
Støtteforeningen for Tystrup-Bavelse Naturpark  

Nyhedsbrev januar 2013 
 

Der blev afholdt bestyrelsesmøde i Støtteforeningen den 15.januar 2013 på Kongskilde Friluftsgård.   

Næste bestyrelsesmøde er den 20.februar 2013 samme sted og der afholdes Ordinær Generalforsamling på Kongskilde 

Friluftsgård den 20.marts 2013 (Forårs jævndøgn). 

 

Der er nu 50 personer der har meldt sig ind i Støtteforeningen – men endnu mangler der indbetalinger fra 10-11 af disse. 

Vi håber de forsat vil være med. 

 

Søndag den 3.februar 2013 afholdes der et orienteringsmøde for medlemmer/andre interesserede på Kongskilde 

Friluftsgård. Starter kl. 13.00 med mindre tur til Frederikskilde strand mm og fra  14-16 orienteringsmøde med flere af  

bestyrelsesmedlemmerne vedr. arrangement, arbejde og formål  med Støtteforening. Kaffe/kage  ved Rene (Pris: ????). 

Ikke alle fra bestyrelsen vil kunne  deltage.  

Her håber vi at der er flere af medlemmerne der vil være med i forskellige arbejdsgrupper omkring aktiviteter ved 

Kongskilde Friluftsgård og i Tystrup- Bavelse Naturpark. 

 

I 2013 vil Støtteforeningen være med i planlægning og afholdelse af flere arrangementer på Kongskilde Friluftsgård. 

I foråret i et arrangement om Stenalderkost. Stor Skt. Hans fest 23.juni 2013. Kongskilde Marked i september, Svampedag 

i oktober med ekskursioner og tilberedning af forskellige retter med svampe på Kongskilde Friluftsgård. Evt. også 

Julemarked i december. 

To af Støtteforeningens medlemmer (Helge Bjerre og Anne Wrist Sørensen) har også meldt ind med ture i 

Støtteforeningens regi. Der bliver en tur i kano med titlen : Naturparken fra søsiden. En anden tur om historiske 

fortidsminder: Kellerød-dyssen og en tur til Kellerød Fiskerleje ved Kellerødskoven. 

Der mangler endnu datoer  og pris for næsten alle arrangementer, men så snart de kommer udsendes der oplysninger på 

mail – lige som Nyhedsbrevet her.. 

 

Der indsamles også data om Naturparken og det er alt lige fra diverse faunistiske fund til fortidsminder, skove, butikker og  

gårdbutikker. Der er arbejdes med vandreruter, cykelruter, rideruter og meget mere. 

 

Når data begynder at tage form, kan de eller dele af dem præsenteres på en hjemmeside som kommer til at hedde: 

www.naturpark-tystrup-bavelse.dk  

 

Håber vi ses til arrangement den 3.februar 2013 og til den Ordinære generalforsamling. 

 

Mange hilser 

 

Bestyrelsen 

 

 

Høgeugle vintergæst i Porsmosen, Gødstrup i starten af  jan.2013. Første 

iagttagelse af denne  ugle siden 1985 i området. (Foto: Benth Micho 

Lange) 


