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Søndag den 10. august 

 
 

Hjemmesidens adresse er www.natur-oest.dk 

 
 

Kære medlem 
 
Igen er det lykkedes os at stykke et varieret halvårs-
program sammen, så nu håber vi bare, at I også vil ta-
ge godt imod det. Næste års forårstur går til det nord-
vestlige Jylland, som et udvalg dette forår var oppe for 
at sondere, så vi kan love, at turen bliver velforberedt. 
Vi vil da også gøre opmærksom på en 4-dages ø-tur 
sammen med MidtNatur til øerne i Horsens Fjord i au-
gust, så hvis man ikke har fået nok af Jylland i foråret, 
vil vi da også anbefale denne tur. Et af besøgene går 
til Vorsø, som var på mange naturfolks læber i sidste 
halvdel af det forrige århundrede, fordi denne ø var et 
kendt hjemsted for en af Danmarks største og første 
skarvkolonier. Siden har fuglen slået sig ned mange 
andre steder i det ganske land. Vær venligst opmærk-
som på de tidlige tilmeldingsdatoer for begge arran-
gementer. 
 
Når det er nævnt, må vi da bestemt ikke glemme vores 
endagsture, bl.a. en fugletur, en padde/krybdyrtur og 
en tur til Landbohøjskolens Have, som I kan læse om 
inde i bladet – og heller ikke foredraget i januar om Af-
rika med mange smukke billeder. 
 
Også god fornøjelse med læsningen af referaterne fra 
årets arrangementer. 
 
 
Med ønsket om et godt nytår og på gensyn.    
 
På bestyrelsens vegne. 
 
Kenneth   

                                                
 
 

 

 
Forsidefoto: Hvid pelikan. 
Fra vores tur til Græken-
land. 
Foto af Jette/John. 
 
 
 

Bestyrelsen: 
 
Formand: 
Kenneth Darborg 
Tlf. 30 59 27 52 
natur_ost@yahoo.dk 
 
Næstformand: 
Ebba Larsen 
Tlf. 51 27 15 20 
ebba.larsen@gmail.com 
 
Kasserer: 
Per Hermansen 
Tlf. 56 82 11 14 
Mobil: 20 61 30 14 
per.hermansen@webspeed.dk 

 
Sekretær: 
Karen Margrethe Høeg 
Tlf. 56 87 16 40 
Mobil: 23 48 81 29 
kmhoeg@icloud.com 
 
Klaus Homøe 
Tlf. 28 60 56 19 
klhomoe@gmail.com 
 
Arne Levinsen 
Tlf. 42 72 30 26 
levinsen@post 11.tele.dk 
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Program for første halvår 
2019 

 
 

Dato:    Emne:           Tilmelding (senest): 
 
14. januar   Jette og John i Afrika   10. januar   
 
24. februar   Generalforsamling og småtur  21. februar 
 
24. marts   Holmegårds Mose    21. marts 
 
14. april   Padder og krybdyr    11. april 
 
29. april - 3. maj  Thy, Mors og Hanherred   15. februar 
  
14. juni   Landbohøjskolens Have   10. juni 
 
17. juni   Himmelev Grusgrav   14. juni 

 
15. – 18. august  Hjarnø, Alrø og Vorsø   18. marts – 5. juni 
 
 
     

 

Om kørselsudgifter og tilmelding 

Hvor intet er anført, baseres turene på samkørsel i private biler. 

Betalingsreglerne i Natur-Øst er 2 kr. pr. km, som bilens fører og passagerer de-
les om at betale. 

Tilmelding til ture og øvrige arrangementer gerne til turledernes/ arrangørernes 
e-mail. Alternativt til telefon eller på SMS. Husk at få bekræftelse, hvis I tilmelder 
jer pr. mail eller SMS – ellers ring for at være sikker. 

Alle kontaktoplysninger findes i kolonnen på siden her overfor. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Jette/John 

 

Mandag den 14. januar  

Jette og John i Afrika 
 
Jette og John har flere gange været på fotosafari sammen med naturfotografer, 
hvor de har kørt fra morgen til aften alle dagene for at komme tæt på dyr og fug-
le og opleve dem i forskellige situationer. De viser deres pragtfulde billeder fra 
Victoriavandfaldet, Botswana med Okavango-deltaet samt Namibia. Kom en 
kold januaraften til et lysbilledforedrag fra de varme lande. 
 
Mødested og -tid: Ejby Medborgerhus, Gemsevej 19 i Ejby, kl. 19.00 til 
    ca. 21.30. Medlemmer af Medborgerhuset er velkomne 
    til foredraget. 
Pris:    35 kr. inkl. kaffe/te og hjemmebagt kage. 
    Øl/vand kan købes på stedet. 
Tilmelding: Senest torsdag den 10. januar til Per, 

per.hermansen@webspeed.dk, eller Kenneth,  
natur_ost@yahoo.dk. 

Foredragsholdere: Jette og John. 
Arrangører:  Per og Kenneth 

 



Søndag den 24. februar 

 Generalforsamling og småtur til Stubberup Storskov 
 

Vi mødes kl. 10.00 ved Gammelsø som vist på kortet. Turen går gennem skoven 
ca. 3 km - vi går på skovveje og nyder vinterskoven med, hvad der nu er.  Vi kø-
rer tilbage herfra, så vi kan nå spisningen kl. 12 i Aktivitetshuset i Borup. 
         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selve generalforsamlingen afholdes i Borup Aktivitetshus, Møllevej 30, Bo-
rup, hvor vi jo har været de sidste mange gange, bl.a. til julehyggeaften og til 
generalforsamling. Selve generalforsamlingen begynder kl. 13.00, men spisnin-
gen med egen mad og drikke begynder her kl. 12. 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 
1. Valg af dirigent. 
2. Årsberetning ved formanden. 
3. Regnskab og budget ved kassereren. 
4. Kontingentfastsættelse. 
5. Indkomne forslag. 
6. Valg til bestyrelsen. 
7. Eventuelt. 



 

Man kan vælge både at deltage i 
småturen og generalforsamlingen el-
ler generalforsamlingen alene. 
    På valg er Ebba Larsen og Karen 
Margrethe. Kenneth trækker sig pga. 
sygdom som formand, men vil gerne 
fortsætte – og vælges – som almin-
deligt bestyrelsesmedlem. Efter nog-

le forslag til ændringer i vedtægter-
ne, som er at finde lige efter dette 
oplæg, vil bestyrelsen – hvis general-
forsamlingen ellers vedtager det – 
fremover konstituere sig selv og selv 
vælge formand. Som revisor er Niels 
Knudsen på valg. Ebba, Karen Mar-
grethe og Niels modtager genvalg.  

 

Mødetid/- sted: Kl. 10.00 (se ovenfor hvor) – hvis man ønsker at deltage i 
småturen, ellers kl. 12 til spisning og kl. 13.00 til selve gene-
ralforsamlingen. 

Medbring:  Kikkert og fornuftig påklædning og fodtøj til småturen 
(se ovenfor) samt mad og drikke til spisningen. Vi laver kaffe 
og serverer kage. 

