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Skriv teksten på nedenstående linjer eller på nettet:

Vigtigt: Skal oplyses 
(kommer ikke med i avisen)

Navn:

Adresse:

By:   Tlf:

Ønskes indrykket i (sæt kryds):

 SKIVE FOLKEBLAD den:

 MIDT PÅ UGEN den:

✄

Gemsevej 7-9 . 7800 Skive . Tlf. 9751 3411 . www.skivefolkeblad.dk

INDLEVERINGSFRIST TIL SKIVE FOLKEBLAD:
INDR. MANDAG: FREDAG KL. 13.

INDR. TIRS. - FRE.: DAGEN FØR KL. 13.
INDR. LØRDAG: TORSDAG KL. 16.
MIDT PÅ UGEN: MANDAG KL. 13.

Alle sætter ”pris” på tillykke...
- det gør vi også! 

For 50 kr. kan du
indrykke tillykke-
annonce i
Skive Folkeblad
eller Midt På Ugen.
Kender du nogen, der har bryllup,
sølvbryllup, guldbryllup,
fødselsdag eller andet - og fortjener
en personlig hilsen - så har vi pladsen!

Send foto, tekst og 50 kr. til: 

SKIVE FOLKEBLAD
Gemsevej 7-9, 7800 Skive - Mærk kuverten ”Tillykke”

Tillykkeannoncerne er 1 sp x 65 mm (foto + 5 linjer tekst)
Ønskes foto retur, vedlæg frankeret svarkuvert.

eller

”Gør-det-selv”... du kan også selv producere og 
betale din tillykke annonce på nettet! 
Det er nemt - gå ind på: www.skivefolkeblad.dk og klik på
”Lav din egen annonce”. Du bliver så ført igennem med en 
guide, der trinvis hjælper dig med udformning af din annonce 
og betaling af den. Skulle du støde på problemer kan du klikke 
på ”Hjælp” eller skrive en mail til: support@skivefolkeblad.dk

Sig TILLYKKE
til én du ka’ li’...

HUSKBETALING50 KR.

Leif Birk
97 52 49 42

• Reparationer
• Nybygning
• Ombygning
•  Bolig-
   installationer

I Grynderup Sø og engområdet omkring er der ifølge 
ornitolog Verner Vangsgaard Hansen, Skive, blandt 
andet set følgende fugle:

I vinter blev der observeret hundredvis af svaner, gæs 
og ænder i den nordlige del af søen, som publikum har 
nem adgang til via stier og fugletårne. Der var blandt 
andet krikænder, pibeænder og gråænder, heriblandt en 
albinogråand. Vinteren bød også på et syn af en stor flok 
storspover på området ved den nordlige del af søen.

Allerede i marts kunne man se, at søen ville få 
en stor bestand af viber på engene, og der kom en 
hættemågekoloni i søen. Senere på foråret kom to 
ynglekolonier af klyder i den nordlige og den sydlige 
del af søområdet, og i alt 15-18 klydepar valgte at yngle 
i området. Sammen med hættemåger, viber og rødben 
dannede de et fælles vagtkorps over for æggetyve som 
krage, ræv og mink.

På besøg ved søen var også en flok brushaner og seks 
forskellige gåsearter, blandt andet blisgås og nilgås. 
Foråret bød også på en sjældenhed, en flok hvidskæggede 
terner, der normalt ikke viser sig i Danmark.

Fugle ved Grynderup Sø

Af Turit Skovborg
ts@skivefolkeblad.dk

En karakteristisk staccato-
agtig fløjten lyder fra engen 
ved Grynderup Sø.

- Hør! Det er en hvidklire, 
udbryder Verner Vangsga-
ard Hansen, Skive, med det 
samme.

Man kan ikke se vade-
fuglen, blot høre den. Alt-
så høre, at det en hvidklire, 
hvis man ved, hvordan så-
dan en lyder, og det gør Ver-
ner Vangsgaard Hansen, for 
han er ornitolog og har gen-
nem mange år studeret fug-
le i det fri. 

Tirsdag 7. august bliver 
søen indviet af miljømini-
ster Ida Auken, men allere-
de i slutningen af 2011 var 
genetableringen af Gryn-
derup Sø afsluttet, og så fik 
Verner Vangsgaard Hansen 
travlt med at studere fugle-
livet ved den nye sø. 

