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Forårssæsonens arrangementer: 
Det glæder os at konstatere, at det fra 1. marts igen er muligt for foreningen at arrangere udendørs 
arrangementer for medlemmerne. Disse må afholdes med maksimalt 25 deltagere, så derfor er tilmelding 
nødvendig. Bestyrelsen har planlagt følgende program for foråret:   
 
                                                 lørdag den 20. marts - tur til Hvidbjerg-Høll 
                                                 lørdag den 17. april - tur til Randbøl Hede 
                                                 lørdag den 1. maj – tur til Barrit Tykke 
 
Se yderligere information i vedhæftede forårsprogram.  Sommerprogrammet er under udarbejdelse og følger så 
snart det er muligt. 
 
Mens vi venter på foråret, har bestyrelsen følgende forslag til oplevelser på egen hånd, nemlig fugletur nær 
Bindeballestien, og en travetur i Mølholm Ådal. 
 

Grønspætte. Der er endnu ikke det store fuglekor, men nogle får des mere ørenlyd. En af dem er grønspætten, 

den flotte grønne spætte, der er lidt større end en flagspætte. Dens kald, der lyder lidt i retning af gyv-gyv-gyv-
gyv høres langt væk. Den kan bl.a. høres fra Bindeballestien mellem Haraldskær Fabrik og Vingsted, og så by-
nært som i Skibet på skrænterne på både nord- og sydsiden af ådalen. 
                     

Gransanger. Den sidste uge i marts er det tid til at lytte efter de første gransangere. Gransangeren er den før-
ste af sangfuglene der ankommer, og den kendes let på sin sang, der minder om dens engelske navn chiffchaff. 
Den er en gentaget række af tjif-tjaf-tjif-tjaf-tjif-tjaf. 
Fuglen er ganske undselig, kun 11 cm lang og olivengrøn. Alligevel ser man den let, når den smutter rundt i gre-
nene i havens eller skovens buske og træer på jagt efter insekter, for den er ikke særlig sky. 
                                                                                                                                  

 
Fra Skoleskoven ved Sønderdalen går der 
en god sti langs Mølholm bæks øvre løb. 
Vender man ved Grønnedalen, tager turen 
en times tid.  
Undervejs passerer man et flettet træ, 
nogle snoede træer og en væltet rødel, 
som nu har mindst 15 stammer. 
Snart kan man på samme rute se blom-
strende mirabel efterfulgt af slåen.  
 
Der er P-plads ved Skoleskoven med ind-
kørsel fra Sønderdalen. 

                              Væltet rødel i Mølholm Ådal 
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