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Lørdag d.8. august 2020 kl.9- ca.13.
Tur til Hegnet og Houstrup Strand

Klit-Vintergrøn (foto: Søren Vinding)

Vi starter ved Hegnet på Holmsland Klit, som er et fredet område med klitmose og
tør klit. Vi kan bl.a. forvente at finde Klit-Vintergrøn, Sump-Hullæbe (formentlig
afblomstrede) og Tranebær på puder af mos.
Herefter kører vi til Houstrup Strand. Vi går op langs indvandet og håber at få den
Rødryggede Tornskade at se med unger. Vibefedt findes også i området, men der
er formentlig for fugtigt til at eftersøge den (tag evt. gummistøvler med).
Turleder: Arne Krogh Clausen.
Mødested: Grønttorvet kl. 9 eller kør ind fra Søndre Klitvej ved skiltet ”Til stranden”
nogle få km nord for Nymindegab nedkørslen. Ved enden af den mødes vi på Ppladsen kl. 10.
Pris: transport: ca. 60 kr.
Medbring mad og drikke og solidt fodtøj.
Tilmelding: senest d. 6. august kl. 20 til Arne Clausen a.clausen@esenet.dk eller tlf.:
21304703.

Lørdag d. 22. august 2020 kl.9- ca.16.
Tur til Syvårssøerne i Frederikshåb Plantage

¨
Syvårssøerne ligger i Frederikshåb plantage ved Randbøl Hede.
Det mærkelige er, de ikke altid eksisterer. Fra gammel tid har man erfaret, at søerne
kom til syne ca. hvert syvende år. Det er uforudsigeligt, hvor længe de er fremme.
Det er grundvandsspejlet, der bestemmer om de er fremme måske et halvt år,
måske flere år. Når de forsvinder, bliver området tørt hedelandskab. Vi har fået en
aftale med Gert Hougård Rasmussen, der er naturvejleder og arkæolog for området,
og han vil fortælle om fænomenet, og de historiske aspekter, idet tyskerne under
anden verdenskrig havde en base i området og bl.a. byggede flyverskjul.
Efter vores frokost i det grønne er der mulighed for at besøge den gamle
købmandsgård i Bindeballe, hvor der er mulighed for at få kaffe.
Turledere: Gert Hougård Rasmussen og Anne Grete Meander.
Mødested: Grønttorvet kl.9 eller ved den store P-plads (Randbølhede rasteplads) på
Bøgvadvej kl. 10.
Pris: transport: ca. 70 kr.
Husk: solidt fodtøj (det kan være fugtigt terræn).
Tilmelding: senest d. 15.august kl. 20 til cm@egonline.dk eller tlf.: 28288836.

Søndag d. 30. august 2020 kl. 13-16.
Hedepleje i Marbæk (i samarbejde med Esbjerg Naturplejeforening/DNEsbjerg samt 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 Myrthuevej og drej ind ved skiltet
"øen - spejderhytter", lige syd for Marbæksøen og parker oppe på den store
græsplæne.
Kontakt: evt. spørgsmål til Carsten Mathiesen, cm@egonline.dk eller 28288836.

Lørdag d.19. september 2020 kl. 8.30-14.
Fugletur til Fanø

Hvidbrystet Præstekrave (foto: Helge Sørensen, DOF)

Vi medbringer biler så vi kan komme rundt på øen. Der gøres ophold ved Sønderho
Strand, Sønderho Strandsø og ved Fuglekøjerne. Vi kommer til at gå ture i
områderne. Vi kommer til at se et bredt udvalg af fugle, bl.a. Rørdrum, Lille

Kobbersneppe i yngledragt, Hvidbrystet Præstekrave, Sandløber, Blåhals og
herudover flere interessante planter tilknyttet klitlandskabet og strandengene.
Naturen omkring Hønen er meget storartet og er et besøg værd i sig selv. Medbring
frokost. Efter turen vil der være mulighed for en kop kaffe og kage på Krogården i
Nordby.
Turleder: Finn Madsen
Mødested: Grønttorvet kl. 8.30
Pris: billet til færgen: 55 kr. og transport på Fanø.
Tilmelding: senest d. 17. september kl. 20 til a.clausen@esenet.dk eller 21304703.

Torsdag d. 24. september 2020 kl.16.30-19.
Svampejagt i Sdr. Plantage Varde (i samarbejde med Esbjerg
Naturplejeforening)
Vores meget svampekyndige og erfarne guide Jonas Gadgaard leder os gennem
Sdr. Plantage på jagt efter svampe. September er normalt en rigtig god
svampemåned, så vi håber, kurvene bliver fyldt op. Ved turens afslutning
kontrolleres kurvenes svampeindhold, så ingen kommer hjem med
”mandagseksemplarer”.
Medbring kurv og evt. kniv.
Turleder: Jonas Gadgaard.
Mødested: Grønttorvet kl. 16 eller Sdr.Plantage, Natur-Kultur Varde, Roustvej 111.
Pris: transport: ca. 10 kr.
Tilmelding: senest 20. september kl. 20 til cm@egonline.dk eller tlf. 28288836.

Lørdag d. 3.oktober 2020 kl. 8- 12.
Blåvand Fuglestation

Sule (foto: Elsebeth Hauge)

Tag med på tur til fuglestationen og få indblik i ringmærkning af fugle og
fugletrækket langs stranden. Blåvand fuglestation holder åbent hus denne lørdag,
og stationens ansatte vil guide os rundt og fortælle om stedet. Der er stor
sandsynlighed for at vi ser havfugle, bl.a. Suler, Kjover og Mallemukker og
herudover trækkende vandfugle i hundredvis. Glæd jer til denne specielle oplevelse.
Turleder: Finn Madsen.
Mødested: Grønttorvet kl. 8 eller ved P-pladsen ved siden af fuglestationen kl 9.
Pris: transport: ca. 40 kr.
Tilmelding: senest d. 1. oktober kl. 20 til cm@egonline.dk eller tlf.: 28288836.

Lørdag d. 5.december 2020 kl. 9-13.
Karlsgårde Sø
En frisk gåtur langs søbredden og lidt ned langs Varde å. Pibe - og Sangsvanerne er
nu ankommet til vinterkvarterer i søen, og der vil også være mulighed for at se Isfugl
og måske Vandstær og mange rastende ænder. Naturen i området er desuden en
oplevelse i sig selv. Medbring frokost. Efter turen kører vi til Hodde kro.
Turleder: Finn Madsen.
Mødested: Grønttorvet kl. 9 eller P-pladsen ved Karlsgårde-værket kl. 9.30.
Pris: transport: ca. 40 kr.
Tilmelding: senest d. 3. december kl. 20 til cm@egonline.dk eller tlf. 28288836.

sangsvane

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, se dog de
enkelte ture!

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 i at komme med på listen, så send din mail-adresse til: mona@hadrup.dk
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