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Støtteforeningen for Tystrup-Bavelse Naturpark  

Nyhedsbrev Juni 2013.                                                                                  

Husk at forsat medlemskab/nyt medlemskab løber fra 1.april 2013 til 31.marts 2014. Vi håber at mange af 

dem der meldte sig medlemmer i 2012 forsat vil være medlemmer af Støtteforeningen. 

Flere er åbenbart faldet fra, og en mulig årsag kan være usikkerheden omkring situationen på Naturafdelin-

gen – er den gået konkurs eller i betalingsstandsning? Men uanset hvad, har der ikke været udøvet aktivite-

ter af Naturafdelingen siden ultimo maj 2013.  

Benny Svenstrup, som var ansat på Naturafdelingen fra sidste efterår og frem til maj som naturformid-

ler/vejleder, er nu blevet ansat på Driftselskabet Kongskilde Friluftsgård, hvor han varetager naturformid-

ling for skoler og private arrangementer ved Kongskilde og i mange andre områder i Sorø kommune og 

Tystrup-Bavelse Naturpark. 

Støtteforeningen har forsat sit arbejde omkring Kongskilde Friluftsgård og Tystrup-Bavelse Naturpark, Der 

er deltagelse ved den kommende Sct. Hans aften på Kongskilde Friluftsgård og vil også deltage i Kongskilde 

Marked i september 2013. Der ud over afholder Støtteforeningen arrangementer i Naturpark-området. 

Sct. Hans aften Kongskilde. Starter kl. 18 (se udsendte pressemeddelelse i dette Nyhedsbrev). 

Snapse-tur (Kryddersnaps) den 21.juli 2013 (Leif Wamsler/Henning Jensen) 

Svale-Safari på Hørhaven 24.august og 25.august 2013 (Benth Micho Lange) 

Havørne-dag på Hørhaven 7.september og 8.september 2013 (Benth Micho Lange/Benny Svenstrup) 

Foredragsaften på Hørhavegården om Havørne om vinteren ved Tystrup-Bavelse sø den 20.september. 

(Bente Holm-Petersen/Benth Micho Lange) 

 

Alle arrangementer udsendes til medlemmer som PDF-filer i starten af juli 2013 eller kan læses på 

www.naturpark-tystrup-bavelse.dk 

Der blev afholdt tur til Kællerød-dyssen og Kællerød Fiskerleje den 9.juni 2013 . Turen vil blive gentaget ved 

lejlighed – måske som 2 særskilte ture -. Forslag til andre arrangementer er velkomne. 

 

 

 

Grøn Smagradlibel 
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Korte Nyheder fra Naturparken –  

Vendehals (en spættefugl) og Hærfugl er set ved Kællerød i juni. Havørne-parret har atter unger i reden – i 

hvert fald 2 unger. Rød glente ses dagligt 2-3 forskellige steder mellem Lorup og Skelby og der yngler for-

modentligt mindst 4 par omkring Tystrup-Bavelse sø. Der er mange guldsmede rundt omkring og både Fire-

plettet libel, Grøn Smagrad-libel, Stor Blåpil har optræder talrigt i øjeblikket almindeligt. Frøer og tudser 

kvækker lystigt, men hvad er det for nogle – er der nogen der har kendskab til om også Løvfrøen findes i 

området. Der er set egern, brud, lækat og husmår en hel del steder, ilder et par steder. Men hvad med Has-

selmusen? (Sorø kommunes ansvarsart)! Flere har nydt synet af ”Orkidé-engen” ved Parnas (de 30.000 

orkidér) som overvejende er Maj-Gøgeurt (men sandsynligvis også et mindre antal Plettet gøgeurt og Kød-

farvet Gøgeurt). 

Husk vi modtager informationer om alle mulige forhold omkring Tystrup-Bavelse naturpark – hjælp os med 

dataindsamling ved at sende dine informationer og historier (gerne med relevante foto) til kongskildefri-

luft@gmail.com 

Håber vi ses til flere af vores ture og arrangementer                

På gensyn                

Bestyrelsen 

Du kan også finde os på Facebook                

www.kongskildefriluft.dk  

 

 

 

 

 
Sct.Hansbål på Møllesøen – kom og deltag 
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Sct. Hans Aften i Naturparken 

Støtteforeningen for Tystrup-Bavelse Naturpark og Restauranten på Kongskilde Friluftsgård genop-

liver den gamle tradition med Sct. Hans bål på Møllesøen. 

Efter en turbulent tid på Kongskilde Friluftsgård har Støtteforeningen og Restauranten besluttet at 

genoplive Sct. Hans aften på gården. Vi ønsker at alle i lokalområdet skal vide, at stedet bestemt 

ikke er “dødt” , men tværtimod meget levende. 

Som formanden for støtteforeningen Gitte Torp siger, så arbejder vi på at få etableret en ny form 

for “vores alle sammens sted”, både for os der bor i lokalområdet, men også for naturturismen og 

ikke mindst for Restauranten/vandrehjemmet på gården. Støtteforeningen vil gerne i kontakt med 

Sorø, Ringsted, Næstved kommuner og foreninger, for at udvikle ideer til aktiviteter i Naturparken. 

Sct. Hans Aften er en god mulighed for at komme og få en snak omkring, hvad Støtteforeningen 

har at byde på. 

Aftenen starter kl. 18, hvor der vil være mulighed for at købe lidt at spise, og herefter også kaffe 

og jordbærkage fra lokal avler. Restauranten sponserer jazzmusik (bandet hedder Bayjensenjazz ). 

Kl. 21.30 kommer Sorø Bueskyttelaug og skyder ild-pile ud på bålet i Møllesøen, og vi synger mid-

sommeren ind. Aftenen slutter kl. 23.00. Vi håber, at rigtig mange vil komme og støtte den unikke 

Naturparken.     

  

Der vil være mulighed for at melde sig ind i Støtteforeningen for Kongskilde Friluftsgård/Tystrup-

Bavelse Naturpark denne aften, og man er også velkommen til at kontakte formanden Gitte Torp 

på tlf. 29 27 50 89. 

Se hjemmeside: www.naturpark-tystrup-bavelse.dk 

 