Tilmelding: Ikke nødvendig til småturen, kun til generalforsamlingen, 
senest torsdag den 21. februar til Ebba, 
ebba.larsen@gmail.com, eller Karen Margrethe, 
kmhoeg@icloud.com.  

 
Affødt af den kendsgerning, at det ved den sidste generalforsamling ikke lykke-
des at blive 7 medlemmer af bestyrelsen, som vedtægterne ellers foreskriver, 
opstod behovet for at ændre disse. Det er specielt § 6, det drejer sig om, men 
der blev også stillet kritiske spørgsmål til § 7. Som følge deraf har bestyrelsen 
med Arne som primus motor gennemlæst alle paragrafferne og stillet forslag til 
generelle ændringer af disse, som det fremgår af de næste 2 sider. De foreslåe-
de ændringer er fremhævet med rød skrift. 
 
Det skal pointeres, at det kun er forslag; generalforsamlingen kan diskutere dis-
se og eventuelt forkaste de stillede forslag eller komme med andre forslag. Iføl-
ge § 8, stk. 7 kræves til ændring af vedtægterne mindst 2/3 af de afgivne gyldige 
stemmer. 
 
Ved at bringe bestyrelsens forslag allerede nu og i skriftlig form, så alle har mu-
lighed for i god tid at tage stilling, opnås forhåbentlig at selve proceduren med at 
ændre vedtægterne kan overstås på den mest ’smertefri’ og tidsbesparende 
måde. 
 
Medbring derfor gerne årsskriftet til årets generalforsamling. 
 
Vel mødt til generalforsamlingen den 24. februar 2019!   
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§ 1  Foreningens navn er Natur-Øst.     
Foreningens hjemsted er Køge Kommune.    

         Foreningen er stiftet den 11. marts 1985.     
    

§ 2 Foreningens formål er at udbrede kendskabet til naturen gennem 
ekskursioner og foredrag.       
        

§ 3  Som medlem kan optages enhver med interesse for naturen. 
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der under færden i naturen 
begår groft brud på gældende love og regler.  
En sådan eksklusion kan forelægges den førstkommende general-
forsamling til endelig afgørelse.       

       
§ 4 Bestyrelsen tilrettelægger fordelt over året et antal foredrag og ture. 

Bestyrelsen sørger så vidt muligt for sagkyndig og/eller lokalkendt 
bistand. 

    
§ 5 Bestyrelsen indbyder til arrangementerne med passende varsel ved 

at udsende halvårs/helårsprogrammer.  
Programmerne sendes til hvert enkelt medlem (husstand). Alterna-
tivt kan programmerne udsendes via mail.  
Programmerne indeholder oplysning om de enkelte arrangementers 
art, tidspunkt mm.        
   

§ 6 Bestyrelsen består af 5 – 7 medlemmer, efter generalforsamlingens 
beslutning. 

          Alle vælges af generalforsamlingen for en periode af 2 år. 
 Bestyrelsen vælges således, at 3 er på valg hvert andet år og 2 – 4 er 

på valg de øvrige år. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kas-
serer og sekretær. 
Desuden vælges 1 – 2 bestyrelsessuppleanter samt 2 revisorer, alle 
for en periode af 1 år.        
      . 

§ 7           Regnskabet følger kalenderåret.  
Kontingent for det kommende kalenderår fastsættes på den årlige 
generalforsamling. 
Er kontingentet for indeværende kalenderår ikke betalt på tidspunk-
tet for afholdelse af generalforsamlingen fortabes ret til deltagelse i 
denne, og medlemmet betragtes som udmeldt. 

 
§ 8 Foreningens højeste myndighed er den ordinære generalforsamling, 

der afholdes hvert år i februar eller marts. 
          Indkaldelse sker personligt til hvert medlem (husstand) gennem 
          årsskrift/mail med mindst 3 ugers varsel. 



Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal frem-
sendes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før ge-
neralforsamlingen. 
Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Der kan ikke 
stemmes ved fuldmagt. 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte  
medlemmers antal. 
Alle sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal. 
Til ændring af vedtægterne kræves dog mindst 2/3 af de afgivne gyl-
dige stemmer. 
Spørgsmål om skriftlig afstemning afgøres af dirigenten. 

 
§ 9 Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde 

følgende punkter: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Regnskab.  
4. Indkomne forslag. 
5. Budget og kontingentfastsættelse for det kommende kalen-

derår. 
6. Valg af 2 – 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 
7. Valg af 1 – 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. 
8. Valg af 2 revisorer for 1 år. 
9. Eventuelt. 

 
  Der skrives referat fra generalforsamlingen. 
 
§ 10 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder 

det fornødent. 
Endvidere når mindst 10 af foreningens medlemmer fremsætter 
skriftligt krav herom med anførsel af dagsorden. 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 5 uger efter, 
at krav herom er modtaget. 

          Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 3 ugers varsel. 
 
§ 11 Foreningen kan kun opløses, når mindst 2/3 af de fremmødte stem-

meberettigede vedtager dette ved to på hinanden følgende general-
forsamlinger. 
Ved foreningens opløsning skal den eventuelle formue og øvrige 
ejendele anvendes efter bestyrelsens beslutning. 
Formuen må ikke tilfalde bestyrelsesmedlemmerne, men tilstræbes 
brugt på naturrelevante formål. 

 

 



Søndag den 24. marts 

Holmegårds Mose 
 

På denne forårssøndag går turen til 
Sjællands største højmose, Holme-
gårds Mose, nordøst for Næstved og 
landskaberne sydvest for Haslev. I 
landskaberne findes mange spæn-
dende naturoplevelser med et rigt 
dyre-, plante- og fugleliv. Der bliver 

stop ved naturskønne lokaliteter, og 
der bliver planlagt en gåtur på ca. 5 
km igennem birkeskov og forbi tør-
veskær og højmosen, hvor vi ser ef-
ter den tidlige forårsbeplantning, 
gæs, svaner, havørne, røde glenter, 
musvåger og småfugle. 

 
Mødested og -tid: Kl. 8.30 ved afkørsel 33, Lellinge/Køge. Hjemkomst senest 

kl. 16. 
Medbring: Godt humør, frokost, vand og varme drikke, teleskop, kik-

kert og et treben. Fornuftig og varm påklædning og van-
dresko. Vær venligst opmærksom på, at der kan være fug-
tigt i mosen. 

Pris: Benzinpenge til chaufførerne. 
Tilmelding: Senest torsdag den 21. marts til Arne,  

levinsen@post22.tele.dk, eller Klaus, 
klhomoe@gmail.com 

Turleder: Klaus. 
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Søndag den 14. april 

Forårstur til Regnemarks-søerne 
 

På denne tur skal vi opleve foråret i 
og ved søerne i Dyndet og Regne-
marks mose. 
    Vores ekspert i padder, Henrik 
Bringsøe, vil guide os rundt ved sø-
erne og fortælle om de padder (frøer 
og tudser), der yngler her. Selve yng-
leaktiviteten er nok overstået for de 
brune frøers vedkommende, men vi 
kan måske finde deres æg og se 
frøerne på land, og der er stadig mu-
lighed for at se skrubtudsernes par-
ring. Med lidt held får vi måske en 
snog at se, da denne skulle være ret 

talrig i Badesøen. Skovfirben vil der 
også være mulighed for. Ellers vil vi 
naturligvis studere fugle- dyre og in-
sektliv og selvfølgelig forårsbotanik-
ken. Vi starter ved Badesøen og et 
par tilstødende vandhuller. Derefter 
kører vi til søerne ved Vestre Ringvej 
og ser hvad disse kan byde på. Her 
vil vi også indtage frokosten. Vi hå-
ber på godt med vintervæde, da 
specielt søerne ved Vestre Ringvej 
har lidt en del under sommertørken i 
2018. 

