
 
 

 INVITATION til ringmærkermøde 

i Den Svenske Sømandskirke i Skagen 

Vestre Strandvej 24 

17. - 18. august 2019. 

Weekenden den 17./18. august 2019 hylder vi 
de ”gamle” ringmærkere og lytter til deres 
beretninger om et langt liv med 
ringmærkningen. De kommer og fortæller i en 
række ca. 30 minutter lange indlæg om deres 
virke i de sidste 30, 40, 50, helt op til 60 år. De 
fleste ringmærker fortsat.  

Hele lørdagen fra 9.00 til 20.00 vil være besat 
med fortællinger fra tiden før og efter N.O. 
Preuss som leder af Ringmærknings-
afdelingen på Zoologisk Museum. Lørdag aften vil der være hyggeligt 
samvær med hyggepianist krydret med speciel fugleunderholdning. Her 
må vi medbringe vin og øl. Der kan begge dage købes kaffe med ”påtår” 
og kanelkakor I cafeteriaet.  

Søndag fortsætter vi 9.00 indtil evt. fællesfrokost 12.00 til 13.00 i lånte 
lokaler. Efter frokosten, som Knud Petersen og Simon Christiansen 
deltager i, vil Knud P. fortælle om de 3 fuglestationer i Skagen og deres 
tilblivelse, hvorefter Simon vil fortælle om ringmærkningsarbejdet. Efter 
kaffen vil der være besøg på TRÆKFUGLECENTRET ved det Grå fyr 
med rundvisning og foredrag. 

Forplejning og indkvartering i Skagen er for egen regning. Flere lokale 
ornitologer udlejer ferielejligheder, vi kender de fleste. Der er kort afstand 
til centrum og havn fra Sømandskirken.  

  

Idémagere er Birte og Flemming Byskov mobil 6130 2481. Mødet 
afholdes i samarbejde med Danmarks Ringmærkerforening.  

Flemming vil være dirigent, praktisk organisator mm. Deltagerpris er 
100,- kr., som går til leje af lokaler, underholdning mv. Der vil blive 
arrangeret fællesfrokost søndag, som vi søger at holde under 120- kr. 
/person.  

Hvis du vil komme med indlæg – som vi håber du vil - skal du kontakte 
Flemming på 6130 2481. Vi vil så undervejs i løbende opdatere dagens 
program. 

Du må fremvise max. 3 visualiseringer på dit foredrag - projektor er klar, 
så tag en USB-pind med.  

BETALING: 100,- kr./næse. Deltager du i frokosten søndag er prisen 
220,00 kr. Du tilmelder dig ved at indbetale på Mobilpay Birte Byskov 
2277 6354 eller Flemmings konto i Jyske bank: reg.nr.50532 
kontonr.0001164106. Påfør flg. tekst: Ringmøde, navn og mobilnr. Så er 
du registreret.  

Alle er velkomne efter først til mølle først malet, da der er begrænsning 
på deltagerantallet. Vi tillader os at regulere blandt de sidst tilmeldte!!  

Vel mødt 

Flemming, Birte og Henning 

 


