MidtNatur
Program for 2017 /1,8

I

Bæver ved Pøleå i Nordsjælland

Tilmelding tilOrø, Enehøje og Got-

Tilmelding: Ikke nødvendig. For kørelejlighed ring senest dagen før til

land starter.

Jon 4015 0598.

Torsdag d. 20. april H.18-22.
ur til No r dsj æIland
I Nordsjælland trives de udsatte bævere. Vi skal med Flemming Rune ud og
se på nogle af dem.
Mødetid og sted: Kl. 18.00 ved Ring-

Mandag d. 08. maj ln. fi-20
Maglesø & Maglemose Bjerg

Onsdag d. 22. marts kl. 08.00:

B æv e r -t

sted Station (P-plads ved Rundkørsel).
Turleder: Jon
Tilmelding: Tilmelding senest dagen

før

til Poul Erik 2191 5288.

Mandag d.24. april kl. 18-20
Første årstidstur ad Oplevelsesstien
(gentages

i

juni

og septemher)

Vandretur ad Ringsted Oplevelsessti
fra roklubben til Vrangeskov. Smuk
og varieret tur på Ringsted Oplevelsessti.

Mødetid og sted: Kl. 18.00 på Ppladsen Ringsted Roklub, Ej lstrupvej
160.

Turleder: Jon.

Tag madpakken med på denne aftentil Sjællands "Alper". Vi en skal
en tur rundt om den smukke Maglesø
og et smut op i Grøntved Overdrev.
Vi slutter turen af med at nyde aftensolen fra det 105 rn høje Maglemose

tur

Bjerg.
Mødetid og sted: Kl. 17.00 ved Ringsted Station (P-plads ved Rundkørsel).

Turleder: Jon.
Tilmelding: Senest dagen før til Ka-

rin2l75

6268.

Søndag d. 28. naj - lørdag d. 3 juni
Stortur til Gotland
Vi skal med bus via Skåne og Småland til Oskarshamn, hvorfra færgen
sejler os til Visby. Vi skal bo på Suderbys Herrgård lidt syd for Visby.
L

Rauker påFåtrø

Planlagte udflugtsmål er bl.a. Fårø
med de høje smukke kalkstøtter
"rauker" samt et par moselokaliteter
med orkideer. En dag er sat af til
Store Karslø, hvor vi under kyndige
naturvejlederes kommando skal se
fugle{eldene. Vi har også sat en dag
aftil finde og beundre den største af
alle nordiske orkideer, Fruesko, der
lige er sprunget ud. I skoven nær
hotellet yngler natravnen, den skal
vi opleve. Endelig må vi forbi fuglemaleren Lars Jonssons museum på
den sydlige del af øen. Der bliver
også tid til at nyde den smukke,
uspolerede middelalderby Visby.
Mere inform ation følger.
Transport: Bus.
Pris: 7000 kr/person. Prisen dækker
transport i bus samt overnatninger i

dobbeltværelse, morgenmad, frokostpakke og middagsmad.
Enkeltværelse kan tilkøbes for 1500

kr.

Mødetid og sted: Kl. 09.00 ved Ringsted Station (P-plads for turbusser)
Hj emkoms t: Lørdag eft ermiddag.
Medbring: Husk PAS, frokostpakke
til lørdag og kikkert/teleskop.

Turleder: Bodil og Jon.
Tilmelding og betaling: Senest 15.
april til Jon på mobil40l50598 (efter
26. marts til John ph 5752 6989). Depositum (1000 kr.) indsættes - ved
bekræftet tilmelding - på konto
6823 000 1032313 i Sydbank, Ringsted. Senest 1. maj indsættes det resterende beløb på samme konto. Skriv
kun jeres navne, kontonummeret er
reseryeret til denne tur.

Peter Feruchens berømte

hvalport

på Enehøje.

d. 08. juni kl. 17-19
Fugletur til Gyrstinge
Torsdag

Sammen med Kværkeby Fuglereservat
skal vi besøge en afkomntunens bedste fugle lokaliteter.

