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Lørdag d.6.august 2022 kl.10- 13.
Skærsø, en østjysk Lobelie-sø

Tvepibet lobelie (foto:: Arne C.)

Skærsø er en fredet sø tæt ved Egtved og er Jyllands østligste lobeliesø. Søen var
indtil slutningen af 80erne meget næringsfattig med et lavt kalkindhold og på sandet
jord, hvilket gav grundlag for en helt særlig flora af vandplanter (bl.a. Tvepibet
Lobelie og Strandbo m.fl.).
Dog har der siden været trusler mod søen i form af udsivning af næringsstoffer fra
de omkringliggende marker. I 1977 blev søen og det omkringliggende
hedemoseområde fredet og siden er der gjort en indsats for at begrænse
forureningen foranstaltet af de 3 kommuner, der grænser op til hinanden ved søen
(Vejen, Vejle og Billund kommuner).
Vi går en tur på ca. 2 km rundt om søen og ser især på plantelivet.
Mødested: Grønttorvet kl. 9 eller på P-plads ved søen, Skærsøvej 19 6040 Egtved.
Pris ved transport: 90 kr.
Turleder: Arne Krogh Clausen.
Tilmelding: senest d. 4.august kl. 20 til a.clausen@esenet.dk eller tlf. 21304703.
Husk at angive, om du har behov for kørelejlighed.
Husk: vandtæt fodtøj og evt. mad og drikke.

Søndag d. 28. august 2022 kl.13- 16.
Hedepleje i Marbæk (i samarbejde med Esbjerg Naturplejeforening/DN Esbjerg
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: På hjørnet af Sjælborg Strandvej og Bopladsvej, her ligger heden.
Kontakt: evt. spørgsmål til Carsten Mathiesen, carstenmathiesen16@gmail.com
eller 28288836.

Lørdag d. 3. september 2022 kl. 8.30.
Vandretur på Grønningen på Fanø
Gåturen Grønningen rundt er altid noget særligt. Vadefuglene fra det høje nord er
kommet retur fra ynglepladserne, og de er stadigvæk i yngledragt. Vi kommer til at
se et stort udvalg, bl.a. Strandhjejle, Krumnæbbet Ryle, Lille Kobbersneppe og
måske stadigvæk Hvidbrystet Præstekrave.
Turen som helhed er 12 km. Men det er muligt at springe fra undervejs, så turen
bliver 4 eller 6 km.
Medbring rigeligt med væske og en solid madpakke. For dem, der er interesseret,
så spiser vi frokost på Krogården ved ankomst til Nordby.
Turleder: Finn Madsen
Mødested: Ved færgelejet kl. 8.30
Tilmelding: senest d. 1. september til Finn Madsen, ornitfinn@hotmail.com eller
30116287.

Søndag d. 11. september 2022 kl.13-16
Svampejagt i Sdr. Plantage Varde (i samarbejde med Esbjerg
Naturplejeforening)
Vores meget svampekyndige og erfarne guide Johny Hansen 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: Johny Hansen.
Mødested: Grønttorvet kl. 12.30 eller Sdr.Plantage, Natur-Kultur Varde, Roustvej
111.
Pris: transport: ca. 15 kr.
Tilmelding: senest 30. september kl. 20 til carstenmathiesen16@gmail.com eller tlf.
28288836.

