
 

5. maj: 
• Sæsonens første møde er et foredrag af Jan Lyngdorf i de nye klublokaler på Hvilebjerg 

skole, Kirkerupvej 14, Sørbymagle v. Slagelse. Mødetid ved Stop 39 kl. 19.00. Se kort i 
klubbladet nr. 4 eller på web-adr.: http://hjem.get2net.dk/vestsj_akvarieklub/moedested.htm

12. maj: 
• Vi skal besøge et af vore nye aktive medlemmer, Mogens Pedersen, Egebrovej 17, Skee. 

Mogens har et helt nyanlagt havebassin på ca. 9.000 liter. Mogens har også akvarier at vise 
frem. Mødetid ved Stop 39 kl. 18.45. 

19. maj: 
• Vi skal besøge Walther Freiberg, Frederiksberg 35 B, Svebølle. Walther har et havebassin 

på ca. 50.000 liter. Dertil kommer, at Walther er have- og fugle-enthusiast, så der er en 
oplevelse i vente.  Mødetid ved Stop 39 kl. 18.45 

26. maj: 
• Denne gang går turen til Per Kyllesbech, Skovagervej 14, Bringstrup v. Ringsted. Per 

anlagde sit ca. 5.000 liters havebassin sidste år, så det bliver spændende at se. Mødetid ved 
Stop 39 kl. 19.00. 

2. juni: 
• Vi skal besøge Carsten Nielsen, Lyngvej 4, Kalundborg. Carsten har et havebassin på 

52.000 liter. Carsten har brugt norsk granit som dekoration. Sidste år anlagde han tillige et 
nyt vandløb, så der er inspiration at få her. Mødetid ved Stop 39 kl. 18.45. 

16. juni: 
• Vi skal besøge Bent Pedersen, Frederikslundvej 16, Slagelse. Bent har et havebassin på 

23.000 liter. Bents hyggelige have er absolut et besøg værd. Mødetid ved Stop 39 kl. 19.15. 
________________ 

4. august: 
• Turen går denne gang til Bruno Hansen, Elmegårdsvej 1, Slagelse (han har en kæmpestol 

stående ved Ndr. Ringgade). Bruno har et havebassin med et spændende vandløb. 
Derudover har Bruno en pæn og professionelt anlagt have. Mødetid ved Stop 39 kl. 19.15. 

11. august: 
• Sidste tur i år går til Doris og Claus, Gårdstofte 23, Gyrstinge v. Ringsted. De har et 

havebassin på 60.000 liter. Claus bygger filtersystemer til havebassiner, så der er nok et par 
gode ideer at hente. Dertil kommer, at Claus og Doris sælger fisk af eget opdræt. Mødetid 
ved Stop 39 kl. 18.45. 

Obs! Obs! Obs! 
Vi vil gøre kraftigt opmærksom på, at mødetiden hos de, vi skal besøge er kl. 19.30!! 
– Se under hvert enkelt arrangement for mødetidspunkt ved Stop 39 for de, der ønsker 

            at deltage i fælleskørsel.                                                                         /  Finn og Lone 
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HUSK at klubbens forårs-tur står i havebassingruppens tegn, hvor vi bl.a. skal besøge 
en keramiker og Birkegårdens Haver. 
Vi mødes søndag den 18. maj kl. 11.00 på rastepladsen ”Enemærke” ved landevejen 
mellem Ruds Vedby og Dianalund. – Husk at pakke frokostkurven. 