 
Mødetid/ - sted: Kl. 9.00 ved P-plads ved Badesøen, Regnemarks Bakke. Lig-

ger tæt ved indkørsel til Corona Camping. Turen slutter kl. ca. 
14 ved Vestre Ringvej. 

Medbring: Mad og drikke og påklædning efter vejret. Vandresko, evt. 
gummistøvler, kikkert, lup og gerne teleskop, evt. en ketcher. 

 Vi skal vandre kortere strækninger i let kuperet terræn.  
Tilmelding: Senest torsdag den 11. april til Arne, 

levinsen@post11.tele.dk, eller Per, 
per.hermansen@webspeed.dk. 

Pris: Benzinpenge til chauffører. 
Turleder: Henrik Bringsøe 
Arrangører:         Arne og Per  

 

 

 

 

 

 
 

Foto: Mathias Holm 



Forårstur til Vejlerne - Thy - Mors 

Mandag den 29 april - fredag den 3. maj 
 

Årets forårstur går til Vejlerne i Han Herred, Thy Nationalpark og Mors. 
Vejlerne er et stort reservat på 5.600 ha, der rummer Skandinaviens største 
samlede rørskovsområde og Danmarks største græsningsenge. Her får vi mu-
lighed for at se (eller høre) rørdrummen, skestorken og mange andre fuglearter, 
såsom havørn, trane, klyde, brushane, kobbersneppe, skægmejse, rørvagtel og 
mange slags andefugle. 
 
På Mors skal vi bl.a. besøge molerklinten Hanklit samt Agerø, hvor vi håber at 
se de sidste lysbugede knortegæs, inden de tager nordpå. Vi kører gennem Thy 
nationalpark, hvor vi ved Tvorup Klitplantage forhåbentlig kan se traner og ellers 
nyde den smukke natur. Ved Bulbjerg beundrer vi det smukke landskab og ri-
derne, ved Thorup Strand skal vi se fiskerbåde trukket op på land, og vi går en 
tur ved den smukke Fosdalen, der skærer sig ned i Lien. Vi satser på, at der bli-
ver tid til et besøg ved de store og meget omtalte vindmøller i Østerild.  
 
På op- og hjemturen gør vi holdt ved et par gode naturlokaliteter og vi vil spise 
aftensmad et sted på ruten, inden turen afsluttes i Køge kl. ca. 20.30 
 
Jon vil være vores botaniske leder. 
 
Pris: 4.500 kr. per person i dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse kr. 1.200,-  
 
I prisen indgår bustransport, hotelophold på Hotel Klim Bjerg, helpension, og af-
tensmad den sidste dag.  
Drikkevarer for egen regning og madpakke til den første dag skal man selv 
medbringe. 
 
Tilmelding senest 15. februar ved indbetaling af depositum på kr. 1.000 på 
reg. nr. 1551 kontonr. 1900978. Ønskes eneværelse bedes man oplyse det-
te samtidigt. 
 
Restbeløb indbetales senest 1. april. 
 
Mødested: Køge station kl 9.00 den 29 april (husk madpakke til 1. dag) 
Hjemkomst: Køge station den 3. maj kl. ca. 20.30 
 
Du kan evt. undersøge mulighed for Flextrafik i din kommune til Køge Station, 
nu hvor parkeringsforholdene er dårlige. Gå ind på følgende link: 
https://www.moviatrafik.dk/flexkunde/typer-af-flextrafik/flextur 

https://www.moviatrafik.dk/flexkunde/typer-af-flextrafik/flextur


 
eller skriv “Flextur” på Google. Du skal oprette dig som kunde med Nem-Id og 
have et betalingskort for at kunne bruge ordningen. 
 
Arrangører: Karen Margrethe, Per og Ebba. 
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Fredag den 14. juni 

 Landbohøjskolens Have og Frederiksberg Have. 
 

Vi starter med en guidet rundvisning i 
Landbohøjskolens Have. Vores 
guide er Kim Greiner fra Borup. Han 
kan præsenteres som globetrotter, 
forfatter, foredragsholder, guide og 
journalist. Han har bl.a. arbejdet på 
Svenstrups Skovdistrikter og på Det 
Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 
(før: Landbohøjskolen). 
    Vi mødes ved hovedbygningen 
Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C 
klokken 11.00. Kim viser os først 
Bindebøls bygning fra 1858, derfra 
går vi ned i Haven og ser Bjørn Nør-
gaards store kunstværk “Biologisk 
mangfoldighed” og dernæst videre til 
Rosenhaven og Sommerblomstha-
ven. Vi hører anekdoter og historier, 

bl.a. om tempeltræets specielle sex-
liv. 
    Lidt før klokken 13 går Kim fra os, 
og madpakkerne skal spises. Efter-
middagen tilbringer vi i Frederiksberg 
Have på egen hånd. Frederiksberg 
Have blev anlagt af Frederik den 4. 
omkring Frederiksberg Slot, og den 
rummer i dag rester af en barokhave 
og en romantisk landskabshave med 
søer, kanaler og fremmedartede 
træer og buske. Måske ender dagen 
med et cafébesøg. 
    Der er godt to km imellem haver-
ne; måske nemmest at tage offentlig 
transport. Dertil kommer havevan-
dringerne. 

 
Mødested/tid:  Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C, kl. 11.00 

Ved fællestransport: Køge Station klokken 9.50, S-tog og bus. 
Billet koster ca. 60kr. 

Medbring:  Madpakke, drikkelse, gode sko, evt. paraply. 
Tilmelding:    Senest den 10. juni til Ebba, ebba.larsen@gmail.com, eller 

Karen Margrethe, kmhoeg@icloud.com. 
Pris: Natur-Øst betaler Kim Greiner, så du skal kun betale transport 

og evt. café. 
Arrangører:  Ebba og Karen Margrethe 
Guide:  Kim Greiner 

 
 
 
 
 



Mandag den 17. juni 

Botanisk aftentur til Himmelev Grusgrav/Skov 
 

Inga har set Biblomst i Himmelev Skov/Grusgrav i foråret 2018, og nu laver Na-
tur-Øst en lille aftentur for at se denne sjældne og smukke orkide, der er på ind-
vandring i Danmark. Vi kan ikke garantere, at vi finder nogle eksemplarer. Det 
kommer meget an på regn- og solmængden i foråret. Jon Feilberg har lovet at 
bistå os, og han siger, at hvis der ikke er Biblomst, så er der så meget andet at 
se på.  
    Vandreturen er på små tre km i forholdsvis fladt terræn på grusstier. 
 