Spiselig Rørhat

Lørdag d.8.oktober 2022 kl. 9- 17.
Bagges dæmning – bæverspor v. Vedersø Præstegård – livet ved Nørresø
Bagges dæmning blev indviet i 2016 og er nu en del af området mod nordvest i
Ringkøbing Fjord. Vi følger dæmningen frem og tilbage på en kortere strækning og
nyder de åbne vidder. God ide med en kikkert! Der kunne være en del fugle at se.
10-15 minutters kørsel derfra (kør gennem Kloster) holder vi frokostpause i ”Den
gamle skole” på Stadiløvej 23.
Senere kører vi til Kaj Munks Præstegård på Vesterhavsvej uden for Vedersø (ca.20
minutters kørsel fra sommerhuset). Vi går på opdagelse efter bæverspor i et
nærliggende krat, kigger efter botanik i og langs kanalen ud mod Nørresø og nyder
udsigten og den smukke parklignende have.
Vi slutter af med at drikke kaffe på ”Cafe Lise” i præstegården.
Turleder: Mona Hadrup
Mødested: Grønttorvet kl. 9 eller P-pladsen ved Bagges dæmning/Ringkøbing Fjord
kl. 10.20 (Følg skiltning ”Bagges Dæmning”/”Surfsport” på vejen mellem Ringkøbing
og Søndervig).
Pris: transport: ca. 170 kr.
Tilmelding: senest onsdag d. 5. oktober kl. 20 til Mona Hadrup, mona@hadrup.dk
eller tlf: 40327105.

Onsdag d. 16.november 2022 kl. 19-21.
Foredrag med Marco Brodde (i samarbejde med DN/Esbjerg)
Mødested: Hovedbiblioteket, Esbjerg lokale 1

Marco Brodde vil fortælle om kunst, fugle og samarbejdet mellem Nationalpark
Vadehavet og den britiske kunstnersammenslutning. Siden 1960erne har den britisk
funderede kunstnersammenslutning Society of Wildlife Artists samlet mange af de
bedste europæiske naturkunstnere på tværs af tekniske stilarter. Alle medlemmer
har det tilfælles, at deres værker baserer sig alene på inspiration fra naturen, men i
lige så høj grad på en dyb forståelse for arter og landskaber. Hvert år præsenterer
SWLA i London en udstilling af medlemmernes aktuelle værker sammen med en
andel fra ikke-medlemmer.
Marco Brodde fra Fanø blev i 2017 ”associate member” af sammenslutningen og
står bag projektet SWLA WADDEN SEA, hvor kunstnere over to besøg har arbejdet
hos os i Vadehavet. Projektet, der også har Nationalpark Vadehavet som partner,
udgiver næste år en bog og hele udstillinger er planlagt. Ved foredraget vil Marco
Brodde fortælle om den kreative proces med at male fugle og natur under åben
himmel og om SWLAs besøg på vores egn.

Lørdag d. 10. december kl. 8.30- 15.
Fugletur til Tøndermarsken og Saltvandssøen
Tag med på denne vinterklassiker til grænseområdet. På denne årstid byder
området på tusindtallige gåse- ande- og vadefugleflokke og Sang- og Pibesvaner.
Havørn og Vandrefalk kommer vi med sikkerhed også til at se.
Medbring madpakke og lunt tøj.
Turleder: Finn Madsen
Mødested: Grønttorvet kl. 8.30.
Pris: transport: ca. 170 kr.
Tilmelding: senest d. 8. december kl. 20 til Finn Madsen, ornitfinn@hotmail.com.
eller 30116287.

Foreningens bestyrelse:
Formand: Carsten Mathiesen, Krebsens kvarter 113, Esbjerg, tlf. 28288836,
carstenmathiesen16@gmail.com
Kasserer: Anne Grete Meander, Jyllandsgade 61, Esbjerg, tlf: 27640776, meanderklinik@mail.dk.
Finn Madsen, H.C.Andersens Alle 1 , Esbjerg, tlf: 30116287, ornitfinn@hotmail.com.
Mona Hadrup, Spangsbjerghaven 111, Esbjerg, tlf:40327105, mona@hadrup.dk
Arne Krogh Clausen, H.Drachmannsalle 1A, Esbjerg, tlf: 21304703, a.clausen@esenet.dk
Suppleant: Svend Hadrup, Gl. Vardevej 156 Esbjerg, tlf: 21457206, svend@hadrup.dk

Tilmelding til turene:
Til formanden på e-mail: Carsten Mathiesen, carstenmathiesen16@gmail.com eller tlf. 28288836,
se dog de enkelte ture!

Vedr. prisen for transport;
På grund af de stærkt stigende priser på benzin er det besluttet, at prisen for samkørsel nu er 2,5
kr. pr km.

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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