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Kontingent for 2020 Fuglereservatet

Kontingent for 2020

Så er det igen tid til indbetaling af kontingent til foreningen Kværkeby Fuglereservats Venner.

Sammen med de øvrige medlemmer er dit/jeres medlemskab grundstenen i at bevare og udvikle det
smukke reservat. Ikke mindst medlemskaberne giver mulighed for at vi sammen kan deltage i mere
end 20 arrangementer i 2020. Og som tidligere annonceret, bliver det kommende år også med særlige
arrangementer for fejring af reservatets grundlæggelse for 50 år siden, ligesom vi også skal fejre
foreningens 10 år jubilæum.

Vi håber at jeres husstand også vil være en del af fuglereservatet i 2020.

Indbetal venligst kr. 200. Senest den 15. januar 2020.

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 2020 lod om en god bogpræmie blandt alle, der har indbetalt inden den 15. januar
2020. Lodtrækningen offentliggøres på generalforsamlingen.

Kalender for 2020

Jette og John har samlet en buket af fotogruppens flotte fotos og sat dem op i kalenderen. En
glimrende værtindegave eller julegave. Den koster 125 kr., hvis man selv kan afhente den her:

Jon Feilberg, Kastrupvej 8, Haraldsted, 4100 Ringsted - mobil 40150598
John Kristensen, Lammestrupvej 3B, Lammestrup, 4140 Borup - telefon 57526989
Jørgen Zeeberg Madsen, Risvangen 3, Benløse, 4100 Ringsted - mobil 40334699
Benny Rosenqvist, Rosengårdsvænget 11, Kværkeby, 4100 Ringsted - mobil 24220537

Betalingen kan foregå kontant ved afhentningen, ved
indsættelse af beløbet på konto 6823 1032373 eller på
MobilePay 31852. Skriv navn og antal kalendere.
Hvis kalenderen skal sendes med PostNord, er prisen
170 kr. inkl. forsendelse. Kalenderen kan bestilles ved
at sende en mail til John: j.kristensen@lammestrup.dk
eller på telefon 57 52 69 89.

Også mulighed for at give et medlemskab i
julegave

Ved at sende en mail til kasse@fuglereservat.dk kan
det aftales, hvordan vi kan fremsende et medlemskort
til brug for en julegave til familie og venner.

Foredrag og generalforsamling den 25. februar 2020 kl. 19 i Vigersted Forsamlingshus

På grund af ombygning i Anlægspavillonen i Ringsted flyttes generalforsamlingen denne gang til
Vigersted Forsamlingshus, Vigersted Bygade 41, 4100 Ringsted. Før generalforsamlingen viser Jette og
John billeder fra hele foreningens historie med de forgangne 10 år i reservatet – fra indvielse,
husbyggeri, arbejdsdage og meget mere. Og selvfølgelig flotte fugle og natur fra alle årstider.
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Kunne du tænke dig at være en del af bestyrelsen eller suppleant, er du meget velkommen til at give os
en melding. Eller måske har du gode idéer til nye tiltag eller kan gøre os opmærksom på noget vi har
overset og kan blive bedre til. Alle input er meget velkomne.

Foredrag ”Mit liv med pen og fugle” ved fuglemaleren Jens Gregersen

Den 10. marts kl. 19.00

Vigersted Forsamlingshus, Vigersted Bygade 41, 4100 Ringsted

Jens sammenfatter foredrages således: ”Første del tager udgangspunkt i mit eget liv som maler og
tegner – forenet med mit faglige engagement omkring fugle- og naturbeskyttelse, her med fokus på
Arktis. Jeg fortæller om, hvad der har inspireret mig – med lysbilleder af andres arbejder. Anden del
omhandler Sibirien med lysbilleder derfra. Om turenes formål – kortlægning af ukendte steder +
beskyttelse af visse endemiske fuglearter som Beringsterne og Skeryle. Emner går over i hinanden med
det overordnede, at tegneriet har ført mig til Arktis”.

Af hensyn til brandsikkerheden er der begrænset adgang – 120 pladser, så vi beder derfor venligst om
tilmelding til jonfeilberg@gmail.com

Rigtig Glædelig Jul og Godt Nytår

Året 2019 blev igen et år medlemmer og forening
kan se tilbage på med tilfredshed. Rigtig mange
støtter op og får gode naturoplevelser. Godt 430
husstande tæller medlemsskaren. Og tusind tak
for det. Også en stor tak til de mange frivillige
medlemmer, der giver en hånd med, så reservatet
kan stå indbydende og pænt gennem hele året.

På bestyrelsens vegne

Jon Feilberg
info@fuglereservat.dk

Denne mail er sendt på vegne af Kværkeby Fuglereservat. Afmeld
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