Mødetid/sted: Parkeringspladsen ved Solrød Station, den, hvor busserne 

holder ved. Kl. 19.00. 
Medbring: Aftenkaffe/te med tilbehør, stol, vandrestav, kikkert og lup, tøj 

efter vejret.  Benzinpenge. 
Tilmelding: Senest fredag den 14. juni på turen til Landbohøjskolens 

Have eller på Karen Margrethes mail, kmhoeg@icloud.com. 
Turleder:  Karen Margrethe 
Botaniker:   Jon Feilberg 
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Torsdag den 15.– søndag den 18. august 

Ø-tur 2019 
 
Årets ø-tur med MidtNatur bliver en 
3-dages tur, og vi har hele tre øer på 
programmet, de tre øer i Horsens 
Fjord: Hjarnø, Alrø og Vorsø. Vorsø 
er ikke offentligt tilgængelig, men Jon 
har igen gode forbindelser og har 
kontaktet fuglemaleren Jens Greger-
sen, og denne vil guide os rundt på 
øen. Turen over til Vorsø foregår ved 
at vade derover. Afstanden frem og 
tilbage er 6 km inkl. vandring på øen. 
    Der vil blive to overnatninger på 
Hotel Skanderborghus, som ligger 
smukt mellem Skanderborg Sø og 
Lillesø. Fladså Turistfart vil køre os.  
    Prisen kommer til at ligge omkring 
2.300 kr. Og for eneværelse +300 kr.  
    Tilmelding starter den 18. marts 
klokken 8.00 og slutter den 5. juni, 

og alle bliver listet efter “først til møl-
le” princippet, uanset foreningstil-
knytning. Husk at MidtNaturs med-
lemmer er meget hurtige den første 
tilmeldingsdag, så hold jer ikke tilba-
ge. Alle skal tilmelde sig hos Jon 
Feilberg på tlf. 40 15 05 98. Det en-
delige beløb oplyses der og indsæt-
tes efter bekræftet tilmelding på kon-
to 6823-0001029601. Skriv jeres 
navn(e) og telefonnummer på tilmel-
dingen, kontoen er reserveret til Hor-
sens Fjord turen. 
   I får flere oplysninger i efterårspro-
grammet, men det er en god idé at 
følge med på Natur-Østs hjemme-
side.  
 
 

 
Arrangører: Jon, Karen Margrethe og Ebba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fra vores egen verden                 
 
 
Ark med Natur-Øst labels i farver kan købes 
hos Karen Margrethe  
Høeg, tlf. 56 87 16 40. Pris 20 kr. 
 
 
 
 
 
 

Vi vil bare endnu en gang gøre opmærksom på de forslag til ændringer, som 
står på side 7 og 8, så hvis du har tænkt dig at deltage i den årlige generalfor-
samling, er det nok en god idé at medbringe dette hæfte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
   

       Foto: Carsten Nilaus Pedersen 
 
 
_______________________________________________________________ 
HUSK medlemskontingent inden den 1. marts 2019. Gironummer (kortart 01) 190-
0978. Årskontingent 150 kr. Juniorer fra 12-18 år samt husstandsmedlemmer 100 
kr.



 

Fra året der gik 
 

Dette referat fra julehyggeaftenen sidste år nåede ikke at komme med i  
 årsskriftet for 2017, så her er det: 

 

 

 

 

      
 
 
 
 

Julehyggeaften 

Tirsdag den 5. december 2017 
 

Det gik over alt forventning med vo-
res traditionelle julehyggeaften, selv 
om vi denne gang måtte klare alt 
selv, ikke bare bordpyntning, men 
også oprydning og opvask. Det be-
tød et ekstra stort arbejde for besty-
relsen, både før og efter selve arran-
gementet. Her skal derfor lyde en 
stor tak til de af vore medlemmer, 
der var behjælpelige med oprydnin-
gen og opvasken og havde en del 
overarbejde i en sen aftentime.  
    Ellers gik aftenen helt efter bogen 
med sang, akkompagneret af Per på 
klaver, samt tipskupon og lodder. 
Dog med den forskel, at de 30 til-
meldte deltagere ved ankomsten 
blev bedt om at tage ét lod, som man 
så kunne være heldig at vinde på 
ved den senere lodtrækning. Heldig-
vis skulle alle vindere på nær én fin-

des udenfor bestyrelsens rækker. 
Tipskuponen var denne gang udfor-
met sådan, at selv de mest vidende 
var lidt på Herrens mark med de rig-
tige svar, men Carl Axel imponerede 
alligevel med at få 10 rigtige. 
    Undervejs informerede Karen 
Margrethe og Ebba om næste års 
stortur til Grækenland. Vi måtte den-
ne gang undvære ægteparret Gejls 
helt specielle julegave, vi måtte selv 
medbringe de fornødne drikkevarer, 
og maden blev bragt til os udefra. Så 
små ændringer blev det alligevel til.  
Fx var der hele tre fade risalamande, 
hver med en mandel i, og tre man-
delgaver, som blev vundet af hhv. 
Lise, Anni og Randi. Endnu en gang 
kunne vi ønske hinanden en god jul 
og et godt nytår. 

Kenneth 



Foredrag om flagermus 

Mandag den 15. januar 
 

20 mennesker var denne aften mødt 
op til Julie Dahl Møllers foredrag om 
flagermus – og de blev ikke skuffede. 
En veloplagt foredragsholder viste 
imponerende film og billeder, især 
hentet fra internettet, og fortalte le-
vende om sin fascination af denne 
talrige pattedyrorden, der tæller en 
femtedel af alle pattedyr i hele ver-
den. Fra Danmark kendes kun 17 ar-
ter, nogle meget sjældne, andre som 
vandflagermus og sydflagermus 
ganske almindelige.  
   Julie fortalte lidt om sit arbejde, der 
bl.a. gik ud på at undersøge flager-
musbestanden i områder, hvor der 
skal laves større bygningsarbejder, 
og hvor der muligvis skal tages hen-
syn til de fredede flagermus. Mest 
fortalte hun dog om deres utrolige 
evne til at ekkolokalisere byttedyr, 
hovedsagelig insekter. Hun fortalte 
også om deres evne til gennem vari-
ationer i de enkelte arters vidt for-
skellige skrig, der kunne ændres en 

lille smule i frekvens og klang, til at 
danne sig et lydligt billede af omgi-
velserne og fx afstanden til sit bytte-
dyr. Til bestemmelse af de enkelte 
arter er en såkaldt flagermusdetek-
tor, der gør det muligt at høre de høj-
frekvente lyde for os mennesker, nyt-
tig.  
    Ellers fortalte hun meget overra-
skende, at nogle arter ligesom fugle-
ne trak sydpå om efteråret, og at de 
desværre herunder risikerede at bli-
ve ramt af de efterhånden mange 
store vindmøllers vinger; endvidere 
at parringen foregik om efteråret, 
men at selve befrugtningen og æg-
løsningen, ovulationen, først påbe-
gyndtes om foråret. Ungefødslen 
skete derefter i løbet sommerhalv-
året, hvor jo også insekterne er talri-
gest. Spørgelysten til sidst var stor, 
og Julie svarede beredvilligt; men 
også sådan at man fik det indtryk, at 
vores viden om disse spændende 
dyr langtfra er udtømt. Heldigvis. 

