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Program 1. halvår 2020 

 

 

www.natursydvest.dk 
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Tirsdag d. 25. februar 2020 kl. 19- 21.30 

Generalforsamling 

Sted: Hovedbiblioteket, mødelokale 1 

Dagsorden: 

1. Bestyrelsens beretning. 

2. Foreningens regnskab. 

3. Valg af bestyrelse: 

På valg er: Carsten Mathiesen, Finn Madsen. Suppleant: Arne Krogh Clausen. 

Alle genopstiller. 

Revisor: Tove Porskjær og revisorsuppleant Bertel Prinds genopstiller. 

4. Indkomne forslag: skal være sendt til formanden senest otte dage før 

generalforsamlingen. 

5. Fastsættelse af kontingent: bestyrelsen foreslår samme kontingent (100,-). 

6. Eventuelt. 

 

 

Efter generalforsamlingen vil Ragnhild Skov holde et billedforedrag om en tur til 

Kenya i 2019. På turen besøgtes 3 safariparker, blandt andet Tsavo, som er 

Kenyas største og ældste Nationalpark samt Amboseli Nationalpark, der udover at 

huse nogle af de største elefanter i Afrika, har en fantastisk udsigt til Kilimanjaro. 

 

Foreningen byder på et lille traktement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Søndag d. 9. februar 2020 kl. 9-15. 

Karlsgårde Sø 

Vi går en tur rundt om søen og et stykke op langs Varde å. Ud over den særlige natur 

og Karlsgårde værket er der gode muligheder for at se Sang - og Pibesvane samt 

flere arter af svømmeænder og Isfugl. Ved Varde å er der mulighed for at se 

Vandstær og Svaleklire. Medbring frokost. Efter turen kører vi til Hodde kro og får 

kaffe og kage. 

 

Turleder: Finn Madsen. 

 

Mødested: Grøntorvet, Esbjerg kl. 9 eller på parkeringspladsen ved Karlsgårde 

værket kl. 9.30.  

Pris: transport: ca. 40 kr. 

Tilmelding: senest d. 7. februar kl. 20 til cm@egonline.dk eller tlf. 28288836. 

 

 

 

Mandag d. 16. marts 2020 kl. 19-21. 

Naturen som spisekammer – om at slippe naturen fri i sin have ved Merete 

Vigen (i samarbejde med DN/Esbjerg)  

Mødested: Hovedbiblioteket Esbjerg, Storm P- salen. 
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Fotoforedrag om hvordan Merete Vigen bruger naturen som spisekammer, med 

svampe, bær og planter året igennem. Kærligheden til naturen bliver året igennem til 

snaps, marmelader og meget andet. Foredraget handler også om, hvordan man får 

naturen ind i sin have eller på altanen, skaber mere biodiversitet omkring sig, og 

slutter fred med sin skvalderkål. 

Merete Vigen har firmaet Merete Vigen. Kultur- og naturformidling, hvor hun formidler 

det vestjyske landskab på guidede ture og events. Kerneområderne er Filsø - Henne 

Strand - Nymindegab. Se mere: www.meretevigen.dk. 

Foredraget varer ca. 1½ time, derudover er der mulighed for spørgsmål og debat. 

Kontakt: Carsten Mathiesen, tlf.: 28288836; e-mail: cm@egonline.dk 

 

 

Søndag d. 29. marts 2020 kl. 13- 16. 

Hedepleje i Marbæk (i samarbejde med Esbjerg Naturplejeforening, DN-Esbjerg 

og Natur og Kulturformidlingscenter Myrthuegård) 

Kom og få en hyggelig dag med at fjerne uønsket opvækst af træer på heden i 

Marbæk ved Esbjerg, så vi sikrer, at heden stadig fremstår flot og lysåben - til gavn for 

hedens fugle, dyr og planter samt til glæde for mennesker. Ellers vil heden vokse til i 

krat og skov. Her kan vi virkelig gøre en forskel. Alle aldre kan være med. Vi har 

ørnenæb/grensaks, sav, etc., men medbring gerne selv. Man behøver ikke at være 

hverken stor eller stærk for at være med. Man arbejder i sit eget tempo og stopper 

efter eget ønske. Vi trakterer med mad og drikke undervejs. 

