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Vi slutter af hos Peder, hvor vi ser, at kan
Galloways selv vælge, så vil de helst være udenfor
- også i den bidende januarkulde med sne og
frost i pelsen; det klær’ dem. I løbet af dagen har
vi fået skrevet numrene på de 14 udvalgte stude
op. Vi går efter kalve fra 2012, så de har en vis
størrelse, når de kommer på sommergræsning i
Kasted Mose.

Koindkøb
Sønderjylland d. 29. januar. Fire naturplejere i en
Volvo på vej til Bredebro, en tidlig onsdag morgen
i snestorm…
Bestyrelsen er på udflugt, og målet er Claus'
bondegård, hvor vi skal udvælge stude/kvier til
årets naturplejegræsning i Kasted Mose.
Det er hvinende koldt, mens vi kigger os omkring
i laden og på marken med køerne hos Claus. Den
gamle bordercollie Scottie og tre katte holder os
med selskab, mens Claus snakker sønderjysk.
Bjarne forelsker sig straks i den gamle Mercedes,
som også har søgt ly i laden.
Bagefter får vi en lang snak i det lune køkken
over kaffen og spegepølsemadderne; om køerne,
kommunen, naturplejen, Claus' fremtid, landbrugstilskuddene, drengene, KMNKF, kødkvalitet
osv. osv. Claus er i gang med at overdrage sin
naturplejevirksomhed til en anden, og fungerer i
år som en slags konsulent for os, og derfor skal vi
rundt til et par andre lune sønderjyder og se på
køer. Og hvert sted skal vi da have kaffe og kage vi er jo i Sønderjylland..!
Vi træffer ejeren af et kviehotel (vinter
opstaldning af Galloway) og her møder vi også
den lille fikse Dexter race; nærmest mini
Galloway af udseende - og meget nuttede. Ville
gøre sig godt i Mosen, skønt jo ikke så udbytterigt
rent kødmæssigt…

Kassererinden besigtiger de nyindkøbte kreaturer

Mætte af kaffe, kage, køer, snak og vinterkulde,
vender vi Volvo’en mod Aarhus - og glæder os til
den kommende sommer i Mosen med vores nye
køer, nattergalesang, lyse aftener, arbejdsdage
og masser af andre gode oplevelser.

Koankomst i Mosen
lørdag den 26. april kl. 13.00
For sjette år i træk er det altså Claus fra Bredebro i
Sønderjylland, der kommer med vores nye dyr. Kom og
vær med til at byde de nye kreaturer velkommen, og tag
også gerne familie og venner med..!
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Bævreaspens endeligt
I foråret 2010 berettede vi, hvorledes kommunens
folk ringede de mange bævreasp i fold 2. At ringe
et træ, vil sige, at skære barken af træet i et smalt
bånd stammen rundt, helt ind til vækstlaget, for
derved at forhindre træets transport af
næringsstoffer til rødderne. Således vil træet
langsomt udpines, visne og dø, uden samtidig at
sætte de talløse, vegetative jordskud, der ellers
udgør træets overlevelsesstrategi.

Stadig plads til nye medlemmer i
2014!
I skrivende stund, har vi afsat knap 12 dyr til 66
andelshavere. Da der fortsat er ca 2 dyr, som ikke
er afsat, må I gerne reklamere for foreningen til
kolleger, familie og venner! På vores hjemmeside
http://www.kastedmose.dk/kontakt.html finder I
et A4-opslag, som vi opfordrer jer til at hænge op
på arbejdspladsen, skolen, biblioteket o. lign.
steder. Der er også en folder, som kan printes ud.

Nyt fra GF

Efter 3 ½ år var træerne sidste år omsider så
svækkede, at de under efterårsstormene
kapitulerede og med forbilledlig præcision lagde
sig parallelt med hegnslinjen, hvor de får lov at
blive liggende til henfald. De vil nu overgå fra den
oprejste livsfase til det mageligt tilbagelænede
otium, som alt for få træer i Danmark får lov at
op- og udleve. En fase, der rummer en fortsat
rigdom af liv for træets forbundsfæller i det
økologiske fællesskab, som naturen ideelt set
udgør. Svampe, mosser, insekter og fugle får den
fest de fortjener, mens gammelt liv forgår og nyt
liv opstår..!

