
 
ARBEJDSDAG i 
KLITROSEBUGTEN 
 
Lørdag den 18. juli 2015.  
Vi mødes klokken 10 på 
stranden ud for Søstensvej                                                                      
 
 
 
Opfølgende Pleje 
Der vil igen blive fokuseret på Rynket rose. På sidste arbejdsdag blev langt de fleste løse rødder 
fjernet fra opgravningsfelterne, men der er dukket nogle enkelte nye skud frem, som også skal 
fjernes. Dette sker ved hjælp af specielle grebe.  
 
Når roserne er væk fra de gravede områder, skal der følges op med en slåning. Det kan lade sig 
gøre, når vi har fjernet de sten, der kan ødelægge knivene på maskinen. Vi får derfor brug for nogle 
med en trillebør, der vil køre stenene ned på stranden. 
 
Jørgen Stoltz kommer for at instruere i brugen af en skruble (lyngle). Der er steder, hvor roserne 
bedst kan fjernes ved hjælp af le, så vi håber at få ’bemandet’ de fire leer, vi har til rådighed. Skriv 
meget gerne på tilmeldingen, hvis du har lyst til at arbejde med en le. 
 
Alt indsamlet materiale skal køres på Genbrugsstationen.     
Hvis nogen er villig til at stille en bil eller trailer til rådighed, må I meget gerne give os et praj.  
 
Sidste gang brugte vi Bigbags til indsamling af rødder – og de viste sig at være rigtig gode. Dem 
har vi igen til rådighed, men vi beder de, der har mulighed for det, om at medbringe en trillebør, en 
grensaks eller et ørnenæb. Og så en meget væsentlig ting – arbejdshandsker.  
 
Redskaber såsom kraftige grebe, river, kortbladede leer, gyveloptrækkere med mere vil blive stillet 
til rådighed. Hvis nogen har en kraftig gravegreb, vil det være et fint supplement. 
 
Det er planen, at der arbejdes i 4-6 mands hold i en 3 – 4 timer, og alle kan være med! 
 
Hvis vi er lige så mange som på de tidligere arbejdsdage, har vi nogle flere opgaver, der trænger til 
at blive løst. 
 
Vi håber på godt vejr under arbejdet, og sørger for forfriskninger undervejs, til de, der får sved på 
panden. 
 
Arbejdsdagen slutter med en frokost på Søstensvej 3, hvor vi også vil få lejlighed til at dyrke det 
sociale. Af hensyn til frokosten vil vi gerne vide, hvor mange der kommer. 
 

                     Tilmelding til frokost - senest onsdag den 16. juli. 
 
Da Thorkild er på ferie er der kun tilmelding til: 
Carsten Parby 
� 26358688         
e-mail cp@klitrosebugten.dk 
 