 

Mødested: Marbæk plantage. Kør ad grusvejen Myrtuevej og drej ind ved skiltet "øen 

- spejderhytter", lige syd for Marbæksøen og parker oppe på den store græsplæne. 

 

Kontakt: Carsten Mathiesen, tlf.: 28288836; e-mail: cm@egonline.dk 
  
 

   

 

Lørdag d. 2. maj 2020 kl. 11-17. 

Forårstur til Mandø 

På denne årstid bugner Mandø med fugle, både ynglefugle og trækfugle. De Store 

Kobbersnepper er i fuld gang med kurtiseringsflugten, et fantastisk syn. Vadefuglene 
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som skal nordpå er i deres smukke yngledragter bl.a. Islandsk ryle, Lille 

Kobbersneppe, Hjejle, Strandhjejle, Stenvender m.v. Glæd jer, det bliver en tur ud 

over det sædvanlige. 

Turen starter sent pga. tidevandet. Vi mødes på Grønttorvet klokken 11:00 og kører 

tilbage ca. 17:00. Medbring mad og kaffe. Der vil være mulighed for kaffe og kage på 

Mandø kro. 
 

 
    Stenvender (foto: Sune R Sørensen) 

 

Turleder: Finn Madsen. 

 

Mødested: Grønttorvet Esbjerg kl. 11 eller ved Låningsvejen kl. 11.40. 

Pris: transport: ca.50 kr. 

 

Tilmelding: Senest torsdag den 30. april kl. 20.00 til Carsten Mathiesen tlf.: 28288836  

eller mail: cm@egonline.dk 

 

 

 

Onsdag d. 27. maj 2020 kl. 18.30- ca. 21. 

Forårstur til Hollænderskoven (i samarbejde med DN-Esbjerg) 

Vi går en tur rundt i den meget varierede skov, hvor Esbjerg Kommune praktiserer 

naturnær skovdrift. Her får væltede træstammer lov at ligge (falder de ned over en sti 

bliver de dog skubbet til side), og naturen får så vidt muligt lov at råde i skoven. Vores 

guide, naturvejleder Jan Ryttergård, kender skoven rigtig godt gennem mange års 

virke, og vil fortælle os om skovens fugle, dyr og planter samt om den meget 

spændende lokalhistorie, der knytter sig til området. Efter tilbageturen langs søen 

nyder vi medbragt mad og drikke inde i Kratskellets store overbyggede shelter med 

borde og bænkesæt. 
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Mødested: Grønttorvet Esbjerg kl. 18.30 eller kl.19 ved Naturskolen Kratskellet, 

Nørremarksvej 29, St. Darum, 6740 Bramming 

Pris: transport: ca. 20 kr. 

Tilmelding: senest d. 25. maj kl. 20 til cm@egonline.dk eller tlf.: 28288836. 

 

Lørdag d. 6. juni 2020 kl. 9.15-12. 

Sanke- og historisk tur til Skallingen (i samarbejde med DN-Esbjerg) 

Vi starter vores tur ud over de salte strandenge. Undervejs vil vores guide, 

naturvejleder Jonas Gadgaard fra NaturKulturVarde, komme ind på stedets 

spændende historie, som hovedsageligt bygger på 2. verdenskrig og er  Danmarks 

yngste land. Ellers er turen bygget op som en sanketur, hvor vi vil fylde lommerne 

eller de medbragte poser med de mange forskellige planter, som vil løfte den 

kulinariske oplevelse ved ethvert måltid. Herudover vil vi selvfølgelig også komme ind 

på stedets spændende fugle- og dyreliv.  

