beriger den danske natur. Det er helt oplagt, at Nørre Vosborg og 
Skærum Mølle danner rammer for en del af DOF Vestjyllands fejring af deres jubilæum. ”Sidst jeg var med 
en af vores guider, Gert Hingebjerg, oplevede vi ni traner komme hen over hovedet”, siger Dorte-Pia 
Ravnsbæk fra Fonden Nørre Vosborg. ”Det er den slags oplevelser vi skal huske at værdsætte, for det er 
ikke en selvfølge. Foredrag og billeder kan være med til at gøre os bevidste om betydningen af fuglenes liv 
omkring os herude. Derfor glæder vi os til at være en del af jubilæet på Nørre Vosborg”. 
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Sidst med ikke mindst krydres fejringen med en helt unik Kammerkoncert, som er en del af klassiske 
dage, koblet med et oplæg omkring temaet frihed af præst, forfatter, musiker Caspar Wenzel Tornøes. Da 
temaet for klassiske dage i år er ”fuglen under Himlen”, hvad kunne så være mere oplagt end at koble disse 
to begivenheder med en koncert den 2. oktober 2022? 

Det musikalske program består af musik fra Mozarts ”Tryllefløjten” (Papagenos arie), Jersilds 
skovstemning og uddrag fra Ravels skønne ”Gåsemor-suite”. Dvorak inkluderede kaldet fra den 
skarlagenrøde tanager. Tanager er en sangfugl, som Dvorak hørte, mens han vandrede i Iowas’ landskab i 
1893. Da Dvorak var irriteret over den skarlagenrøde tanagers uophørlige kald, optræder denne i tredje sats 
af hans "amerikanske" kvartet, repræsenteret af høje motiver. 

Medvirkende til koncerten i øvrigt er: Yuval Gotlibovich - bratsch, Priya Mitchell - violin, Torleif Tedéen - 
cello, Janne Thomsen - fløjte, Blæserkvintetten fra Ensemble Midtvest. 

Venlig hilsen DOF, Skærum Mølle og Nr. Vosborg 
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Oversigt over arrangementerne 

Fuglegalleri i herregårdsstuerne 4 september - 10. oktober 
Naturkunstner Jens Overgaard Christensens flotte fugleakvareller er 
udstillede i herregårdsstuerne på Nørre Vosborg. 
Entre: kr. 75,00 – Billet købes i herregårdsbutikken. (for alle over 18 år) 

Gratis for medlemmer af DOF 
 

Fuglenes sprog 
7. september kl. 19.00 

Foredrag med Thorsten 
Johannes Skovbjerg 
Balsby. 

Hvad betyder sangen 
egentlig for fuglene? 

Sted: Nr. Vosborg  

Entre: 50 kr. + gebyr 

Fuglenes  
fantastiske rejser 
20. sept. kl. 19.00 

Foredrag med Kasper 
Thorup. 
Professor og 
forskningsleder ved 
Statens Naturhistoriske 
Museum.  

Sted: Skærum Mølle 

Entre - 50 kr. + gebyr 

Fuglen under Himlen 
2. oktober kl. 19.00 

Koncert foredrag: 
Klassiske dage & 
Caspar Wenzel Tornøe.  

Inspireret af 
Kiergekaards ” Lilien 
paa marken og fuglen 
under himlen”.  

Sted: Nr. Vosborg 

Entre - 150 kr. + gebyr 
 

Fuglene i Vestjylland 
igennem 50 år 

5. oktober kl. 19.00 

Foredrag med Ornitologerne Ole 
Amstrup og Allan Kjær Villesen. 

Sted: Nr. Vosborg  
Entre: 50 kr. + gebyr 

”Kom op på ryggen  
af en gås” 

12. oktober kl. 19.00 

Foredrag med Seniorforsker Preben 
Clausen, Institut for Ecoscience på 
Aarhus Universitet.  

Sted: Skærum Mølle 
Entre - 50 kr. + gebyr 
 
 


