
 

 

 

 

Du er hermed inviteret til 100 års jubilæumsfest i 

Naturhistorisk Forening for Fyn 

 

Hvor:  Danhostel, Odense, Kragsbjerggaard, 
 Kragsbjergvej 121, 5230 Odense M.  
Hvornår:  Søndag den 25. november 2018. 
Tidspunkt:  Kl. 12:00 – 17:00. 
Tilmelding:   Er nødvendig og skal ske inden 15. november til bwrprivat@gmail.com eller  

6168 0588 gerne som SMS. 
 

Foreningen er vært ved en frokostbuffet, hvor vi lykønsker hinanden med jubilæet i et glas 

champagne. Derefter vil buffeten være med brød og lune retter bestående bl.a. en fiskefilet m. 
remoulade, lune deller, steg m. rødkål, kartoffelsalat, salat, oste med frugt, kaffe med kage. 

Der vil være 1 øl, vand eller vin pr. person. Resten af drikkevarerne vil være for egen regning. 
Medlemmer som ikke har indbetalt kontingent for 2018 bedes indbetale nu, hvis de vil deltage 
gratis i arrangementet. 

Foredrag kl. ca. 14:00 med emnet: 

"Tabt og genvundet de sidste 100 år" 

Kjeld Hansen vil fortælle ud fra hans bøger - Emnet er Det Tabte Land – 300 års forandringer af det 
danske landskab med specifik omtale af de mest fremtrædende fynske projekter gennem tiderne – 
og på godt og ondt… 

Citat fra Michael Stoltze | 14. januar 2012 i Kristeligt Dagblad 

En provokerende gave til Danmark.  

Det var H.C. Ørsted, der opfandt betegnelsen ”ildsjæl” om en person, i hvis sind der synes at brænde en 
flammende ild i kampen for en sag. Journalisten Kjeld Hansen (f. 1947) har for længst slået sit navn fast som 
en af Danmarks glødende ildsjæle. Som naturforkæmper og dokumentarist er han grundig og myreflittig, 
hvilket i 2008 manifesterede sig i bogen ”Det Tabte Land”, som over 847 sider beskrev landvindingens 
konsekvenser for Danmarks natur. ”Det Tabte Land” fik begejstrede anmeldelser og blev hurtigt en 
bragende succes. Bogen blev blandt andet hædret med Dansk Forfatterforenings fagbogspris. 

Med ønsket om et godt arrangement  
Bestyrelsen for Naturhistorisk Forening for Fyn 
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