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Mandag d. 18. marts kl. 08.00  
Telefonisk tilmelding til ture til Hel-
goland, Saltholm, Horsens Fjord og 
Fyn starter. Ingen tilmeldinger pr. 
SMS eller mail!  
 
Torsdag d. 11. april kl. 18-20 
Vandretur langs Ringsted Å   
Vi tramper foråret i møde langs Ring-
sted Å fra Korsevænget til Høm Møl-
le. I alt 5,5 km t/r. (mulighed for 
transport tilbage til Korsevænget).  
Mødetid og sted: Kl. 18.00 på P-
pladsen over for Korsevænget 12.   
Turleder: Jon  
Tilmelding: Ikke nødvendig.  
                                                                                                                                                                                                                                 
Onsdag d. 24. april kl. 18-20 
Første årstidstur (gentages i juni og 
september) 
Vandretur i Tamosen. Vi går gennem 
skoven til Tystrup Sø og langs søbred-
den til Susåens udløb. Derfra via fug-
lekigget over Tamosen retur til P-
pladsen. Mulighed for mange fugle. I 
alt: 3 km.  

Mødetid og sted: Kl. 18.00 P-plads 
ved  Suserupvej 14 (Suserupgård).  
Turleder: Jon. 
Medbring: kaffe/the. 
Tilmelding: Ikke nødvendig. For kø-
relejlighed ring senest dagen før til 
Jon 40 15 05 98. 
 
Ons. d. 29. maj - lør. d. 1. juni   
Helgoland og Nordtyskland 
Vi skal en tur til Nordtyskland og se 
på vadehav og på den helt særlige ø 
Helgoland (éndagstur). Den er en lille 
kalkhorst i Nordsøen med fine fugle-
fjelde og mange turister. Det tager 3 
timer at sejle derover (husk evt. søsy-
getabletter). Vi går øen rundt (ca. 4 
km) og ser på suler, lomvier og man-
ge andre fugle. Færgen udgår fra Bü-
sum. Vi skal bo på vandrerhjem i 
Tönning. Detaljeret program for de 
øvrige dage udsendes senere. 
Mødetid og sted: Kl. 8.00 ved Ring-
sted Station (P-plads for turistbusser) . 
Medbring: Frokost til den første dag, 
praktisk tøj efter vejret, kikkert og 

MidtNatur er en forening af naturglade mennesker på Midtsjælland. Forenin-
gen blev startet i 1950 og har siden da afholdt hundredvis af møder og ekskur-
sioner i ind- og udland. Kontingentet er 100 kr. om året pr. husstand, betaling 
til konto: 6823-0001071157. Hvis intet andet er anført afholdes møder i Ring-
sted Kulturhus, Søgade 3, 4100 Ringsted. Hvis intet andet er anført baseres 
turene på kørsel i private biler. Her foreslår vi, at bezinudgifterne (2 kr./km) 
deles mellem samtlige personer i den enkelte bil. Ved møder: Kaffe og kage 
koster 20 kr.   
 
 
Bestyrelsen 2019/20 
Formand: Jon Feilberg, Kastrupvej 8, 4100 Ringsted, mobil 40 15 05 98, 

mail: jonfeilberg@gmail.com 
Næstformand: Lisbet Sahl, Bataljonen 119, 4100 Ringsted, mobil 29 61 12 

81, mail lisbetsahl@gmail.com 
Kasserer: John Kristensen, Lammestrup vej 3B, 4140 Borup, 57 52 69 89, 

(mobil  29 90 69 89), mail: jokr.mn@lammestrup.dk 
Hanne Trier, Snerlevænget 1, 4330 Hvalsø, mobil 21 67 75 52, mail: han-

ne.trier@godmail.dk 
Poul Erik Weinreich, Lundsagervej 3, 4100 Ringsted, mobil 21 91 52 88,  

mail: pebw@pebw.dk 
Suppleanter: P.O. Hansen, Holbækvej 190, 4100 Ringsted, 57 66 32 77 og 