 
Kenneth 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Generalforsamling og småtur 

Søndag den 18. februar 
 

Referatet fra generalforsamlingen 2018 kan stadig – indtil generalforsamlingen 
for 2019 afholdes – læses på hjemmesiden. 
 
 

Referat af småturen i forbindelse med generalforsamlingen 
 

Småturen i Høed Skov foregik i et adstadigt tempo og i fint vejr. Der var tid til at 
snakke. På de godt 1½ time turen varede, så vi både då- og rådyr. Af fugle så 
eller hørte vi havørn, 2 røde glenter, flere musvåger, 5 ravne, 19 overflyvende 
blisgæs, grågæs, sortmejse, sjaggere, flere spætmejser, mindst 1 kvækerfinke 
og 3 dompapper. Vi var 12 deltagere. 

Klaus 

 
       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fugletræk over Nordsjælland 

Søndag den 25. marts 
 

Vi var 8 Natur-Øst’ere, der mødtes 
kl. 8 på Ølby Station, hvor kort og kø-
rebeskrivelser til dagens lokaliteter 
blev uddelt. Under uddelingen så vi 
dagens første overraskelse: en 

skovsneppe i rasende fart mod Køge 
Ås. 
    Ved Nivå Strandenge så vi allere-
de det første fugletræk af sangsva-
ner og musvåger. Sigtbarheden var 
nedsat pga. dis i Øresund. Dette får 



trækkende fugle til at fortsætte mod 
Hellebæk/Helsingør. 
    Vejret ved Hellebæk var begyn-
dende forårsagtigt med plusgrader 
og en svag vind, hvilket indikerer fine 
forhold for trækfuglene op igennem 
Øresund og fra det centrale Sjæl-
land. I Kattegat mod nord og i Øre-
sund mod øst var det lettere diset. 
Allerede ved ankomst sås mange 
musvåger i luften, og hurtigt derefter 
så vi den første af 2 flokke kredsen-
de traner. Der var også ravne i luf-
ten. Efter frokost så vi trækkende 
havørne og småfugle; flest bogfinker. 
Ved tilbagekomst efter en gåtur i 
yderkanten af Teglstrup Hegn så vi 
igen en skovsneppe. Af rastende 
fugle så vi bl.a. to lille korsnæb, en 

sortrygget vipstjert, der er en race af 
hvid vipstjert, og vi hørte sanglærken 
trille. Opholdet ved Hellebæk varede 
i 3½ time. 
    Herefter kørte vi hjemad med et 
kortere ophold ved Næbbegård 
Sumpskov ved Sjælsø. Her er anlagt 
en gangbro ud i sumpen, og herfra er 
det muligt at komme tæt på sump-
skovens fugle. Det var dog for tidligt 
på året, for udover to spætmejser, en 
rørspurv og nogle blåmejser var der 
fugletomt. 
    Konklusion: En skøn tur med 
masser at se på og igen i et dejligt 
selskab. Formålet med turen var at 
se fugletræk over Nordsjælland, og 
det blev til fulde indfriet. 

Klaus 

 

 

 
        

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Japansk Hestehov    Foto: Karen Margrethe 

 



Tur til Søholm Skov og Tryggevælde Ådal 

Søndag den 15. april 
 

Der blev vandret, stået og holdt pau-
ser og der blev set, lyttet, rørt, nydt 
og snakket undervejs på en 4 km gå-
tur i Søholm Skov og senere på en 2 
km tur i Vallø Slotspark. 
    Søholm Skov omkring de smukke 
søer i en frodig og varieret natur be-
gejstrede de 18 deltagere. Man for-
nemmer slet ikke, at området ligger 
meget tæt på kysten og Køge 
Sønakke. I starten var det noget op 
ad bakke med dis og køligt vejr, men 
det klarede op, og det blev lunere. 
Fugle og tidlige blomster var der 
masser af. Her skal blot nævnes ar-
ter som trane, havørn, rød glente, 
gråstrubet lappedykker, knarand, 
skeand, landsvale, sangdrossel, fug-
lekonge, løvsanger og jernspurv. På 
en strækning af 100 m på en syd-
vendt skråning sås Hvid, Gul og Blå 
Anemone, og Almindelig Lungeurt og 
Lærkespore stod i blomst. Et dejligt 

område, som også kan besøges me-
dio maj. 
    I frokostpausen ved Tryggevælde 
Å ved Kirkestien sås fiskeørn, og 
dobbeltbekkasin blev hørt. 
    På gåturen i Vallø Slotspark lærte 
vi om Spøjs Løg, som stod i et helt 
tæppe. Der blev også set både Rød 
og Japansk Hestehov. Kastanjetræ-
erne står i knop, og det kan ikke vare 
længe, inden de springer ud. Der var 
halemejse, træløber, fuglekonge, 
spætmejse, knarand og stor skalle-
slugere. Dagens sidste fugl blev et 
hit. Der blev fundet en rødtoppet fug-
lekonge. Sådan! Over 50 arter blev 
talt på turen. 
    Der skal lyde en stor tak til delta-
gerne for udvist begejstring og tål-
modighed. Man ønskes en rigtig god 
tur til Grækenland med store ople-
velser.  

Klaus 

 

Nordvestlige Grækenland 

7. maj – 14. maj 
 

Dette års stortur gik til det nordvestli-
ge Grækenland. Stedet er ikke spe-
cielt kendt for sine fugle og planter, 
men lokaliteten var bl.a. valgt, fordi 
det er nemt at komme til Parga i 
Grækenland, som er et chartertu-
ristmål ved Adriaterhavskysten, og 
turen derfor kunne gøres økonomisk 
fordelagtigt. Vi havde hjemmefra un-
dersøgt litteraturen, bl.a. en bog med 

titlen ’Birding in Greece’ og fundet ud 
af, at der i området var en del inte-
ressante fuglelokaliteter, og når nu 
turen var lagt på et gunstigt tidspunkt 
i maj, var vi sikre på, at botanikken – 
vi havde Jon med som botaniker – 
ville vise sig fra sin bedste side. Inte-
ressante insekter var der også en del 
af, og det er jo også spændende at 
lave en slags pionerarbejde. Det vi-



ste sig at være et godt valg med over 
200 plantearter og 108 fuglearter. 
Når dertil kommer, at turen gennem-
førtes i et smukt landskab, problem-
løst og uden uheld af nogen art, må 
den siges at være en succes for de 
26 deltagere. 
     Mandag var afrejsedag, og tirs-
dag morgen kl. 9 ankom bussen til 
hotellet. Den skulle denne dag bringe 
os til det nordlige Kalamas-delta, 
hvor en vandretur bød på en del fug-
le, bl.a. silkehejre, sort ibis og stylte-
løber. Senere efter at have besøgt 
området ved det sydlige delta blev 
der kikket planter, så turen fik en god 
start.  
    Tirsdag morgen blev vi hentet af 
en mindre bus, og de næste mange 
dage tilbragte vi inde i landet, hvor vi 

besøgte adskillige steder, var ude at 
sejle – nogen var sågar ude at bade 
– og så mange spændende fugle og 
planter. Især den hvide og den krøl-
toppede pelikan havde vores inte-
resse. Vi boede også på et hotel i en 
anden by inde i landet og kom først 
tilbage til Parga lørdag aften.  
    Søndag var vi på en længere sejl-
tur, og mandag var vi på en gåtur op 
på borgen, der ligger med en flot ud-
sigt over Parga og slappede ellers af, 
da vi først skulle flyve hjem om afte-
nen. Da det er umuligt på denne kor-
te plads at beskrive turen med dens 
mange stop og oplevelser mm., hen-
vises der til den omfattende turrap-
port, som er at læse på vores hjem-
meside

. 
 
