
Nyhedsbrev april/maj 2018 

 

Vinteren faldt i marts og måske sommeren i april! 

Det sene vintervejr har drillet os, så vi blev forsinkede i vores forårsklargøring. Til 
gengæld er der nu en eksplosion af blomster og en koncert af fuglesang; næsten som 
om vinter gik direkte over i sommer. Der er liv fuglereservatet, gæssene er nok dem 
man hører mest til, men der er mange andre fugle. På sin seneste tur noterede Henning 
33 arter. 

 

Arbejdsdag den 22. april 

I det dejligste vejr arbejdede 14 friske medlemmer med klargøring af reservat og 
museum. Nogle opgaver var planlagte og nogle opstod på stedet. Vi fik f.eks. tømt vores 
samletank lige pludselig og så fik vi løst to af fotografernes store ønsker: Tømmerflåden 
på plads foran museet og mågekasserne sat op, selv om vandstanden var meget høj. 
Der blev ryddet op og rengjort i museum og fuglekig. Området omkring huset udvendig 



fik også en omgang, stierne rundt i reservatet blev renset for grene, sten og 
muldvarpeskud og de værste hjulspor blev jævnet. Drænrør mellem søerne og åen blev 
renset, så vandet kunne løbe ud. Der blev også lagt to rækker fliser ved det lange 
bord/bænke sæt. 

Ekstra sikring af port til maskinrum blev monteret. Den gamle træterrasse blev fjernet og 
der blev lagt nye betonfliser. Og der blev også lavet en del andre mindre ting. 

 

Medlemsfremgang ! 

Tak til vore trofaste medlemmer fordi I støtter os. 

Vi har - som de foregående år - jævn fremgang i medlemsskaren i løbet af foråret, selv 
om der er en anelse at hente i forhold til sidste år! Den 1. maj 2017 havde vi 398 
medlemmer, i år er det "kun" 385. Så I må meget gerne hjælpe med at udbrede 
kendskabet til reservatet ved at fortælle om det rundt omkring – til familie, naboer, 
venner og bekendte. 

 

Inspiration for vores guider 

Vi arbejder på at uddanne og inspirere vores guider, så rundvisningerne bliver bedre og 
gæsterne får endnu bedre oplevelser i reservatet. Den 5. maj går guiderne i samlet flok 
en inspirationstur under Henrik Weidlings kyndige ledelse. Overvejer du at hjælpe som 
guide, er du meget velkommen den 5. maj kl. 13 inde ved huset. 



 

Medlemsarrangementer i forsommeren: 

• Nattergaletur søndag den 6. maj 2018 kl. 19:00 - 21:00 
• Pinsemorgen-rundtur søndag den 20. maj 2018 kl. 07:00 - 08:00 
• Pinsemorgen-fælles morgenkaffe søndag den 20. maj 2018 kl. 08:00 - 10:00 
• Nattergaletur tirsdag den 22. maj 2018 kl. 19:00 - 21:00 
• Ekstern tur til Tuse Enge torsdag den 7. juni 2018 kl. 17:00 - 21:00 
• Vip-tur for nye medlemmer søndag den 10. juni 2018 kl. 14:00 - 16:00 
• Tur ad Rosengårdsstien tirsdag den 12. juni 2018 kl. 19:00 - 21:00. 

Alle arrangementer kan ses på hjemmesiden og hvem der guider dem. 

 

Nedenstående arrangementer er både for medlemmer og dem der måske 
overvejer et medlemskab. Så alle er velkommen til at lære reservatet at kende 

• Nattergaletur onsdag den 9. maj 2018 kl. 19:00 - 21:00 
• Fuglenes dag søndag den 27. maj 2018 kl. 10:00 - 13:00 
• Nattergaletur mandag den 4. juni 2018 kl. 10:00 - 12:00 
• De Vilde Blomsters Dag søndag den 17. juni 2018 kl. 10:00 - 12:00 



Minkfælder 

Vi arbejder stadig med at få 2 fælder i gang: 1 fælde i Lillesø og en i Goddiks Sø. 
Arbejdet er stadig aktuelt, da der er blevet set mink i Goddiks Sø for nylig. 

Følg med i kalenderen på hjemmesiden og følg med på Facebook. 

 

Har du ønsker og idéer 

Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis du har spørgsmål eller særlige 
ønsker. Og husk, at der også er mulighed for dit eget særarrangement med en guide. 
Dog helst ikke mere end 25 deltagere. Prisen er kr. 1.250. Varighed 2 – 3 timer. 

Ring eller mail. 

Rigtig god sæson i Fuglereservatet 

Du modtager denne mail, fordi du har tilmeldt dig Fuglereservatets nyhedsbrev 

Klik her for at afmelde: afmeld 

  

 
 
 

https://bullsender-list.com/l/u/4095991/24967/2990234149f87f4656309b8bece78113/4742/85369/n
https://bullsender-list.com/l/l/9117454/4095991/24967/85369/4742/n

