
 

Nyhedsbrev 
14. september 2013 
 
Store og små arbejdsdage i 2013 
De ca. månedlige Miniarbejdsdage, som Bjarne 
har stået for her i 2013, er gået rigtigt godt, der er 
blevet bestilt noget, samtidig med at der også har 
været tid til hygge og god mad bragt ud af andre 
medlemmer ☺. Der er ingen tvivl om vi vil 
arbejde videre med dette koncept i en eller anden 
form i næste sæson. 
 
På de 2 ”store” fælles arbejdsdage 29. juni og 17. 
august kom kun henholdsvis 12 og 7, men vi 
nåede alligevel det mest nødvendige, mens andre 
opgaver har måttet vente. Også her har hyggen og 
ikke mindst vejret været i top! 
 

Fælles arbejdsdag 29. juni 

 
De fremmødte gik til kamp mod de 
hurtigtvoksende tagrør i den bageste ende af fold 
3 og fik strømmen op fra ca. 4 til 6,6 kV! 

 

 
Bålhygge med gallowaybøffer og meget andet 
godt den 29/6 

 

Fælles arbejdsdag 17. august 
På denne dejlige sensommerdag mødte 
bestyrelsen (- 1) og andelshaverne (- 70) op til et 
par timers samvær i vores dejlige mose. Der blev 
gået til den omkring indhegningen. 

 

 
I Engskær-folden blev, som det fremgår, ydet en 

særlig indsats, idet det jo er forbudt område for de 
ansatte beklovede naturplejere. Foto: Thomas Johansen 

 

De udvalgte nyder roen og Günthers dejlige 
nyslyngede honning. 
 

Arbejdsdage i fremtiden… 
I løbet af den kommende vinter vil bestyrelsen 
lægge hovederne i blød for at finde ud af hvordan 
arbejdsdagene skal organiseres til næste år – 
hvordan får vi flere med? Kunne arbejdsvagter 
f.eks. fordeles ud ligesom tilsynsvagter? 
 
Det vil vi gerne lægge op til debat om på næste 
generalforsamling. 
 



Dyretæmning! 
Den 7. september lykkedes det endelig at få 
dyrene ud af fold 3, nu skal de gå et stykke tid i 
fold 1 og 2 som trænger gevaldigt til at blive 
græsset ned. De virker i år lidt mere sky end de 
plejer at være, så her den sidste tid er det en 
fordel, hvis kopasserne fokuserer lidt mere på 
lokketræningen – så vi kan fange dem ind når den 
tid kommer ☺: 
 

1. Medbring altid den sorte spand med en ’bund-
skjuler’ af kraftfoder (eller evt. æbler el.lign.) 

2. Bevæg dig stille og roligt og snak med dyrene 
når du nærmer dig 

3. Hvis de virker skræmte, så sæt dig evt. ned og 
ryst med spanden/snak til dem 

4. Vent på at de kommer nærmere – tag dig gerne 
god tid – det gælder om at få så mange dyr til 
at smage på godterne som muligt ☺ 

 

HUSK 

  
• Dyrene kan få hele æbler galt i halsen og blive kvalt! 

• Rådne æbler kan give dårlig mave og diarré! 

 

Husk også altid lige at se hvad den foregående har 
skrevet i logbogen inden du går ud og hilser på 
kreaturerne. Måske er der en meddelelse til dig ☺ 
 

De Vilde Blomsters Dag 
En lille håndfuld floraentusiaster mødtes om 
formiddagen den 16. juni 2013 ved fangfolden i 
Kasted Mose. Vejret var småskyet med let regn – 
det klarede dog hurtigt op og solen kom frem. Der 
var en dejlig summen af insektliv og blomster-
dufte i fold 1 hvor vi startede vandringen.  
 
Jesper Moeslund - botaniker – guidede os af sted 
– og allerede efter få skridt var der bid: Her 
vokser næringskrævende planter som stor nælde, 
ager-, horse- og kruset tidsel, kruset og butbladet 
skræppe, lav ranunkel, alm. rajgræs, alm. rapgræs, 
hvid-kløver, samt kåltidsel, tykbladet ærenpris, 
knopsiv og trævlekrone i en flok ved knækket… 
Utrolig så mange navne den mand kan.... 

Imens hører vi kornværling eller bomlærken i 
baggrunden og gøgen kukker.... Vi bevæger os nu 
hen igennem fold 1 og ser krybende baldrian, 
bittersød natskygge, gul fladbælg, topstar, 
næbstar, skovkogleaks, kærsnerre, kærpadderok, 
alm. mjødurt, mannasødgræs, engnellikerod og 
vandskræppe... 
 
Det er en dejlig junidag i Mosen – vi hører 
gulspurv og rørsanger og vandnymfer flyver 
rundt... 
 
Et par planter fremhæves som kalkindikatorer – 
nemlig: vild hør, trenervet snerre, dunet vejbred 
og hjertegræs. I fold 2 kigger vi efter den berømte 
majgøgeurt - som desværre er trampet ned af vilde 
kreaturer, 4 stk. ægbladet fliglæbe finder Jesper, 
engblomme og også engskær leder vi efter, men vi 
kan ikke finde den (det viser sig at dyrene har ædt 
det meste, derfor blev de hegnet fra den 5/6). 
 
Herefter går gruppen lidt i opløsning og min 
hjerne flyder over af alle de eksotiske botaniske 
navne og planter. Tænk så mange arter man kan 
finde i vores Mose! Tak for en dejlig Blomstertur 
i mosen 2013.                                         /H.L. 
 

Næste nyhedsbrev… 
Glæd dig allerede nu til næste nummer: Her 
bringer vi det med spænding længe ventede 
resultat fra engblommetællingen 2013! 
 
Vi vil også trykke opskrifter. Ligger man inde 
med slige, gerne på anvendelse af de lidt mere 
ukurante kødstykker, så hit med dem. Vi bringer 
så mange vi har plads til.  
 
Når vi er i madhjørnet kan det anbefales at 
begynde at samle på mælke- eller flødekartoner. 
De ½-liters er gode at gemme fond i. Har man 6-8 
stykker er man dækket godt ind.  
 

Farvel til dyrene 2013 

Vi planlægger som sidste år at få dyrene 
indfanget og slagtet lige efter efterårsferien, dvs. 
den 21/10. Ved en hængetid på 17 dage ligesom 
sidste år kan kødudlevering forventes at finde 
sted i uge 45 – tid & sted kommer senere! 

 

 

 