På turledernes vegne                          Kenneth 
 
En stor tak til turlederne Ebba, Karen Margrethe og Per, til den botaniske leder 
Jon Feilberg og fuglelederen Per Rasmussen samt selvfølgelig til de engagere-
de deltagere.  
                

 

 

 

 
                                                                         

 
             
 
 
 
 

   Pontonbroen til øen i Mikri Prespa. Foto: Karen Margrethe                                                   



Botanisk kursus 

Onsdag den 30. maj 
 

Dette arrangement blev desværre aflyst pga. manglende tilslutning. 
 

 

 

 
 
Foto: Karen Margrethe 

 

Kværkeby Fuglereservat 

Søndag den 3. juni 
 
Vi mødtes 11 personer ved indgan-
gen til Kværkeby Fuglereservat. Da-
gen stod i planternes tegn - Jon hav-
de lavet en flot plantenøgle, som vi 
blev undervist i: Var planten enkim-
bladet eller tokimbladet? Var det en 
landplante eller en vandplante? Hav-
de den mælkesaft i stænglen? Etc. 
Sådan gik vi frem for til sidst at be-
stemme planten med hjælp af Den 

Nye Nordiske Flora. Samtidig præ-
senterede Jon også sin egen hjem-
meside:  
http://foto.dennyenordiskeflora.dk/#!h
ome, hvor han selv har taget billeder 
og sat navne på adskillige danske og 
også grønlandske planter. Så flot et 
arbejde. Vi vil sætte Jons plantenøg-
le på vores hjemmeside, så snart 

http://foto.dennyenordiskeflora.dk/


han er tilfreds med den, så kan alle 
få glæde af den. 
    Da vi lavede plantebestemmelse, 
mødte de fleste grupper udfordringen 
med at kende forskel på rosenfamili-
en og ranunkelfamilien - den var 
drilsk, men godt at vi blev klogere. Af 
planter så vi f.eks. Gifttyde, Kulsuk-
ker, Lav Ranunkel, Frøbid, Pyrenæ-
isk Storkenæb, Gaffel- og Skærm-
vortemælk samt Svinesennep, som 
lignede Agersennep meget på blom-
sterne, men bladene var anderledes. 
Der var herrevarmt, så vi søgte ind i 
skyggen for at spise frokost. Herefter 
gik vi en tur i reservatet, hvor vi brug-
te det, vi netop havde lært. Fugle var 
der ikke mange af, det skyldes mink, 
som foreningen forsøger at bekæm-
pe vha. minkfæller. Langs åen, der 
danner grænse i reservatet, så vi de 
smukke blå (hannerne) pragtvand-
nymfer. 
    Kværkeby Fuglereservat blev 
dannet af legetøjsimportør Gunner 
Goddik. Han startede med at fiske i 

søerne i mosen, men da han blev af-
vist af ejeren, endte han med i 1970 
at købe stedet + tre ekstra tilliggende 
områder. Ca. 17 tønder land. Han 
lavede laguner og redekasser - sør-
gede for, at vandet var rent - faktisk 
tømte han lagunerne 2 gange for at 
få rent vand. Alt sammen for at gøre 
det til et attraktivt naturområde med 
fugle, planter, fisk og insekter. 
    Da Goddik pga. af alder ville sæl-
ge området, slog nogle aktive men-
nesker sig sammen med det formål 
at opkøbe mosen. De søgte fonde, 
A.P. Møller-fonden og Bjarne Jen-
sens Fond og legater; de lavede en 
indsamling, så det i 2010 lykkedes at 
købe området, der i dag ejes af for-
eningen Kværkeby Fuglereservats 
Venner. Mange gør et stort arbejde 
for at opretholde og udbygge områ-
det til glæde for de mange besøgen-
de, som enten skal være medlem for 
at komme ind, eller de skal købe en 
rundvisning. Læs evt. mere på 
www.fuglereservat.dk. 

 
Ebba og Karen Margrethe 

 

Samsø  

10 - 12. august  
 

Årets ø-tur med MidtNatur gik til 
Samsø. For første gang valgte vi at 
overnatte, og det endda to gange. 
Spændende om vore medlemmer 
var med på den, men det gik fint, da 
alle var samlet op, rummede bussen 
45 deltagere (heraf 20 fra Natur-Øst), 
og værten på Flincks Hotel i Trane-
bjerg måtte ty til sine ekstra rum på 
den modsatte side af gaden. 

    Trods 2018 havde været den tør-
reste, varmeste sommer i årtier, 
valgte den at stoppe lige netop, som 
vi skulle af sted. Men som det jo hel-
digvis tit går, fik vi tre gode dage, kun 
med forstyrrende regn den sidste ef-
termiddag. 
    Det stormede kraftigt, og vi var lidt 
nervøse for færgeoverfarten, men 
der var dejlig morgenmad, og alle 

http://www.fuglereservat.dk/


klarede skærene uden ubehag. I 
bussen fortalte Jørgen små historier 
og lidt om Samsø. Vi startede med at 
køre til Kanhave Kanalen eller der, 
hvor den var engang fra Stavns Fjord 
til Sælvigbugten. Vi ville starte på 
læsiden af øen, men det mærkede 
man ikke meget til! Alligevel et 
spændende sted som vikingerne 
kunne trække deres skibe igennem, 
den ene og den anden vej - i sikker-
hed. Derefter kørte bussen fra Flad-
så Turistfart os til Vesborg Fyr, ifølge 
Jørgen Danmarks midtpunkt (eller et 
af dem). Dér kunne man bestige fyret 
og se den smukke udsigt. Frokosten 
blev indtaget ved Naturskolen, som 
kunne byde på borde/bænke, sol og 
nogen læ. Derefter kørte vi til Dyret, 
en bakketop - 69 trin op - der ligger 
sydvest for Onsbjerg. Alle var derop-
pe, og der var en fantastisk udsigt til 
flere sider, trods træbevoksning. 
Mange var trætte, så vi kørte til 
Flincks Hotel i Tranebjerg og blev 
indlogeret. Resten af eftermiddagen 
kunne bruges til udforskning af byen 
og cafélivet. Før middagen var der 
planteparade i gårdhaven. Trods den 
tørre sommer havde Jon alligevel 
samlet et bord fuld af planter. Dejlig 
kulmule og citronfromage til aften. 
    Dag to var helliget den nordlige 
del af Samsø. Vi startede med Balle-
bjerg, øens højeste punkt, 64 m med 
det lille tårn, bygget i 1920. Det kan 
bestiges, og udsigten er fantastisk. 
Derefter gik turen gennem Langda-
len til Vandstedet. Her kunne man 
nemt komme helt tæt på havet og 
kikke op på klinterne. Turen fortsatte 
op til Issehoved, Samsøs nordligste 
punkt. Vi gik en dejlig tur oppe fra p-

