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Æblemosteri på Kildegården den 26. oktober 2014
Østervang Mosteri – det mobile mosteri - mødte op med presser og
kværn. Der blev mostet æbler med succes. Mange mødte op med
egne æbler max 40 kg pr. familie. Man er selv med til at moste og
hælde det på egne flasker. Der blev også hældt på medbragte
fryseposer. Flasker kunne også købes på stedet.
Når man moster æbler, gemmer man sensommerens vitaminer og
den friske smag.

Minkprojekt i Smør- og Fedtmosen
Herlev Kommune er blevet gjort opmærksom på problemer med
mink i Smør- og Fedtmosen. Kommunen startede et projekt i
februar for at fange og slå mink ihjel. DN Herlev og lokale borgere
var med i arbejdsgruppen. Mink er en invasiv jæger, der går efter
pattedyr, fisk og fugle (især æg og unger), og da den ikke har
nogle naturlige fjender i Danmark, kan den skabe store problemer.
Arbejdsgruppen som også er vagtgruppen satte fire fælder ud i
Smør- og Fedtmosen ved vandbred og søer. Projektet varede i ca.
to måneder.
Formålet er dels at få en ide om, i hvor stort et omfang mink er et
problem i området, og så selvfølgelig at udrydde de mink der
fanges.
Fælderne er baseret på levende fangst. Fælderne skal derfor tilses
både morgen og aften. Ved fangst i fælderne skal en jæger
tilkaldes, som er uddannet til at skyde dyret.
Arbejdsgruppen indgik i projektet over de to måneder.

Affaldsindsamling den 19. april 2015
Resultater fra DN Herlevs søndagsoprydning
Der blev på den årlige affaldsindsamling samlet 210 kg småt
brændbart affald, 42 kg glas, 142 kg metal, og 15 kg keramik. Der
udover blev der samlet 250 øldåser.
Der deltog ca. 90 lokale borgere både børn og voksne, som nød
forsommeren i fin stil. Børnene var sultne efter indsamlingen. Der
blev spist pandekager og drukket saftevand og forældrene nød en
kop kaffe.
Efter forfriskningen tog Anja børnene med ud til fårene, hvor
børnene selv fik lov til at fodre dyrene.
DN Herlev takker alle frivillige hænder, som hjalp til med at
fjerne de 409 kg affald til glæde for naturen i Herlev.
Fugletur i Smør- og Fedtmosen den 31. maj
Der var fortællinger om fugle, der befolker områder i mosen.
Ornitolog Kim Petersen brugte to timer søndag formiddag, til at
lytte og se på mangeartede fugle i mosen. Mange fugle opholder sig
her i mosen før de flyver videre til de Nord- og Sydlige lande.
I Smør- og Fedtmosen blev der observeret ca. 50 fuglearter.
Under turen blev der spottet nye skud af Bjørneklo, de blev gravet
op.
En interessant formiddag hvor 30 personer var mødt op.
Flagermustur den 1. september kl. 19:30
Stort fremmøde med børn. Instruktørene fra DN Furesø ved
Carsten og Hanne Juhl fortalte om flagermusenes liv i mosen.
Herefter gik deltagerne ud i mosen, hvor skumringen var faldet på
og insekterne fløj os om ørene.

Børnene nød aftenturen sammen med forældrene, og var meget
glade for, at de havde set flagermus (dværgflagermus). Der blev
brugt detektorer til at søge efter flagermusskrigene. Mange
dværgflagermus kunne ses i luften ved Træbanken. Flagermusene
søger og lever af insekter i luften.
Der fandtes dværgflagermus, enkelte brune flagermus og få
vandflagermus.
Aftenen sluttede med udsigt ved fugletårnet.
Naturens Dag den 13. september med udflugt i mosen
Omdrejningspunktet var Naturcentret Kildegården. Familier med
børn nød en regnvejrsdag i Smør- og Fedtmosen. Her bød DN
Herlev på forskellige aktiviteter:
Anja fortalte om Edderkopper og om edderkoppernes højtid i
september. Her kan man være heldig at se flyvende edderkopper
og masser af flotte spind.
Endvidere fortalte Anja, hvordan der snittes i træ og pinde. Pindene
blev brugt til snobrød. Der blev også snittet figurer efter børnenes
egne ideer
og
Ejner Holst fortalte om naturpleje på gå-turen i mosen. Familier
med børn fik en oplevelse om naturområder, pasning af kalve og
sommerens ophold i foldene. Der blev også fortalt om pasningen af
de dyrkede marker.
Efter turen i mosen blev der serveret pølser og snobrød over bål for
deltagerne. En dag med socialt samvær for hele familien med
forfriskninger, kaffe og te.
DN Herlevs bestyrelse har haft 8 bestyrelsesmøder i året
I Samråd Storkøbenhavn har der været 4 møder.

I Danmarks Naturfredningsforening har der været 2
repræsentantskabsmøder
DN Herlev har plads i Natur- og Klimarådet, hvor der har været 3
møder
DN Herlev har deltaget i flere grønne projekter
- Kagsåparkens regnvandsprojekt
- Plejeplan for Smør- og Fedtmosen, Herlev og Gladsaxe
Kommuner
- Udviklingsplan for Elverparken

