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Til foreningens medlemmer, naboer sommer været lidt vanskelig at færtil arealet og andre interesserede.
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Området har på grund af den våde

Arealet set fra grusvejen - øverst sidste sommer - nederst som det ser ud nu
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Lille præstekrave - der har ynglet
ved søerne med mindst 1 par i år
ses hvor bækken starter ved grusvejen og findes helt sikkert også i
søerne. Der er også set en skarv på
fiskeri i søerne, så måske er der
også andre arter.

oprindelige danske buske og træer.
Formålet med skoven er, at kunne
gå en spændende tur i en varieret
beplantning. Samtidig vil det være
muligt at lære de danske buske og
træer at kende, når der sættes navneskilte på udvalgte træer

Skoven

Det sidste hegn blev sat op i øsende regnvejr
Skoven/arboretet/skoleskoven
Vildthegnet omkring skoven er nu
endelig blevet færdig og der er adgang til skoven gennem de tre låger. Hegnet er sat op for at beskytte
træerne, der blev plantet sidste for-

år, mod rådyr og harer.
Træerne har klaret sig pænt, trods
den barske start de fik - med tørke
sidste år. De har haft godt af den
megen regn der er faldet i år.
Plantningen består af 30 arter af

Adgangen til skoven sker via
”klaplåger” der lukker ”selv”.

Hvad skal de hedde ?

Det er ikke for sent

Der er kommet to nye søer, en ny
skov, en ny udsigtsbakke og en ny
bæk.
Hvad skal de så hedde, skoven,
søerne og de andre nyskabelser ?
Hvis du har nogen gode forslag, er
du meget velkommen til at aflevere
dem til et bestyrelsesmedlem. I
næste nyhedsbrev, vil du kunne se
hvad resultatet er blevet.
Indtil nu er flg. blevet foreslået:
Skoven - Nyskoven, Skilteskoven
Søerne : Syvendekøb Lillesø og
Syvendekøb Storesø.

Aktivitetsniveauet i foreningen er
selvfølgelig afhængig af medlemmer. Vi vil naturligvis gerne have
flere medlemmer - både til at betale
kontingent, men også til at give en
hånd med, når noget skal laves.
Kontingentet er kun 100 kr./år.
Hvis du er interesseret er du meget
velkommen til at kontakte os.
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Den fritlagte bæk - hvad skal
den hedde ?

Kom selv og se det !
Lørdag d. 22/9 viser vi alt det nye frem.
Vi mødes ved det gule bindingsværkshus på Holbækvej kl. 14.00.
Fornuftig fodtøj/påklædning anbefales.
Vi glæder os til at se jer.
Bestyrelsen

