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Kære medlem                                                                                                 

 

Du og din ledsager inviteres hermed til foreningens arrangement i Bredebro. 

 

                                     LØRDAG DEN  12. September 2015 
Sort Sol over Tøndermarsken 

    
 

Med følgende program: 

    

             Kl. 13:00   Frokostbuffet på hotel Ballumhus, Byvej 66, 6261 Bredebro 

           Kaffe/The.  

             Kl. 17:30   Sort Sol over Tøndermarsken 

           Mødested p-pladsen v. Hotel Ballumhus 

           Velkomst og en kort introduktion ved Sort Safaris naturvejleder. 

             Kl. 17:35   Kørsel i bus til stærenes overnatningssted (mellem 15-30 min)            

             Kl. 18:00   Kort gåtur til observationspunktet for Sort Sol normalt under 1 km 

             Kl. 18:15   Naturvejlederen fortæller om stære og Sort Sol 

             Kl. 19:20   Sort Sol over marsken, stærene flyver og opfører Sort Sol i op til 45 min. 

           før lokal solnedgang. 

             Kl.  20:00   Ca. tidspunkt for lokal solnedgang – Bus retur til mødested  

             Kl.  21:00   Ca. afslutning på programmet. 

             Kl.  22:00   Natmad på Hotel Ballumhus 

           

Programmet vil forhåbentlig bringe jer tæt på naturfænomenet Sort Sol som er, når op til 1 mio.  

stære samles over marskens tagrørsområder og opfører en ”himmelballet”, der er et af landets  

største naturundere.  

Sort Sol er en naturoplevelse, og derfor foregår det meste af arrangementet naturligvis i naturen.  

Vi kører så tæt på observationspunktet som overhovedet muligt, og har som oftest en mindre gå-  

tur (under 1 km) frem til stedet, hvor stærene overnatter.  

Vi anbefaler at I kommer i varmt tøj (gerne vind- og vandtæt) og evt. gummistøvler samt om  

muligt medbringer kikkert. Det anbefales at medbringe et vandtæt siddeunderlag.  

Bussen kan normalt ikke blive i området pga. trafikale forhold og privat vej-ret.  

 

Husk pas, da stærene ofte vælger at gå til ro syd for landegrænsen. 
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Sluttidspunktet er vejledende og udtryk for den hyppigst forekommende situation.  

Stærenes nedslag styres af de lokale lysforhold, og er det mørkt i vejret, går de til ro væsentlig tidligere, 

hvorfor arrangementet i nogle tilfælde afsluttes tidligere end angivet.  

Ofte vælger stærene at overnatte syd for landegrænsen. Her er de private fællesveje flere steder spærret 

for private biler, hvorfor turen kun kan gennemføres i bus.  

 

 

Pris pr. medlem:              Gratis 

Transport :           Transport er for egen regning 

Pris pr.ledsager:    kr. 200.-         Reg.nr. 6735 konto nr. 1064422 HUSK NAVN 

 

 

Der er også mulighed for overnatning på hotel Ballumhus i Bredebro fra fredag til søndag eller 

lørdag til søndag. Vi har fået et super godt tilbud fra hotel Ballumhus. 

 

Pris:  Dobbeltværelse pr. nat : 349,00 

   

Morgenbuffet lørdag kl. 07:00-10:00, søndag kl. 07:30-10:30 pris pr. person 69,00 pr. dag 

 

Fredag aften inkl. aftensmad & lørdag formiddag kan vi som turister opleve syd/vest jylland. 

Jeg har sat Jens Sørensen på opgaven, så mere om dette kommer senere.  

 
 

 

Vi håber på stort fremmøde, tilmelding og hotel bestilling skal sendes til : 

Linda Fischer på mail linda.fischer@dhl.com eller på tlf. 43489506 – mobil 25121099 

SENEST tirsdag den 18. august 2015.   

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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