
 KVÆRKEBY  FUGLERESERVAT  

  

Kontingentopkrævning for 2021 og God Jul 

  

 

  

Kontingent for 2021 
Så er det igen tid til indbetaling af kontingent til Kværkeby Fuglereservats Venner. Sammen med de øvrige 
medlemmer er dit/jeres medlemskab med til at bevare og udvikle vores smukke reservat. Og så giver 
medlemskaberne mulighed for, at vi sammen kan deltage i en snes spændende arrangementer i 2021 – hvis 
coronavirus ellers tillader det til den tid. 

Vi håber at jeres husstand også vil være en del af fuglereservatet i 2021. Indbetal venligst kr. 200, senest den 15. 
januar 2021. Beløbet indbetales til: Bankkonto i Sydbank: 6823 – 1022168 Eller til MobilePay: 31852. Husk i begge 
tilfælde, at opgive mailadresse, navn og evt. telefonnummer. Mailadressen er vigtig, da medlemskortet sendes til jer 
via mail. Der trækkes også i 2021 lod om en bogpræmie blandt alle, der har indbetalt inden den 15. januar 2021. 
Lodtrækningen offentliggøres på generalforsamlingen. 

  

Generalforsamling 
Vi bliver desværre nødt til at udskyde vores generalforsamling indtil corona-situationen er blevet bedre. Vi indkalder 
via nyhedsbrev til mødet til den tid.   

  

Jubilæum lørdag d. 15. maj 2021 
Corona spolerede vores jubilæumsplaner i år. Vi satser 
på, at situationen er bedre næste år. Kom og vær med til 
at fejre Fuglereservatets forsinkede 50-års 
jubilæum lørdag den 15. maj 2021 kl. 13 – 16. Her vil der 
blive holdt en reception ved huset med lidt godt til ganen, 
medens et par talere vil fortælle om hovedpunkterne i 
reservatets historie. Der bliver også vist en flot 
billedserien om reservatets historie, ligesom der også vil 
være mulighed for at gå tur på egen hånd eller deltage i 
et par guidede ture. Allerede nu arbejdes der på, at 
reservatet vil fremstå smukt og indbydende med lidt 
mere udsigt til de flotte søer. 

Vi håber, at en stor skare medlemmer vil være med til at 
markere dagen. 

 

 

 

 

Fotokalender 2020 
Desværre bliver der ingen fotokalender i år. Årsagen er IKKE corona, men derimod prisen for kalenderen. Den bliver 



så høj, at det ikke rigtig giver mening at producere og sælge den. Derfor springer vi over i år. Med henblik på 2021 er 
vi interesserede i at høre fra folk der savner kalenderen! Skriv gerne til John Kristensen  j.kristensen@lammestrup.dk 

  

Sandet er væk igen! 
Som I måske ved fra avisartikler og opslag på Set og 
Sket, så blev sandet fra torvet i Ringsted - med 
Kommunens hjælp - bragt til fuglereservatet, hvorefter 
det blev kørt ud på revlen. Der blev lagt et kæmpe 
arbejde i denne flytning og vi er meget taknemmelige 
over den beredvillighed, som I medlemmer udviser – tak 
for det! 

Det var desværre en overtrædelse af 
naturbeskyttelseslovens §3, så sandet blev fjernet igen 
efter ca. 1 måned i reservatet af firmaet Avlund. Vi er 
rigtig kede af, at vores drøm om en sandstrand til gavn 
for fugle- og dyrelivet skulle ende på den måde. Vi er 
også kede af de skader der er sket på vejen ved 
bortkørslen af sandet. Men livet må jo gå videre – også i 
reservatet. Her er der trods alt meget at glæde sig over, 
se bare næste afsnit! 

 

 

 

 

Sjældne fugle i reservatet 
Selv om der kan virke lidt tomt i reservatet uden for 
yngletiden ses der sjældne fugle for tiden – bl.a. 
skægmejse, stor tornskade, blå kærhøg, rød glente, 
sølvhejre, hvinand, havørn og selvfølgelig isfugl. En 
natugle er ved at indrette sig i en af uglekasserne. Så vi 
kan anbefale en tur derud, husk kikkert, tålmodighed og 
en skærpet hørelse – så skal der nok komme oplevelser. 

 

 

  

Vildtkamera 
Der er opsat et vildtkamera i reservatet, så vi kan observere fugles og dyrs færden døgnet rundt. Det er sat uden for 
stierne, så bare rolig, der er ikke overvågning af jeres almindelig rundtur! 

  

Medlemmer 
Vi er for tiden ca. 480 medlemmer. Det er rekord! Tusinde tak for jeres opbakning! 

  

Glædelig Jul 
I ønskes alle en glædelig jul og et godt nyt år i reservatet! 

Jon Feilberg, formand 
Telefon: 40 15 05 98 
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