
Igen i år har Lene og Ole Blou lovet at sørge for et dejligt traktement 

efter generalforsamlingen. Det plejer jo at give mulighed for gode sam-

taler.    På godt gensyn!            

      

Bestyrelsen består af: 
Formand: Marianne Villumsen , Østerskov Krat 6, 2536 2989 marianne.v@mail.dk 

Kasserer: Birthe Holm, Gøngesletten 23, 2819 4685  bbh@sjaeldnediagnoser.dk 

Ole Blou, Henrikshave 53, 4589 2788 , oleblou@gmail.com 

Mette Harning, Trørødlund 4, 40720808, mette@harning.dk 

Jette Johannesen, Gøngehusvej 77, 2217 0651 , jette@sofiehoej.dk 

 

Vi bor alle i postdistrikt 2950 

 

Kulturslangens Maglemosetur foregår søndag den 27. okto-

ber. Vi mødes på parkeringspladsen ved Vedbæk Skole kl. 11. 

Her fortæller Anne Birgitte Gurlev om Jægerstenalderfolket, der var 

begravet her på Bøgebakken . Og siden om planerne for et nyt muse-

um. Ved Henriksholm fortæller Axel Bredsdorff historien om Henriks-

holm, og endelig får jeg små 10 min ved det vestlige udkigstårn til at 

fortælle om Maglemoserenden og om mosens fredning. Om foreningens 

indsats mod bjørnekloen og om den nuværende pleje. Inden vi går til-

bage til 1. sal på Vedbæk Station og får varm suppe kort før kl. 13. 

                  Marianne  

 

Maglemosens Naturpleje 
Nr.66 september 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kære venner! 

Trods en kølig, overskyet aften var vi 27, der fik en dejlig fugletur den 

22. maj rundt om de overdrev nord for Henriksholm, som nu afgræsses af 

glade unge kvier. Vi sluttede ved den østlige udkigsplatform i mosen 

uden dog  den aften at høre de nattergale, som flere har hørt synge i år .  

Men Stig Englund kunne som sædvanlig lære os mange andre fugle at 

kende, og hvidtjørnen og kastanjerne blomstrede. 

 

Vi kan jo håbe på, at nattergalen igen vil yngle i mosen næste år, ligesom 

den er vendt tilbage til Vaserne. Vi har igen  bestilt en professionel rap-

port over observerede ynglefugle i 2020 , hvor vi også skal  have en regi-

strering af floraen i mosen og en afsluttende vurdering af, om udviklin-

gen i mosen er gået i retning af øget biodiversitet i denne 5-årige periode 

siden det store indgreb i 2015. 5 år er ikke lang tid for en naturlig udvik-

ling, men det har været spændende at følge de tiltag, der er gjort. 



Jeg mener også, at de møder og 

besigtigelser, vi har haft med 

de involverede fra kommunen 

og med Jette Køhlert, der fri-

villigt er hyrde for køerne, har 

sikret en fortløbende udveks-

ling af erfaringer og beslutning 

om bedst mulig indsats. 

I foråret 2021 har vi brugt godt 

3/4 af foreningens formue på 

projektet, og bestyrelsen vil 

gerne have bud fra medlemmer-

ne på, hvordan vi skal gå vide-

re. Er der ønske om at fortsætte 

denne dialog med forvaltningen 

om plejen? Er der  ønsker til 

brug af den sidste del af formu-

en efter 2021?  ca. 29.000 kr. 

Vil der stadig være brug for en 

forening omkring Maglemosens 

pleje? 

 
Den blomstrende kastanje på Hen-

riksholm 22. maj 2019. 

 

Hjemmeside: Takket være Heidi og José har vi nu igen fået en hjem-

meside med domænet: Maglemosens-naturpleje. dk Fra den kan man 

komme ind og se de blade og rapporter om mosen, der er kommet, og 

aktuelle begivenheder. Vi havde den glæde, at en familie, der ikke var 

medlemmer ,også mødte op på fugleturen. Det er kun fint, hvis vi kan 

samle områdets naturglade beboere. 

 

2. oktober 2019 kl. 18-20 inviterer Jens Galby til en offentlig tur med 

temaet: Græsning som plejemetode. Hør om fordele og ulemper ved 

det nuværende  græsningsparadigme! Vi mødes på P-pladsen ved Ved-

bæk Station . Gummistøvler tilrådes, så man kan gå ind i foldene. 

Kalvene afgræsser ved Kostien  7. september 2019 

 

Som det fremgår af dette billede er afgræsningen i år ikke længere så 

hård som tidligere. Og tidsler og lysesiv bliver ikke spist, men de bliver 

så små oaser for andre planter og nektarsøgende insekter, som jo er så 

vigtige for fødekæden. 

 

Der indkaldes til Generalforsamling mandag den 7. oktober 
   Kl. 19.30 i Vedbæk Sognegård , Stationsvej 9 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning for det forløbne år 

3. Forelæggelse af regnskab for det afsluttede år og budget for det 

kommende år. 

4. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år 

5. Valg af formand bestyrelsesmedlemmer og suppleant:  
Vi mistede Hanne Bruun i juni i år, så vi skal vælge en ny suppleant. 

Birthe, Jette og Marianne er villige til genvalg 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant 

7. Behandling af indkomne forslag, som sendes senest 30. september 

8. Eventuelt 