Han og andre lokale orni-
tologer har fulgt udviklin-
gen af tilkomne fugle, siden 
genetableringen begyndte 
sidste efterår.

- Vi har været meget im-
ponerede over, hvor hurtigt 
området er blevet en mag-
net for vådområdernes fug-
le, fortæller han.

En hær af vibEr
Det gælder blandt andet 

viberne.
- Dengang, der var nog-

le lidt misligholdte marker, 
var der også lidt viber. Jeg 
troede, at der måske ville 
blive færre af dem, fordi de 
fik mindre areal at være på, 
men nu er der en hel hær 
af viber, forklarer Verner 
Vangsgaard Hansen.

Allerede da det første 
vand begyndte at finde vej til 
den sø, der har været tørlagt 
siden midten af 1800-tallet, 
fandt også de første svaner, 
gæs og ænder vej til søen  
Der var både knopsvaner, 
sangsvaner og enkelte pibe-
svaner. Og der var ikke tale 
om nogle enkelte par af sva-
ner, for Verner Vangsgaard 
Hansen kan berette, at der 
er observeret omkring 250 
sangsvaner.

Også gæssene kom i stort 

tal sidste vinter, og der blev 
talt til 250 canadagæs. Inte-
resserede fuglekiggere kun-
ne også se masser af ænder 
- endda en albinogråand. 

Foråret bragte masser af 
andre fugle med sig, som ef-
ter færdig yngleperiode om-
kring sankthans forlod om-
rådet igen, indtil der nu så 
småt begynder at komme 
vadefugle. Så selvom som-
meren ikke er den tid på 
året, hvor der er flest fugle 
i det 425 hektar store om-
råde ved Grynderup, så er 
der stadig noget at se på fra 
vandkanten, og det er net-
op det, Verner Vangsgaard 
Hansen gør. 

Fra trækfærgen, som kan 
føre publikum fra den øst-
lige til den vestlige del af 
søen, kigger han gennem sin 
telelinse og spotter i løbet af 
få sekunder et fuglepar i den 
midterste del af søen. Det er 
et par gråstrubede lappe-
dykkere, der svømmer rundt 
i deres eget spejlbillede.

Verner Vangsgaard Han-
sen, der er Dansk Ornito-
logisk Forenings repræ-

sentant i Skive Kommunes 
Grønne Råd, er med til at 
indberette til Naturstyrel-
sen, hvad der registrereres 
af fugleliv på stedet. På den 
måde kan man drage erfa-
ringer af for eksempel, hvor-
dan de fornyede engarealer 
indvirker på mængden af vi-
ber.

- Men vi skal ikke nødven-
digvis registrere det hele. Vi 
skal ikke registrere, hvis 
det betyder, at vi skal ud 
og trampe rundt i det hele. 
Specielt i yngletiden gør vi 
meget ud af at »nyde det 
fra kanten,« som man kal-
der det, siger han og anbe-
faler øvrige naturinteresse-
rede at gøre det samme og 
eksempelvis bruge de fugle-
tårne, som Naturstyrelsen 
er i gang med og har sat op.

Udvikling vEd søEn
Han glæder sig til at følge 

fuglelivet ved Grynderup Sø 
de kommende år.

- Det bliver spændende 
at undersøge de næste fem 
år, hvordan det udvikler sig. 
Det er meget åbent endnu, 

Grynderup Sø en 
ny magnet for fugle

Fra den nye trækfærge ved Grynderup Sø kan man ikke kun fragte sig til den modsatte side af søen. Man kan også komme ud og se nærmere på fuglelivet på søen. Her er 
ornitolog Verner Vangsgaard Hansen (til højre) ved at vise færgebyggeren Mogens Dahl, Kolding, et par gråstrubede lappedykkere.  Foto: Steen Don

Verner Vangsgaard Hansen har haft travlt med at følge fuglelivet ved Grynderup Sø det seneste halve års tid, hvor der er kommet mange nye fugle til søen.  Foto: Steen Don

men det bliver mere luk-
ket, og der kommer mere 
rørbevoksning. Blandt an-
det har rørhøgen været her 
for at se, men den beslutte-
de sig til sidst for at yngle 
et andet sted, for det er ikke 
helt godt nok endnu til den, 
siger Verner Vangsgaard 
Hansen.

