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Nyhedsbrev 
3. maj 2009 
 
Koankomst den 2. maj 
Ca. 60 børn og voksne – heraf mange nye 
medlemmer, velkommen til jer! - var mødt op for 
at hilse på vores nye stude og kvier, da de ankom 
kl. halv to i lørdags. Vejret var ligesom sidste år 
forrygende – lad det bare være en tradition! 
 

 
 
Samtidig fik vi indviet den nye fangfold, som 
dyrene blev lukket ind i, mens Claus og hans 
makker fortalte en masse om dyrene og om sin 
naturplejevirksomhed i Sønderjylland 
(http://plejnaturen.dk/). Han gør meget ud af at holde 
dyrene tamme og tager rundt og tilser dem og 
kalder dem til sig hver dag, så det er helt 
anderledes rolige dyr end de kalve vi fik sidste år 
(og som løb ud, se Nyhedsbrev 2 fra sidste år 
http://www.kastedmose.dk/Tekster/Nyhedsbrev2.pdf). 
 

 

 
Men i år kunne vi trygt lukke kreaturerne ud i 
indhegningen med det samme, hvor de straks tog 
en runde rundt langs hegnet for at se deres nye 
hjem an. Der var dog en anelse nervøsitet at spore 
hos de bestyrelsesmedlemmer, der var med til at 
fange dyr ind sidste år… 
 
Efterfølgende var der naturvandring i mosen, hvor 
de første engblommer stod i blomst og visse 
steder var der helt gult af blomstrende hulkravet 
kodriver. 
 

 
 
Presseomtale og medlemstilgang 

Den meget fine omtale i JP Århus og gratisavisen 
24 timer fredag den 1. maj har indtil nu giver 20 
nye medlemmer og vi må melde alt udsolgt! 
Velkommen til alle nye medlemmer! 
 
I morgen mandag er formanden blevet inviteret til 
at optræde i middagsmagasinet på TV2 
Østjylland. Kan ses på Net TV 
www.tv2regionerne.dk. 
 
Omgang med dyrene – VIGTIGT! 
Det er vigtigt at dyrene lærer at blive fortrolige 
med os mennesker – særligt når der er så mange 
forskellige der skal tilse dem. De er selvfølgelig 
lidt sky her i starten, hvor de lige skal vænne sig 
til det hele, men som Claus fortalte, har Galloway 
et roligt gen i sig, som fremelskes ved at omgås 
dem stille og roligt.  



 

Det er vigtigt at børn lærer, at de ikke må råbe 
eller løbe efter dyrene. 
 
Snak med dyrene! 
Det bedste er at nærme sig dyrene langsomt og 
roligt, mens man taler til dem med en beroligende 
stemme, f.eks. kippe-kippe-kippe. Bare snak løs, 
selvom du måske selv synes det lyder lidt fjollet! 
☺ 
 
Lokkefoder 
Det er også en god idé at tage lokkefoder med, 
gerne i den sorte spand i kokassen, så vænner de 
sig til den. Måske kan man lokke dem med lidt 
brødrester, gulerødder eller HALVE æbler 
(ADVARSEL: Dyrene kan blive kvalt i hele 
æbler!). 
 
Men bliv ikke skuffet, hvis de slet ikke gider æde 
det her i starten! Det er et tegn på at planterne i 
mosen lige nu er superlækre og fulde af næring. 
Senere på året fatter de helt sikkert mere interesse 
for vores godter! 
 
Vagtordning og medlemsliste 
Vedlagt dette nyhedsbrev er en kalender med 
tilsynsdage – den kan også findes på hjemmesiden 
under For medlemmer. Der er også en liste med 
kontaktoplysninger på alle andelshaverne, så man 
kan bytte vagter mm.. 
 

 
 

”Kokassen”, logbog og spændingstester 
Der ligger bl.a. en ”Tjekliste for kopassere” i 
Kokassen. Se mere info på hjemmesiden under 
For medlemmer. 
 
Tilbud om introduktion til tilsyn 

Louise (tlf. 22312625, louisewillie@yahoo.dk) 
bor lige ved siden af mosen og møder gerne op, 

hvis nye medlemmer gerne vil introduceres til, 
hvad man skal huske at se efter ved tilsyn. 
 
Ny le 
Vi har købt en le, der er placeret på bagsiden af 
fangfolden (er låst med en kodehængelås med 
samme kode som til Kokassen). Lebladet er 
klappet sammen og skal foldes ud ved hjælp af en 
lille skruenøgle, der ligger i Kokassen. Leen kan 
bruges til at slå under hegnet, hvis man opdager at 
strømmen bliver afledt – eller hvis man får lyst til 
at slå nogle brændenælder langs stien el.lign. 
 

Oversigt over vores dyr i 2009 

Her er en ”farvekode” til årets dyr: 
Øremærke-nr Farve Køn Alder 

00183 Bæltet, Sort/hvid Stud 1 ¾ år 

00194 Bæltet, Sort/hvid Stud 1 ¾ år 

00195 Hvid Stud 1 ¾ år 

00197 Sort Kvie 1 ¾ år 

00198 - Einstein Bæltet, Dune/hvid Stud 1 ¾ år 

00050 Sort Kvie 1 år 

00052 Sort Kvie 1 år 

00211 Sort Stud 1 år 

 
Kombineret nattergaletur & arbejdsdag & 
picnic mandag aften den 25. maj 
Vi skal slå græs, brændenælder og tagrør under 
hegnet, da strømmen ellers bliver afledt. Desuden 
er der andre småopgaver vi skal have klaret. Vi vil 
gerne gøre det til en hyggelig aften med picnic og 
nattergalesang! Mere info senere. Sæt kryds i 
kalenderen! 
 

Bestyrelsen nu fuldtallig 

Siden sidst er Lars M. Olesen fra Lisbjerg trådt 
ind i bestyrelsen, så vi nu er fuldtallige. 
 
/Bestyrelsen (Henriette, Geert, Lars, Louise og 
Jesper) 
 

Kalender 
Dato Hvad? Hvornår? 

4. maj Middagsmagasinet i TV2 
Østjylland 

12.12 

25. maj Kombineret nattergaletur 
& arbejdsdag & picnic 

18.00 

14. juni De Vilde Blomsters Dag i 
Kasted Mose (arr. Botanisk 
Forening) 

14-16 

 