Mødested: Grønttorvet Esbjerg kl. 9.15 eller kl. 10 ved den gamle redningsstation. 

Kør ud på Skallingen og hold til venstre hele tiden, kort sagt man skal køre så langt 

ud på Skallingen, som det er muligt.  

Pris: transport: ca. 40 kr. 

Medbring fodtøj, der kan tåle at blive vådt. 

Tilmelding: Senest torsdag aften d.4.juni kl. 20 til Carsten Mathiesen, tlf.: 28288836,  

e-mail: cm@egonline.dk. 

 

Lørdag d. 20. juni 2020 kl. 8.15- 14. 

Botaniktur til Kollund Skov (i samarbejde med Dansk Botanisk Forening) 

Kollund Skov er en gammel, oprindelig løvskov på nordsiden af Flensborg Fjord ved 

Kruså. Skoven udgør på en strækning selve grænsen til Tyskland. Skoven rummer 

mange områder med gammel bøgeskov, blandt andet på skrænterne ned mod 

fjorden. Tidligere var skoven ejet af Flensborg by, men er senere i 2017 erhvervet af 

Den danske Naturfond. 

På grund af den gamle, oprindelige skov er den blevet udpeget som en skov, der har 

særlige biodiversitetsværdier. Der findes f.eks. naturlige forekomster af Avnbøg, der 
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her findes ved nordgrænsen for sin udbredelse. Af andre arter er det værd at nævne: 

Kæmpe-Star, Vår-Fladbælg, Skov-Vikke, Bjerg-Perikon og Skov-Gøgelilje m.fl. 

Desuden kan det nævnes, at Bjergsalamander lever i skovens småsøer, men det er 

tvivlsomt om vi får den at se. Der findes også et rigt fugleliv, f.eks. yngler der 

Sortspætte i skoven. 

 

Skov-Gøgelilje 

 

Vi går en tur rundt i skoven, bl.a. langs en del af Gendarmstien og håber at finde en 

del af de mere specielle arter 

Hvis der er interesse for det, kan vi slutte af med at besøge den tyske Kobbermølle, 

der findes lige på den anden side af grænsen (husk pas!), entre: 5 euro. 

 

Turledere: Uwe Lindholdt og Arne Krogh Clausen. 

 

Mødested: Grønttorvet Esbjerg kl. 8.15 eller kl. 10 ved Kollund Mole, Molevej 18A, 

Kollund. 

 

Pris: transport: ca. 100 kr. 

Medbring: Pas, frokost og drikkevarer. 

 

Tilmelding: senest d. 18. juni kl. 20 til Arne Krogh Clausen, tlf: 21304703, 

a.clausen@esenet.dk. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:a.clausen@esenet.dk


 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: Carsten Mathiesen, Krebsens kvarter 113, Esbjerg,  tlf. 28288836 

Kasserer: Anne Grete Meander, Jyllandsgade 61, Esbjerg, tlf: 27640776 

Ragnhild Skov, Neptunvej 57, Esbjerg, tlf: 22311612 

Finn Madsen, H.C.Andersens Alle 1 , Esbjerg, tlf: 30116287 

Mona Hadrup, Spangsbjerghaven 111, Esbjerg, tlf:40327105 

Suppleant: Arne Krogh Clausen, H.Drachmannsalle 1A, Esbjerg, tlf:  21304703 

 

Tilmelding til turene: 

Til formanden på e-mail: Carsten Mathiesen, cm@egonline.dk eller tlf. 28288836 

 

Kontingent: 100 kr. pr person (intet familiemedlemskab) 

 

Bemærk, at der ikke udsendes girokort, men beløbet 
indbetales  til foreningens konto: 7606  

0004058217. Husk at anføre navn! 
 

Det er muligt at få en påmindelse pr mail om turene ca. 10 dage før de afholdes. Hvis du er 

interesseret, så send din mail-adresse til: Mona@hadrup.dk 
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