Han er overbevist om, at 
både rørhøgen, rørdrummen 
og skægmejsen vil være at 
finde blandt fremtidens sø-
fugle ved Grynderup.

- Så kan det til gengæld 
være, at der er lidt færre af 
engens fugle, som eksempel-
vis viben, forklarer han.

Verner Vangsgaard Han-
sen satser på massevis af 
fugleoplevelser ved Grynde-
rup Sø - både alene og når 
han sammen med Ornitolo-
gisk Forening skal på fugle-
tur til søen.

- For mig er det hele na-
turoplevelsen, når jeg er af 
sted, og fuglene er kun en 
del af det. Der er lidt af en 
skattejagt i at finde nogle 
sjældne fugle, og så er der 
nok en lille naturforsker i 
mig. Det er spændende at 
se, hvor mange eksempel-
vis viber, der er det ene år, 
og hvor mange der så er det 
næste år, siger han.

søndag den 29. juli:
skive by: 
Skive Kirke: Ingen.
Vor Frue Kirke: 10.00,
Poul Krabbe-Poulsen.
Resen Kirke: 10.00,
Helga Ørgaard.
Egeris Kirke: 10.00,
Aksel Poulsen.

øvrige:
Balling: Ingen.
Brøndum: Ingen.
Daugbjerg: Ingen.
Dommerby: Ingen.
Durup: 9.00, Susan Aaen.
Dølby: Ingen.
Ejsing: Ingen.
Estvad: Ingen.
Feldborg: Ingen.
Feldingbjerg: 19.00,
Else Bjerg.
Fly: Ingen.
Fur: 10.45,
Arne Holmgaard.
Gammelstrup: 9.15,
Else Bjerg.
Glyngøre: 10.45,
Susan Aaen.
Grinderslev: Ingen.
Grønning: 10.15,
Lise Hove.
Haderup: 9.30,
Ingrid Svarre Elgaard.
Handbjerg: 9.00,
Marie Overlade Larsen.
Harre: Ingen.
Hem: Ingen.
Herrup: Ingen.
Hindborg: 10.15,
Morten Rydal.
Hjerk: 10.00,
Henrik Forman.
Hvidbjerg: 19.30,
Henrik Forman.
Højslev: 10.30,
Jens Pind Jørgensen.
Håsum: Ingen.
Iglsø: Ingen.
Jebjerg: Ingen.
Junget: Ingen.
Kobberup: 10.30,
Else Bjerg.
Krejbjerg: Ingen.
Lem: 9.00,
Jakob Fløe Nielsen.
Lihme: Ingen.
Lundø: 9.00,
Jens Pind Jørgensen.

Lyby: 9.00,
Toni Irgens-Møller.
Mønsted: 9.15,
Inger Pettersson.
Nautrup: Ingen.
Oddense: Ingen.
Otting: 9.00,
Jens Hvidtfeldt.
Ramsing: Ingen.
Roslev: 10.15,
Ove Mølgaard.
Rybjerg: Ingen.
Ryde: 10.30,
Marie Overlade Larsen.
Rødding: Ingen.
Rønbjerg: 9.00,
Morten Rydal.
Sahl: 9.00,
Erik Bjørn.
Sdr. Resen: Ingen.
Selde: 9.00,
Arne Holmgaard.
Sevel: 10.30,
Erik Bjørn.
Smollerup: Ingen.
Sparkær: Ingen.
Stoholm: Ingen.
Sæby: Ingen.
Thise: Ingen.
Thorum: Ingen.
Trandum: 19.00,
Erik Bjørn.
Tøndering: Ingen.
Vejby: 10.30,
Jakob Fløe Nielsen.
Viborg Domkirke: 10.00,
Marianne Koch.
Vile: Ingen.
Vinderup: 10.30,
H.P. Lausten-Thomsen.
Volling: 10.15,
Jens Hvidtfeldt.
Vridsted: 10.30,
Inger Pettersson.
Vroue: Ingen.
Ørslevkloster: Ingen.
Ørum: 10.30,
Erik Mostrup.
Åsted: Ingen.

øvrige kirkesamfund:
Jesu Kristi Kirke af 
Sidste Dages Hellige, 
Vesterled 2, Skive: 12.30

Skive Bykirke, Evangelisk
Luthersk Frimenighed, 
Odgaardsvej 15, Skive: 
11.00, Hans Iversen.

 ■  Kirken