Folke Ramskov, Skovåsen 20, 4060 Kr. Såby, mobil 46 32 17 10, mail: 
folramsk@hotmail.com 
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Suserup Skov Sule ved Helgoland 



evt. vandrestav. 
Pris: For delt dobbeltværelse: ca. 
3500  kr., for enkeltværelse: ca. 
3800 kr. 
Tilmelding: Tilmelding starter den 
18. marts klokken 08.00 og slutter 
den 31. marts. Ring til Jon på 40 15 
05 98 eller 57 60 01 25. Hele belø-
bet indsættes efter bekræftet tilmel-
ding på konto 6823-0001032373. 
Skriv kun jeres navn på tilmeldin-
gen, kontoen er i år reserveret til 
denne tur. 
Turledere: John, Jette og Bodil.  
 

Tur til Hønsehalsskoven (Tuse Næs) 
Skoven står på delvis næringsfattig 
bund, så der gror andre planter, end 
vi er vant til at se på Sjælland. Mu-
lighed for fugle på fjorden. Vi indta-
ger vores mad i naturen, så med-
bring evt. klapstol e.l. I alt 5 km.  
Turleder: Jon og Finn Bjerregaard 
Medbring: Vandtæt fodtøj samt 

mad og drikke.  
Tilmelding: Senest dagen før til Folke 
46 32 17 10.   
 
Onsdag d. 26. juni kl. 18-20 
Anden årstidstur til Tamose  
Samme mødested og -tid, som angivet 
under 24. april.  
Turleder: Jon. 
Medbring: kaffe/the. 
Tilmelding: Ikke nødvendig. For kø-
relejlighed ring senest dagen før til 
Jon 40 15 05 98. 
 
Fredag d. 21. juni kl.  8.30-17 
Bustur/sejltur til Saltholm 
Vi skal en tur til denne natur-oase 
midt ude i Øresund. Der er ingen fær-
gefart, men alligevel er lykkedes at 
arrangere et besøg. Fuglefredningen er 
stadig i kraft på denne tid, så vi skal 
holde os til den nordlige del af øen, 
men der er masser at se på alligevel: 
Blå Iris, Bulmeurt, Rovterne, andefug-

Kongeørn, havørn og mange andre 
rovfugle yngler eller raster i områ-
det. Endvidere ses traner, svaner, 
gæs, ænder ofte i stort antal.  
Sted: Ringsted Kulturhus, Søgade 3, 
4100 Ringsted. 
 
Mandag d. 2. december kl. 19.30 
Julehygge  
Vi hygger os med æbleskiver, glögg, 
kaffe og juleknas og ser  billeder af  
den danske natur i stort og småt.  
Tilmelding: Til Lisbet 29 61 12 81.  
Sted: Ringsted Kulturhus, Søgade 3, 
4100 Ringsted. 
 
***********2020************ 
Onsdag d. 22. januar kl. 19.30 
John og Jette: Indtryk fra årets rej-
ser 
John og Jette fortæller om - og viser 
billeder fra - rejser til spændende 
destinationer rundt om i verden. 

Sted: Ringsted Kulturhus, Søgade 3, 
4100 Ringsted. 
 
Tirsdag d. 4. februar kl. 19.30 
Generalforsamling med lysbilleder  
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Bestyrelsens beretning 
4. Kassererens beretning 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Valg af bestyrelse, suppleanter, 
revisor og revisorsuppleant. På valg 
er Jon Feilberg og Lisbet Sahl og 
John Kristensen samt suppleanterne 
P. O. Hansen og Folke Ramskov.  
Desuden er  revisorerne Lise Neu-
mann og Bente Jakobsen på valg.  
7. Indkomne forslag   
8. Eventuelt. 
Efter generalforsamlingen ser vi med-
lemmernes udvalgte billeder fra årets 
ture.  
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Hønsehals Sydfyn 



le og vadefugle m.m. 
Pris: 420 kr som betales i bussen.  
Mødetid og sted: Kl. 08.15 på Ring-
sted Station (turistbuspladsen).  
Medbring: Mad og drikke til hele  
dagen og kikkert.  
Turleder: Jon Feilberg  
Bindende tilmelding: Senest 5. maj til 
Jon 40 15 05 98. 
 