pladsen helt ud til spidsen og en an-
den vej tilbage. På toppen var der 
borde/bænke nok til 45 mennesker, 
oven i købet med sol, udsigt og læ. 
Maden, frikadeller og lækker kartof-
felsalat, var blevet leveret kort forin-
den af hotelværten. Eftermiddagen 
startede i prisbelønnede Nordby, ga-
dekær, brønd og cafeer skulle 
checkes af. Senere gik turen til end-
nu nogle smukke bakker, Espedal og 
Møgelskår, en kort og en lang tur 
blev udbudt, begge gode ture. Da-
gens ekskursioner sluttede af i den 
lille hyggelige Mårup Havn, et rigtig 
godt sted at nyde en is. Plantepara-
de før middagen, som bestod af 
langtidsstegt kalvefilet og æbletrifli.  
    Sidste dag truede vejret. Vi starte-
de med at køre til Stavns Fjord. Her 
havde vi fået lov at besøge en privat 
lodsejer, Ole, og gå en smuk tur, 
først op over en høj bakke med end-
nu en dejlig udsigt, hvor et stort træk 
af grågæs overfløj os (flot) og bagef-
ter ned på hans strandeng. På bak-
ken voksede turens sjældneste plan-
te, Stor Gyvelkvæler og på engen, 
Sølvmælde. Ole fulgte selv med os 
rundt og kunne fortælle om familiens 
dejlige sommersted. Vejret holdt sta-
dig tørt, næsten da, så vi kørte til 
Besser Rev og gik ud på Draget, 
som den første del af tangen hedder. 
Den afskærer Stavns Fjord fra 
Samsø Bælt. Vi nåede lige ind i bus-
sen, før regnen tog fat. Heldigvis 
havde vi fået lov til at spise vores 
mad i en tilbygning til Naturskolen, 
hvis vejret var skidt, så det benyttede 
vi os af, klemt sammen, men tørt. Ef-
termiddagen ville vi gerne have brugt 
ved Ilse Mades Kilde, men det måtte 



vi droppe. I stedet kørte vi igen til 
Tranebjerg og besøgte museet og 
Den gamle Købmandsgård. Udmær-
ket film om Samsøs tilblivelse og fine 
udstillinger. Turen sluttede af i Bal-
len, nogle trodsede regnen og gik 
rundt og kikkede, de fleste fandt et 
kaffested. Man kunne godt fornem-
me, at sommersæsonen var ved at 
ebbe ud, flere steder var det sidste 
åbningsdag. 
    På grund af vejret var der ikke så 
mange fugle at se, men vi så da 
storspoven to gange og to hvidklirer 

den første dag ved Stavns Fjord. 
Sandløbere og stor præstekrave ved 
Issehoved. Stor flagspætte, strand-
skade, fiskehejre og grågæs ved 
Oles sted. Splitterner ved Draget. 
Fra bussen så vi flere gange rørhøg, 
og nogle medlemmer så også en 
svaleklire. Desværre, så vidt vides, 
så ingen stenvender, som jo skulle 
være der. 
    Trætte og fulde af indtryk kunne vi 
spise aftensmaden på færgen. En 
dejlig tur uden uheld. 

Karen Margrethe 

 

 

 

    Besser Rev   Foto: Karen Margrethe 

 

 

 

 



Ølsemagle Revle 

Søndag den 9. september 
 

Kl. 10 og i et dejligt septembervejr 
med lun luft, solskin og lidt blæst fra 
syd drog de 14 deltagere fra dæm-
ningen til nordspidsen i et adstadigt 
tempo. For flere deltagere var det et 
kærkomment gensyn med revlen og 
udsigten over Køge Bugt. 
    Undervejs så vi en lille flok over-
flyvende lille kobbersnepper, en 
brushøne, en dobbeltbekkasin blev 
hørt, nogle splitterner og en fourage-
rende ung rovterne med sit impone-
rende orangerøde næb. Derude hvor 
vadefladerne kan ses – om end be-
grænsede af et højvande – stillede vi 
teleskoper op og registrede canada-
gås, grav-, pibe-, knar-, spids- ske- 
og krikand, hjejler, viber, almindelig 

ryle, svartbag og fjordterne. En fi-
skeørn trak sydover, senere én til, og 
2 brunlige rørhøge blev set. 
    Efter en lang og tør sommer er 
revlen ret ensformig, og botanisk var 
der ikke det store udbytte. 
    Ved nordspidsen så vi, at ind-
/udløbet mellem revlen og Staunings 
Ø var sandet til, og at det var muligt 
at gå tørskoet over. I de 11 år jeg har 
været ved revlen, har jeg ikke set 
lignende. Om det er første gang, skal 
jeg lade stå i det uvisse. 
    Alt i alt en stille og fredelig tur på 
3½ time, hvor vi kunne udveksle 
sommerens ferieoplevelser med hin-
anden. 

 
Klaus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra vores tur til Hyllekrog  Foto: Carsten Nilaus Pedersen 

 



Trækfugletur til Hyllekrog/Saksfjed Inddæmning 

Søndag den 30. september 
 

Vi var 12 på turen til Hylle-
krog/Saksfjed og nåede Hyllekrog kl. 
ca. 9.30. Vejret var blæsende, men 
alle var enige om, at blot det ikke 
regnede, var det fint. Vi startede på 
diget lige ved Hyllekrogtangen, der 
var et par ryler, lidt svaner og grå-
gæs. Ikke noget at råbe hurra for, 
slet ikke sydover, hvor vinden kom 
fra. Vi bevægede os videre op ad di-
get, nu tittede solen frem, og på ve-
jen op til Billitse pumpestation var 
der lidt mere at se, bl.a. pibeænder, 
krikænder, knortegæs, hvidklirer, 
præstekrave, dobbeltbekkasin, tårn-
falk, sortkrage og sågar en sæl. Der 
var ikke de store flokke af rovfugle 

på træk, som vi havde forventet – 
der var ikke meget vand bag digerne, 
sikkert pga. tørken i sommer. 
    Vi spiste frokost ved Lyttesholm 
Naturcenter, hvor Carsten fik øje på 
en spurvehøg. Alle hørte spætten, 
men vi så den ikke. 
    Herefter gik turen til Reservat 
Nord, hvor vi i højt solskin på vej ud 
mod diget så 3 havørne og en glen-
te. Oppe på diget så vi ravn og 2 sæ-
ler. Her så de, der havde skop, en 
stor flok grågæs på træk. 
    Turen sluttede med kørsel langs 
smuk gammel skov til hhv. Lundehø-
je og Høvinge havn. På vejen så vi 
en stor flok bogfinker på træk. 

