24. oktober 2022

Kære Nabo
Vi skriver til dig fordi der sker en masse i Utterslev Mose, som vi tror at du og din forenings
medlemmer kan være interesseret i. Derfor håber vi at du vil sende denne og kommende
“Mosenyt” videre til dine medlemmer.
Mosetræffet d. 11. september arrangeret af vores forening blev en stor succes. Tak til alle
der bidrog og til alle deltagerne. Mosetræffet kommer igen næste år på samme årstid.

Ved Mosetræffet kunne man se Utterslev
Moses nye skilte og høre om mosens
dyreliv og vandkvalitet mm. Skiltene er
tegnet af Michael Petersen, der er maler
og grafiker og har en karriere som
udstillingsdesigner i Zoologisk Have i
København.

Kommende aktiviteter
Der er også i den kommende tid nye aktiviteter om ”Livet i Mosen”, hvor alle er velkomne.
Den 25. oktober kl. 17.00-19.00 i EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, 2700
Brønshøj, fortæller Henrik Carl, der er forskningsmedarbejder på Københavns Universitet og
redaktør på ’Atlas over danske ferskvandsfisk’, om ’Mosens Fisk’.
Den 9. november kl. 19.00-21.00 i Mosehuset, Mosesvinget 3, 2400 København NV,
fortæller ornitolog Nikolaj Noel om ’Mosens Fugle’.
Se mere om disse arrangementer i den vedhæftede pdf eller på www.mosevenner.dk
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På Mosetræffet sørgede Henrik Carl igen i år for akvarie og rørebassin med mosens fisk.

Du kan holde dig orienteret om hvad der sker i og omkring Utterslev Mose og om foreningen
Utterslev Moses Venner her:
Vi har en hjemmeside www.mosevenner.dk
Vi har en Facebook gruppe, der er talerør for foreningen og for de mange medlemmer af
gruppen facebook.com/groups/110536439515911
Vi har en Instagram profil instagram.com/utterslevmoses_venner/
Man kan også skrive indlæg, der sendes til bestyrelsen@mosevenner.dk
Indlæggene vil blive lagt på hjemmesiden under Blog med forfatterens navn.

Med venlig hilsen
Lise Buch
Formand for Utterslev Moses Venner

Foreningen Utterslev Moses Venners formål er at værne om Utterslev Mose - både som natur og som et
rekreativt område - og at videreføre traditionen med det årlige Mosetræf. Vi ønsker som en ny stemme at
opbygge et netværk for de mange mosevenner på tværs af etablerede sammenhænge og allerede igangværende
gode aktiviteter.
Støt op og bliv medlem af foreningen. Det koster 100 kr. for enkeltpersoner og 150 kr. for par på samme adresse.
Du kan blive medlem her www.mosevenner.dk
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