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 KVÆRKEBY  FUGLERESERVAT 

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2021
Kommende arrangementer

Krible-Krable Dag - søndag den 12.
september Kl. 10:00 -13:00
       Åbent arrangement i samarbejde med Danmarks
Naturfredningsforening.

Få en god dag sammen med børn og børnebørn i
reservatet. Reservatet sørger for fangstgrej,
bestemmelsesduge, luppe og lidt at drikke, men
tag gerne selv lidt spiseligt med. Husk også tøj
og fodtøj der passer til vejret. Og husk at
børnene ikke går så meget op i om det er godt
eller dårligt vejr. Uanset hvad, plejer der at være
flot fremmøde. Vi har en lille trækvogn med til
grej, fangstnet og saftevand. Det er gratis at
deltage. Tilmelding er ikke nødvendig.

Mødested: Parkeringspladsen, Bjergvej 77,
Kværkeby, 4100 Ringsted.
       Guide: Steffen Bagger Sørensen 28 63 30 42
m.fl.

Fiskedag for børn og voksne - søndag den
19. september Kl. 9:30 –14:00
Medlemsarrangement. Ligesom tidligere år, har vi
fiskedag med fangstkonkurrence i september.
Fiskedagen er kun for medlemmer og deres børn
og børnebørn. Flere - både voksne og børn - har
fanget deres første fisk her i reservatet. Kom og
få en god fiskesnak eller få råd og vejledning,
hvis du gerne vil lære dig selv eller børnene at
fiske. Det koster kr. 100,- for voksne og 50,- for
børn at deltage. Husk tøj der passer til vejret.
Der findes fiskestænger til nybegyndere og dem
der ikke har grej. Vi fisker medefiskeri efter
gedder, aborrer og suder mv. Husk at tilmelde jer
til Henning på 25 36 66 03 eller til Torben på 40
91 27 28 – eller på mail til
kasse@fuglereservat.dk

Mødested:  Museet. Bjergvej 77, Kværkeby.
       Guider: Henning Kopp og Torben Lønholm.

Arbejdsdag søndag den 3. oktober Kl. 9:00-
14:00
Vi mødes inde ved huset kl. 9 og fordeler store
og små opgaver efter lyst, kræfter og tid. En
evigt aktuel større opgave er rydning af
selvsåede elle- og piletræer. Hvis vi ikke rydder i
tide, gror reservatet til i løbet af få år og
udsigten til de mange vandflader forsvinder. Det
afklippede materiale trækkes så vidt muligt til
kompostbunker eller bålpladser.

Der skal også opsættes en ny bænk ved vores
’hemmelige’ sti. Der bliver god udsigt over Lillesø
fra denne bænk. 
       Foreningen sørger for drikkevarer og kaffe, men
tag selv frokosten med.

https://app.heyloyalty.com/campaigns/230972/stats/show-click-map/a


Kun ved hjælp af frivillige medlemmer kan vi holde vores reservat i flot og velholdt stand. Dette er
indtil nu lykkedes, og det er vores håb, at flere har lyst til at være med, da der også indimellem skal
være plads til lidt udskiftning. Vi forsøger lige nu at hverve medlemmer til en række arbejdsgrupper,
som kan arbejde selvstændigt med konkrete opgaver - også uden for de fælles arbejdsdage. Vi
mangler bl.a. frivillige til plæneklippergruppen. I kan se alle grupper i nyhedsbrevet ’Alle hænder er
velkomne!’ fra 20. august - eller på
https://fuglereservat.dk/uf/60000_69999/61908/2cc81d83ac27d6938a207c98f62d62eb.pdf

Spørgsmål besvares gerne af Sten på 22 46 15 14 eller Peter på 20 83 60 90.

Eller på mail: kasse@fuglereservat.dk

Ekstern fugletur til Stigsnæs og Borreby
Mose søndag den 10. oktober kl. 9:00 –
14:00
       Mødested: Ringsted Station kl. 9:00 ved p-
pladsen nær rundkørslen.

Den traditionsrige fugletur i samarbejde med
MidtNatur går i år til Sydvestsjælland. Der er
mulighed for træk af rovfugle og desuden hjejler,
gæs og ænder i store flokke. Alternativ lokalitet
vælges i tilfælde af dårligt vejr.

Guide: Jon Feilberg m.fl. Telefon: 40 15 05 98.

Generalforsamling den 1. februar 2022 kl.
18 i Vigersted Forsamlingshus
       Vi starter med at byde medlemmerne på et par
stykker smørrebrød med tilhørende drikkevarer.
Af hensyn til serveringen kræves der tilmelding
og forudbetaling (50 kr.). Efter spisningen
afholdes ordinær generalforsamling. Nærmere
oplysning følger senere. Reserver gerne datoen
med det samme!

Tilbud til jeres venner og bekendte 
       Melder de sig ind nu og betaler kr. 250, så gælder medlemskortet resten af 2021 og hele 2022. Så tøv
ikke for længe med opfordringen! For øvrigt er vi nu 534 medlemmer, det er bare så flot! Tak fordi I
bakker vores dejlige reservat op!

Oplev reservatet
       Der kan på denne tid virke lidt tomt i reservatet, men giv jer lidt tid, sæt jer på en af bænkene og lyt
og spejd, så dukker spændende fugle op! Lige nu er muligheden for at se Fiskeørn god. Rørdrum og
Isfugl er derude et sted. Skriv gerne observationerne ind i vores gæstebog som ligger i udkigget.

Jon Feilberg
40 15 05 98

 

Denne mail er sendt på vegne af Kværkeby Fuglereservat. Afmeld
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