Ebba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

     Fra turen på Oplevelsesstien   Foto: Karen Margrethe 



Familietur til Ringsted Oplevelsessti 

Søndag den 21. oktober 
 

15 deltagere havde mod på denne 
tur, 13 voksne og to børn. Vejret var 
fint for årstiden, stille, 15 grader, tørt, 
og gråt, men med meget smukke ef-
terårsfarver. 
    Vi mødtes i Ølby. Allerede her 
havde Inga det første stykke natur 
parat til drengene, en mariehøne-
puppe. Sådan en havde vi andre hel-
ler ikke set før. Vi fordelte os i bilerne 
og kørte til Roskildevej 302, mellem 
Ringsted og Roskilde. Her efterlod vi 
Jørgens bil, Svend og Ralf kørte vi-
dere til vores bålsted for at forberede 
bålet. De efterladte gik ned i ådalen, 
hvor Vigersdal Å løb under vejen og 
ud mod Haraldsted Sø. Der var lavet 
et fint brosystem under vejen. Vi blev 
fulgt af sted af en lille flok får med 
sorte hoveder og ben. Også et par 
sorte geder og en islandsk hest 
græssede på den anden side af åen.  
    Længere fremme kom søen med 
nogle få fugle, knopsvaner, skarv, 
gråænder og fiskehejre. Stien var 
meget fin med mange træbroer lagt 
ud for at beskytte folk og natur. Halv-
vejs lå en shelter med bålplads. Et 
par fiskere havde fanget nogle fisk 
og skulle til at riste dem over bålet, 
alt var klart, hovsa, ingen ild! Her 
hjalp Inga, hun havde en lighter, og 
så fik vi et gratis kursus i at tænde et 
bål. Drengene nød at være på den 
lille mole og kikke på livet i søen, de 
fandt en musling, som Inga har be-
stemt til at være en vandremusling. 

Her ved shelteren stødte Per til os og 
lidt senere Karen-Grete. De havde 
taget turen fra den anden side og 
kom os i møde. Vi nød de smukke 
farver, benved, et piletræ med floffi-
ge frugter, Håret Høgeurt, Stor 
Knopurt, Blåhat, Nikkende Limurt og 
endda to små populationer af Soløje, 
alle med nye friske blomster grundet 
det varme efterår. 
    Efter shelteren blev vi desværre 
splittet op i to grupper, den ene gik 
direkte til bålstedet i Vrange Skov, 
Karen Margrethe og Jørgen kørte til-
bage til Roskildevej og hentede Jør-
gens bil, og derefter gik de også til 
bålstedet, hvor Svend og Ralf havde 
sørget for, at to bål var godt i gang. 
De resterende troede, at de skulle 
hentes ved en p-plads, som lå ved 
det sted, hvor vi forlod oplevelsessti-
en. De ventede på os der, og vi an-
dre ventede på dem ved bålstedet. 
Vi kunne ikke ringe, for der var ingen 
dækning. Men til sidst lykkedes det 
at samle alle ved bålet, hvor der var 
masser af pølser, brød og alt tilbe-
hør. Trods misforståelsen hyggede vi 
os ved bålet, som også varmede. 
Mohammad var så heldig at finde et 
forladt hvepsebo, som naturligvis 
skulle med hjem. 
    Alle var enige om, at det er en dej-
lig natursti, som Ringsted Kommune 
har lavet. Vi fulgte den på en stræk-
ning af 3 km, men den er på 25 km. 
Et besøg værd en anden gang. 

    
  Karen Margrethe 



Sen efterårstur til Vestsjælland med Reersø 

Søndag den 4. november 
 

15 deltagere mødtes mellem kl. 8.30 
og 8.45 med afgang fra Lellinge og 
opsamling ved Borup. Vejret var dej-
ligt efterårsagtigt med en del sol og 
omkring 8 grader. Senere faldende til 
4 og stigende til hele 11 grader. 
    Undervejs til første stop mellem 
Reerslev og Sønderød kørte vi forbi 
skove, som stod i de skønneste far-
ver. Derudad så vi de første røde 
glenter og ved stoppet endnu en del. 
Næste stop var engene ved Tissø, 
hvor vi kunne se og høre sangsva-
ner, grågæs og pibeænder. Herfra 
kørte vi til Fugledegård, hvor der var 
lidt mere at se på. Ud for fugleskjulet 
svømmede der bl.a. sangsvaner, taf-
fel- og hvinænder. Lige inden afgang 

efter frokost overfløj to havørne og 
en stor flok bramgæs området. 
    Endnu to havørne sås siddende 
ved Flasken, som er et vådområde 
lige inden Reersø. På øen gik vi en 
tur i den idylliske landsby og så dens 
gårde med bindingsværk og stråta-
ge. En haleløs og sort kat fik vi også 
set, kælet med og fotograferet. 
    Desværre lykkedes det ikke at se 
pibesvane, sortgrå ryle og stenven-
der; men gør det noget? 
    Det hyggelige samvær kulminere-
de på Reersø Kro, hvor der var ar-
rangeret kaffe, te og ”gammeldaws” 
æblekage. Ved 15.30-tiden gik det 
hjemad igen. 

Klaus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Karen Margrethe 



Julehyggeaften 

Tirsdag den 4. december 
 

Vi var 26 deltagere i dette års jule-
hyggearrangement, som især vil bli-
ve husket for det fremragende jule-
bord, som Jersie Forsamlingshus – 
og ikke Il Gusto, som vi ellers tidlige-
re har annonceret – var leverandør 
af, så mon ikke, vi en anden gang vil 
benytte os af at få maden bragt fra 
samme sted? Det vil tiden vise. I 
hvert fald var de mange retter vel-
smagende; der var, hvad der skulle 
være til et traditionelt julebord, og 
som et ekstra plus blev den oversky-
dende mad – og det var temmelig 
meget – fordelt i en masse plastikpo-
ser, som deltagerne ved aftenens 
slutning kort før kl. 22 kunne vælge 
imellem sig. Vi fik nemlig at vide, at 
den overskydende mad ellers var 
blevet smidt ud – og det syntes vi 
ville have været et enormt madspild. 
    Det kan næsten synes at være en 
gentagelse af tidligere års referater 

at nævne, at aftenen ellers gik med 
det sædvanlige: julesang, lotteri og 
tipskupon. Men sådan er traditioner 
jo. Det skal nævnes, at Inga efter lidt 
held – Karen-Grete havde nemlig 
også 11 rigtige – løb med præmien 
for flest rigtige på tipskuponen. End-
videre at der var 6 vindere i Pers lot-
teri, denne gang var der dog kun ét 
bestyrelsesmedlem, der vandt en 
gevinst; det har nemlig været en stå-
ende vittighed, at bestyrelsen plejer 
at løbe med mange af gevinsterne – 
vi har nemlig i tidligere år set eksem-
pler på dette – men stor moro vakte 
det, at flere af dette års vindere hav-
de tætte relationer til enten nuvæ-
rende eller tidligere bestyrelsesmed-
lemmer! 
    Også helt efter traditionen sluttede 
vi af med at ønske hinanden en god 
jul og et godt nytår. 

Kenneth 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Planteparade. Fra vores tur til Grækenland   Foto: Jette/John 

 

 

 

 