Igen i år var over 20 medlemmer mødt op til
generalforsamling, som denne gang blev holdt på
Sct. Annagade skole. Biolog Lars Eg Hoppe fra
Aarhus Kommunes Natur & Miljøforvaltning
indledte med et oplæg om planerne for
’rewilding’ med vandbøfler eller andre store
græssere i Geding-Kasted Mose. Hvis alle
brikkerne falder på plads, kan der være tale om
projektstart allerede til næste år. Hvad angår
stisystemer er de allerede under anlæg; der
kommer bl.a. en sti rundt nord om mosen, samt
en lille P-plads ved den røde bom i Kasted.
Sebastian Jonshøj blev valgt ind i bestyrelsen i
stedet for Thomas Johansen, der ikke genopstillede. Øvrige medlemmer af bestyrelsen er
fortsat Henriette Bjerregaard (formand), Hélène
Hansen (kassererinde), samt Bjarne Sørensen og
Helene S. Larsson. Vagn Toft Jensen er ny
suppleant.
Der blev nedsat et nyt vedligeholdelsesudvalg,
som ud over Sebastian og Bjarne fra bestyrelsen,
består af Axel Pallesen. Deres opgave bliver at
forestå indkaldelse til - og afviklingen af - de
fælles arbejdsdage, som vi varmt opfordrer jer til
at bidrage til og deltage i.

Arbejdsdage i 2014
Igen i år bliver der nemlig behov for at holde
vores hegnslinje fri for bevoksning og udføre
generelt vedligehold af arealerne. Ovennævnte
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Vedligeholdelsesudvalg, har fastlagt fem arbejdsdage i år, og der kommer en indkaldelse ud pr.
mail omkring starten af april. Du kan imidlertid
allerede nu begynde at tænke på, hvilke(n) dag(e)
der kunne passe dig.
Dato:
26/4

23/5
21/6

24/7
22/8
19/9

Klokkeslet
11.00 - ?

16.30 -18.30
14.00 -17.00

17.00 -19.00
16.30 -18.30
16.30 -18.30

Tovholdere
Bjarne og Sebastian
(Samme dag som årets
koankomst. Vi mødes et
par timer inden, og gør
folden klar til de nye
indflyttere)
Sebastian og Axel
Bjarne og Axel. Samme
aften er der bålhygge for
alle medlemmer efter
endt arbejde
Bjarne og ?
Sebastian og Axel
Sebastian og Bjarne

Der bliver behov for 12 M/K pr. arbejdsdag til
primært le-arbejde, og derudover 1-2 som står
for ”catering” til det arbejdende folk, det være sig
kaffe og kage, sandwich eller hvad man lyster.

Forårets arrangementer
Traditionen tro inviterer Kogræsserforeningen til
en række medlemsarrangementer i Mosen i løbet
af sæsonen. Indtil videre kan I sætte følgende tre
kryds i kalenderen:

Fugletur
På en lys og mild forsommeraften er Kasted Mose en
fantastisk fuglelokalitet med oplevelser for både øjne
og ører, store og små, samt begyndere og garvede.
Under kyndig vejledning ser og lytter vi efter vadefugle,
vandfugle, sangere, spurve, mejser, gøgen, rørhøgeparret m.m. Og selvfølgelig er der Nattergal-garanti!

Tirsdag d. 20. maj kl. 19.00 v/ Søren Højager
Mødested ved den røde bom, på vejen ned til mosen.

Husk kikkert!

De Vilde Blomsters Dag
Her er chancen for at blive klogere på floraen i Mosen,
og på det botaniske udbytte af den naturpleje, der jo
driver værket i KMKNF..!

Søndag d. 15. juni kl. 10.00-12.00
v/ Jesper E. Moeslund. Mødested ved fangfolden.
Husk Gummistøvler!

Bål & Bøffer
Leblad af fin østrigsk kvalitet, særligt velegnet til grovere
bevoksning af f.eks. tagrør

Nye leer
Vi har besluttet at investere i en sending nye leer,
så vi nu er oppe på i alt 12 leer til vores
kommende arbejdsdage. Det skulle jo så gerne
medføre, at vi kan nå den samme mængde
arbejde på kortere tid..! Der er i øvrigt tale om
østrigske kvalitetsredskaber, der (næsten) gør
arbejdet for os..!

Vi møder hinanden i Mosen og griller medbragt mad
over bål, mens vi får en snak over et glas øl, vand eller
vin, og under en åben (stjerne)himmel. Medbring gerne
sovepose! Inden da er der arbejdsdag jf. arbejdsplan.

Lørdag d. 21. juni kl. 17 - ?

Vel mødt i den nye sæson!
/ Bestyrelsen
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