Og det er jo sådan, det skal være! Vores nye medlem Peter J Bang,
der bor, så han og Cathy kunne se dem fra deres vindue, tilbød at holde øje med dem dagligt, når han gik morgentur med sin hund. Og det
gik fint.
I mosen har jeg set hunde, der ikke var i snor , fare gøende frem mod
hestene, som derpå løb væk. Så holder de sig væk fra dyr og mennesker, men så har vi heller ikke glæden af at se de smukke dyr. Hundeejerne skyndte sig heldigvis at få deres hund i snor.
Man kan altså trygt gå roligt ind i indhegningen, men på den fælles
fugletur vil vi nok holde os på stierne, hvor der er bedre at gå.
Hestene fra fold 1 er desværre nu
transporteret til en anden naturpleje
ved Sorø. Men i mosen kan vi glæde os over de fire hingste, som vi har
fået her hos os og de 5 galloway køer.
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Lad os også glæde os over det forår,
der endelig er på vej! Og spændt følge det og se, hvad der spirer frem!
Alle gode ønsker fra Marianne
Generalforsamlingen må vi stadig udskyde til vi kan forsamles indendørs, som vi plejer! Måske bliver det helt til den ordinære generalforsamling i oktober?
Bestyrelsen ser derfor fortsat ud som følger:
Bestyrelsen:
Formand: Marianne Villumsen; marianne.v@mail.dk 2536 2989
Kasserer: Birthe Holm; bbh@sjaeldnediagnoser.dk 2819 4685
Ole Blou; Henrikshave 53 Vedbæk; oleblou@gmail.com 4589 2788
Mette Harning; mette@harning.dk 4072 0808
Jette Johannesen; jette@sofiehoej.dk 2217 0651
Suppleant: Heidi Lopez de Diègo: HLD@Lundbeck.com 3083 2579

K;re venner!Anders Michaelsen fra Natur 360* sendte dette dejlige billede af vore exmoor-ponyer i april-vejret. Birthe Holm, Lene og Ole
Blou og jeg selv skiftes til at se til dem hver dag, Vi ser, at de trives, og
Marie fra KRATOG KO kommer 1-2 gange om ugen og vurderer deres
tilstand mere fagligt. Og de har det fredeligt og godt.

Her går de 4 galloway kvier og græsser på folden ved
Henriksholms allé.
De ledes af en voksen ko, der kendes
på et hvidt mavebælte. Hun skulle
være med kalv!
I baggrunden ses
hestene, der holder
hvil mellem birketræerne.
Når det blæser,
søger dyrene også
gerne læ mellem
buskene. Siden 1.
april har de også haft adgang til Flintemarkskoven , der ses i baggrunden, men der har jeg endnu ikke set dem.
Det er meningen, at disse 9 dyr skal kunne færdes frit på begge de store folde og dermed give en let afgræsning, som tillader et mere naturligt plante– og dyreliv.
Det bliver nok mere krævende at holde øje med dem, når de kan være
på et større areal. Så vi kan godt bruge flere friske folk, der vil påtage
sig bare én dag om ugen at gå ud og tjekke, at de er der! Er der nogen,
der melder sig? (til marianne.v@mail.dk)
Den afsluttende rapport:
Vi afventer stadig den afsluttende rapport om virkningen på plantelivet af de sidste 5 års pleje. Og om antallet af ynglefugle i mosen. Corona-tiden har vanskeliggjort arbejdslivet for familier med børn! Og lige
nu er Anders i gang med naturpleje rundt omkring. Så snart vi får
rapporten og har holdt et digitalt møde om planerne med Stig, Michael Wessing og Anders , vil jeg sende en mail til alle, der har givet mig
deres mail-adresse! Jeg håber, det bliver først i maj.
Og så håber vi, at Heidi og José stadig vil hjælpe os med at få den lagt
ind på hjemmesiden, selvom de nu er flyttet herfra.

Fugletur den 2. juni kl. 19.30 –21.30
Stig Englund inviterer os igen på en dejlig aftentur i området!
Når det sker i forenings regi , må vi være op til 50 , der smukt holder afstand ude i det fri. I må godt tage naboen eller andre med, men skal tilmelde alle til mig senest 27. maj. (på mail eller tlf.. 25362989) Så melder
jeg tilbage, hvor vi mødes. Og kan jo også aflyse, hvis det mod forventning bliver nødvendigt.

Om vilde heste
Har I set de dejlige heste, der i vinter har afgræsset fold 1 nord for
Henriksholms allé?
Også de blev i januar og februar udsat for sne og frost, men disse varmblodige, relativt store dyr tåler det godt.
Vi blev introduceret til dem af Anton og Marie fra Kratogko. Og oplevede, at hestene betragtede os, da vi gik hen imod dem, for så - som på
kommando - at gå lidt væk fra os, da vi var en 15-20 m fra dem. Når de
ikke bliver håndfodret af mennesker, vil de helst holde sig lidt på afstand