Mødetid og sted: Kl. 17.00 ved kilden

i Store Bøgeskov.
Turleder: Jette Bjerregaard og Jon
Feilberg.

Tilmelding: Ingen. For kørelejlighed
ring senest dagen før til Jon 4015

Mødetid og stedr Kl. 18.00 ved Haraldsted Forsamlingshus, Langebj ergvej 56, mellem Haraldsted og Skee.

Turleder: Steen Drozd Lund.
Tilmelding: Senest dagen før til Jon
4015 0598.

Tirsdag d. 20. juni kl. 18-20
Anden årstidstur ad Oplevelsesstien
(samme mødested og -tid, som angivet
under 24. april.

0598.

Mandag d. 12. juni kl. 18-20
Insekttur i Allindelille Fredskov
Vi skal igen se på Allindelille Fredskov med "smådyrs-briller". Steen
Lund viser os skovens insekter og de
blomster, som insekterne fouragerer i.
Vi håber også at se nogle af skovens
mange sjældne planter.

Søndag d.25.

juni kl.

8-18

Bustur til Enehøje

Vi

skal besøge Slotø og "Peter Freuchens ø" Enehøje med naturguide

Klaus Bek Nielsen. Nakskov Fjord er
nu nafurreservat og i reservatet skal vi
besøge Slotø og Enehøje.

Pris: 300 kr. som betales på turen.
Mødetid og sted: Kl. 08.00 ved Ring-

Strandeng påOrø.

sted Station (P-plads for turistbusser).
Turleder: Jon Feilberg
Tilmelding: Senest 30. april til Hanne
2161 1552.

Onsdag d. 05. juli ld. 10-13
Vandretur langs Lavringe Å
Turen går ad småstier langs Lavringe
Å fra Ct. Lejre via Allerslev til Hovedvejen ("Roskildevej"). Vi oplever
parklandskab ved Lejre og urørt kratskov nær Rorup.
Mødetid og sted: Kl. 10.00 ved Ringsted Station (P-plads ved rundkørsel)

Turleder: Jon.
Tilmelding: Senest dagen før til Poul
Erikpå 2l9l5288.
Søndag d. 13. august kl. 8.30-16
Ø-tur til Orø
Vi skal i år besøge Orø sammen
4

med Natur-Øst på vores fælles øtur.
Orø ligger i Isef ord. Øen er 15 km2

stor og har omkring 1000 indbyggere.
Næsby, den nordligste af øens 4byer,
er et besøg værd. Her er der mange
fine gamle gårde. Der er 1200 sommerhuse ph øen, men også store naturområder. Især den østlige del og
den nordlige med de store strandenge
er bemærkelsesværdig. Vi skal følge
de smukkeste partier af Omøs l4 km
lange naturstier.
Salvig på øens nordside er en lawandet og stenet bugt, hvor der er gode
chancer for at se svømmefugle, måger, vadefugle og måske sæler.
På Børrehoved er der mulighed for at
se spændende overdrevsarter som
Dansk Astragel og Seglblad.
Mødetid og sted: Kl. 08.15 på Ringsted Station. Færgen afgår så ofte, at

vi bare kører til Hammer Bakker og
venter ph afgang. Vi kører fra øen
ca. 15.40 og er tilbage i Ringsted kl.
t7.
Medbring: Kikkert samt mad og
drikkevarer til hele dagen.
Pris: 350 kr. pr. person
Turledere: Karen Margrethe og Jon
Transport: Bus.
Tilmelding og betaling: Senest 15.
juni til Jon på mobil 4015 0598. Hele beløbet indsættes - efter bekræftet

tilmelding - på konto 6823
0001029601. Skriv kunjeres navne,
kontonummeret er reserveret
turen.

til Orø-

der et stort naturområde. Vi skal opleve udsigten fra Kopparhatten og gå en
tur i det pragtfulde område
Mødetid og sted: Kl. 09.00 ved
Ringsted Station (P-plads ved Rund-

kørsel)

.

