Bemærk !
Det følgende program kan helt eller delvist blive
ændret, hvis Covid 19 restriktioner fortsætter.
Specielt tages der forbehold over for muligheden
for samkørsel og den pris, der er anført ved turene.
Ændringer vil blive meddelt på hjemmesiden:
www.NaturSydVest.dk

Program 1. halvår 2021

www.natursydvest.dk

Mandag d. 1. marts 2021 kl. 19- 21.00
Generalforsamling
Sted: Hovedbiblioteket, mødelokale 1 og 2
Dagsorden:
1. Bestyrelsens beretning.
2. Foreningens regnskab.
3. Valg af bestyrelse:
På valg er: Ragnhild Skov, Anne Grete Meander og Mona Hadrup samt som
suppleant, Arne Krogh Clausen. Ragnhild har valgt at stoppe, mens de øvrige
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 Eva Foss Henriksen holde et fotoforedrag om sin tur
til Marokko.

Foreningen byder på et lille traktement.

Lørdag d. 6. februar 2021 kl. 9-15.
Tørning Mølle
Vandstær, Isfugl og Bjergvipstjert er fokusarter på denne tur.
Hvis der er tid, vil vi også besøge vandløbene ved Gram Slot på vejen hjem.

Aflyst
Pga Covid-19
Turleder: Finn Madsen.
Mødested: Grøntorvet, Esbjerg kl. 9 eller på parkeringspladsen ved Tørning Mølle kl.
10.
Pris: transport: ca. 100 kr.
Tilmelding: senest d. 5. februar kl. 20 til Finn Madsen, ornitfinn@hotmail.com eller tlf.
30116287.
Medbring kikkert, madpakke og varmt tøj.

Mandag d. 22. marts 2021 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.

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. 11. april 2021 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

Tirsdag d. 18. maj 2021 kl. 18.30-21.
Aftentur til Peder Thellesen
Peder Thellesen har ringmærket fugle gennem 50 år primært fra sin gård i Hjortkær.
Det drejer sig om 13000 Stære, Landsvaler, 900 Slørugler og 200 storke. På sin gård
har han opsat 27 stærekasser og har haft ynglende Slørugler i sin lade. Gården har
han nu overladt til sin søn, men der er stadig mange fugle at se på gården.
Peder vil fortælle om sine resultater og vise os rundt. På engen ved gården findes
også spændende planter som Maj-Gøgeurt.
Dof/sydvest har lavet en fin artikel om Peder:
www.Dofsydvest.dk/arkiv/diverse/manden-og-staerene. Og Søren Ryge har lavet en
udsendelse om ham.
Turleder: Anne Grete Meander
Mødested: Hyldegårdsvej 4, Hjortkær kl. 19 eller Grønttorvet kl. 18.30.
Turpris: transport: ca. 35 kr.
Medbring: aftenkaffen.
Tilmelding: senest d. 16. maj til Anne Grete Meander: meanderklinik@mail.dk eller
tlf. 27640776.

Onsdag d. 26. maj 2021 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.
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. 24. maj kl. 20 til cm@egonline.dk eller tlf.: 28288836.

Søndag d. 6. juni 2021 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 Morten Vinding 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 fredag d.4.juni kl. 20 til Carsten Mathiesen, tlf.: 28288836,
e-mail: cm@egonline.dk.

Vendehals (foto: Niels Jæger)

Lørdag d. 19. juni 2021 kl. 8.30- 14.
Tur til Klelund
For 150 år siden var området, hvor Klelund Plantage ligger, vidstrakt hede. Sidst i
1800-tallet blev heden opdyrket og tilplantet, og desuden opførtes flere bygninger.
Siden har område skiftet ejer mange gange og ejes i dag af Sofie Kirk Kristiansen, der
siden 2010 har skabt en dyrehave med bestande af kronvildt og vildsvin.
Vi vil først gå en tur rundt i plantagen med mulighed for at høre og se forskellige
sangfugle og måske Hedelærke, Vendehals, Sortstrubet Bynkefugl og Rødrygget
Tornskade.
Efter et besøg i udkigstårnet vil vi gå ud på heden, hvor vi vil forvente at kunne finde
den meget sjældne Cypres-Ulvefod.
Efter turen kan vi evt. køre til Hovborg Kro for at drikke kaffe.
Turledere: Arne Krogh Clausen og Finn Madsen.
Mødested: Grønttorvet Esbjerg kl. 8.30 eller kl.9.10 på P-pladsen ved Agerbækvej 4,
Hovborg (ved legepladsen).
Pris: transport: ca.70 kr.
Medbring: kikkert og frokost.
Tilmelding: senest d. 17. juni kl. 20 til Arne Krogh Clausen, tlf: 21304703,
a.clausen@esenet.dk.

Foreningens bestyrelse:
Formand: Carsten Mathiesen, Krebsens kvarter 113, Esbjerg, tlf. 28288836, cm@egonline.dk.
Kasserer: Anne Grete Meander, Jyllandsgade 61, Esbjerg, tlf: 27640776, meanderklinik@mail.dk.
Ragnhild Skov, Neptunvej 57, Esbjerg, tlf: 22311612, skovragnhild@gmail.com
Finn Madsen, H.C.Andersens Alle 1 , Esbjerg, tlf: 30116287, ornitfinn@hotmail.com.
Mona Hadrup, Spangsbjerghaven 111, Esbjerg, tlf:40327105, mona@hadrup.dk
Suppleant: Arne Krogh Clausen, H.Drachmannsalle 1A, Esbjerg, tlf: 21304703,
a.clausen@esenet.dk

Tilmelding til turene:

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

www.natursydvest.dk