Fredag d. 16. aug. - søndag 18. aug. 
Ø-tur til Horsens Fjord 
Årets ø-tur sammen med Natur-Øst går 
til Horsens Fjord, hvor vi skal besøge 
tre øer: Vorsø, Alrø og Hjarnø. Vorsø 
har i snart hundrede år været fredet, så 
vegetationen har passet sig selv. Der er 
én beboer, fuglemaleren Jens Greger-
sen, som har lovet os at vise rundt. Vi 
skal vade til øen og tilbage igen. Van-
detur inkl. vadninger er ca. 6 km. Alrø 
er forbundet med fastlandet med en 
bro. Hjarnø har en færge, der udgår fra 
Snaptun. Vi skal bo på Hotel Skander-
borghus, Dyrehaven 3, 8660 Skander-
borg.  
Mødetid og sted: Kl. 8.15 på Ringsted 

Station (holdeplads for turistbusser).  
Medbring: Frokost til den første dag, 
praktisk tøj efter vejret, kikkert, evt. 
badetøj, stol og vandrestav. 
Pris: For delt dobbeltværelse: 2300 
kr., enkeltværelse: 2600 kr. 
Tilmelding: Tilmelding starter den 18. 
marts klokken 08.00 og slutter den 5. 
juni. Ring til Jon på mobil 40 15 05 
98. Hele beløbet indsættes efter be-
kræftet tilmelding på konto 6823-
0001029601. Skriv kun jeres navn(e) 
på tilmeldingen, kontoen er i år reser-
veret til denne tur. 
Turledere: Jon og Karen Margrethe. 
 

Bustur til Fyn 
Vi skal på denne tur besøge nogle ud-
valgte lokaliteter i de Sydfynske Al-
per. Vi skal også se det fine rigkær ved 
Hudevad. Detaljeret plan udsendes 
senere.   
Transport: Bus. 
Pris: 300 kr.  
Mødetid og sted: Kl. 08.00 ved Ring-
sted Station (perron 1, holdeplads for 

turbusser).  
Medbring: Mad og drikke til hele 
dagen og kikkert.  
Turleder: Bodil og Jon. 
Tilmelding: 18. marts til 5. juni. 
Ring til Jon på mobil 40 15 05 98 el-
ler 57 60 01 25. Beløbet bedes - efter 
bekræftet tilmelding - indsat på konto 
0400 4015918271  (Lån og Sparbank, 
Roskilde). Skriv kun jeres navn(e). 
Kontoen er i år reserveret til denne 
tur. 
 
Lørdag d. 14. september kl. 10-12 
Tredje årstidstur til (samme møde-
sted, som angivet under 24. april. Be-
mærk dog mødetid på denne tur!) 
 
Søndag d. 13. oktober kl. 9-15 
Fugletur (med KFV) til Avnø 
Vi garanterer bl.a. tusindvis af gæs og 
store rovfugle.  
Mødetid og sted: Kl. 9.00 ved Ring-
sted Station (P-plads ved Rundkør-
sel) . 
Medbring: Mad og drikke samt kik-
kert.  

Turleder: Jon og Arne Hastrup.  
Tilmelding: Ikke nødvendig. For kø-
relejlighed ring senest dagen før til 
Jon 4015 0598. 

Tirsdag d. 5. november kl. 19.30 
Fuglene i Lille Vildmose. Foredrag-
ved Ib Misfeldt  
Lille Vildmose er Danmarks største 
sammenhængende fredning. Frednin-
gen omfatter ca. 7.800 ha. Området 
indeholder Nordeuropas største høj-
mose, to indhegnede skove (Tofte 
Skov og Høstermark Skov) med be-
grænset adgang og mellemområdet, 
primært tidligere højmose, der er af-
gravet til tørv og spagnum; men nu 
fremstår som et område med enge, 
rørskov og krat. 
Området er frit tilgængeligt og byder 
på et meget varieret fugleliv i små-
søer (tørvegrave), rørskove og enge 
med kreaturgræsning. 
I foredraget beskriver Ib Misfeldt det 
spændende landskab og viser eksem-
pler på de mange dyr og fugle, man 
møder året igennem i Lille Vildmose. 
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Nyt foto her 

Lille Vildmose Vadning til Vorsø 