Medbring: PAS!
Turleder: Jon.
Tilmelding: Senest dagen før til Lisbet296l 1281.
Søndag d. 08. oktober kI.09-15
Fugletur sammen med KFV
Belært af erfaringer fra de sidste år
lader vi lokaliteten for denne fugletur
stå åben. Vi håber bl.a. at møde mange gæs og store rovfugle.

Søndag d.27. august kl. 09-15

Mødetid og sted: Kl. 09.00 ved

Store Vrøj ved Saltbæk Vig

planter og sikkert også mage fugle at

Ringsted Station (P-plads ved Rundkørsel) .
Turleder: Jon og Arne Hastrup.
Tilmelding: Ikke nødvendig. For kørelejlighed ring senest dagen før til

se.

Jon 4015 0598.

Mødetid og sted: Kl. 09.00 ved
Ringsted Station (P-plads ved Rundkørsel) .
Turleder: Jon.
Tilmelding: Senest dagen før til Jon

Fugle

Vi skal besøge det fantastiske - og
ellers - lukkede naturområde ved
Saltbæk Vig. Der er spændende

4015 0598.

Onsdag d. 15. novemher 2017 kl. 19.30

fra

nær og fi ern. Foredrag med

Bo Tureby.

Vi

skal møde Bo Tureby - se hans
fantastiske billeder, som altid ledsages af relevante og muntre kommen-

Torsdag d. 07. september kl. 17-19
Tredje årstidstur ad Oplevels es stien

taret.

(samme mødested, som angivet un-

Torsdag d. 07. december kl. 19.30
Iulehygge
Vi hygger os med æbleskiver, gkigg
og kaffe samt juleknas og ser på John
og Jettes billeder af vinterens fugle.
Kom og vær med til at sætte gang i
julestemningen!

der 24. april. Bemærk dog fremrykket mødetid på denne tur!)

Søndag d.24. september kI. 09-17
Tur til Søderåsen

Kun 30 km øst for Helsingborg er

xx*******r<{<20 lg*{<

Mandag d. 15. januar kt. 19.30
Fra globetrotternes dagbog
John og Jette fortæller om - og
viser deres pragtfulde billeder fra
en af deres ture til nogle af klodens natur-hotspots.

Mandag d. 5. februar kl. 19.30
G e n er alfors amlin g me d b ille der
fra årets ture
Dagsorden:

Valg af dirigent
2.Yalg af referent
1.

3. Bestyrelsens beretning
4. Kassererens beretning
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor og revisorsuppleant. På valg er Jon
Feilberg, John Kristensen og Lisbet
Sahl samt suppleanterne P. O. Hansen
og Karin Jakobsen. Desuden er revisor
Lise Neumann på valg.
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen ser vi medlemmernes udvalgte billeder og videoer
fra årets ture.

på Sognegården, Klostervænget 2A, 4100 Ringsted. Kaffe/the og kage koster
20 kr. Ang. kørsel foreslår vi, at bezinudgifterne (2 kr.lkm) deles mellem
samtlige personer i den enkelte bil. Konto:6823 0001071157.

Bestyrelsen 2017/18
tr'ormand: Jon Feilberg, Kastrupvej 8,4100 Ringsted, mobil4015 0598,

j o nfe i I b e r g@ gmail. c o m
Næstformand: Lisbet Sahl, Bataljonen I19, 4100 Ringsted, mobil 2961 1281,
lisbetsahl@gmail.com
Kasserer: John Kristensen, Lammestrup vej 3B, 4140 Borup, 57 52 6989, mobil 2990 6989 jolw.mn@lammestrup.dk
Hanne Trier, Snerlevænget l, 4330 Hvalsø, mobll2167 J 552, hanne.trier@ofir.dk
Poul Erik Weinreich, Lundsagervej 3, 4100 Ringsted, mobil2l91 5288,
pebw@pebw.dk
Suppleanter: P.O. Hansen, Holbækvej 190, 4100 Ringsted, 57663 277,Karin
Jacobsen, Vester vej 14,II tv. 4100 Ringsted, 2I75 6268, serbian.karin@gmail.com

