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Mandag
10.00-13.00: Oasen, Dia-

nalund: Patchwork.
12.00: Kaarsbergcentret, 

Sorø: Madklub. Tilmelding 
på telefonnummer 21 23 58 
90. 

14.00: Søparken, Ruds Vedby: 
Bankospil.

14.00-16.00: Oasen, Dianalund: 
Sang og musik.

16.00-17.00: Sorø Bibliotek: 
Rådgivning vedr. lejeboli-
ger.

Sommerferieaktiviteter
17.00-19.00: Sorø Hallen, hal 1, 

Ringtsdevej: Cheerleading.
18.00-19.30: Akademiets 

sportsplads, Søgade, Sorø: 
Karate

18.00-19.30: Stenlille Hallen, 
hal 2, Idrætsvej: Karate.

Hele dagen: Bibliotekerne i 
Sorø og Dianalund: Bog-
stavjagt.

Tirsdag
09.30: »Det Gamle Posthus«, 

Rudsgade 8, Ruds Vedby: 
Socialt samvær.

09.30-11.00: Aktiviteten, Sten-
lille: Seniordans. 

09.30-11.30: Sorø Hallen: Pe-
tanque. Arr.: Ældre Sagen. 

10.00.12.00: Biblioteket i Dia-
nalund: Tirsdagstræf

13.00-17.00: Søparken, Ruds 
Vedby: Åbent hos Ruds Ved-
by Historie.

14.00-17.00: Oasen, Rosenvej 5, 
Dianalund: Strikkecafé.

13.30-16.00: Aktiviteten, Sten-
lille: Banko. Arr.: Stenlille 

Pensionistforening. 
14.00-16.00: Ruds Vedby IF’s 

baner: Ruds Vedby Krocket 
spiller.

14.00-17.00: Kaarsbergcentret, 
Sorø: L’Hombre-spil. Arr.: 
Ældre Sagen. 

15.00-17.00: Skolevej 1B, Sorø: 
Åbent i Lokalhistorisk Ar-
kiv for Lynge Sogn.

18.00: Holberghallen, Dianal-
ud: Opvisningskam i hånd-
bold: TMS Ringsted-Lugi 
Lund. Forkamp i U11 dren-
ge kl. 16.30: DTH-TMS. 

19.00-20.00: Sorø Sognegård: 
Anonyme Alkoholikere har 
møde.

Sommerferieaktiviteter
09.00.12.00: Lange Løng 6: 

Ridning.
10.00-13.00: Dianalund Bibli-

otek, Sømosevej: Kreativt 
værksted.

10.00-13.00: Parnas, Parnasvej 
21, Sorø: Krible Krable.

10.00-13.00: Friluftsbadet, 
Ruds Vedby: Svøm, bad og 
leg.

Hele dagen: Bibliotekerne i 
Sorø og Dianalund: Bog-
stavjagt.

Mandag og tirsdag
19.00: »Værk uden skaber«

SORØ: Lørdag klokken 17.10 
rykkede brandvæsnet ud til 
Sorø Fri Fagskole på Hol-
bergsvej i Sorø.

Den automatiske bran-
dalarm var gået i gang. Det 
viste sig dog at være blind 
alarm.

Brandalarmen 
gik på fagskole

TERSLØSE: Det bliver en nor-
disk koncert om lyse som-
meraftener og smukke mor-
gener, høje fjelde, vulkaner, 
fjorde, kyster, marker og 
grønne enge, når Tersløse 
Kirkes børne- og ungdoms-
kor holder koncert i kirken 
torsdag den 8. august fra kl. 
19.00.

Koret har brugt den sidste 
uge af sommerferien på at 
indøve nye korsange. Sam-
men med barytonen Zaka-
rias Daescu og fløjtenisten 
Lina Zinglersen inviterer 
koret publikum med på en 
musikalsk rejse rundt i de 
nordiske lande. Tersløse 
kirkes børne- og ungdoms-
kor ledes af Lea Schmidt 
Daescu.

 Der er gratis adgang til 
koncerten - men hvad der 
ved udgangen lægges i kir-
kebøssen går til støtte af ko-
ret.

Nordisk sommer 
i Tersløse

NATUR: Sorø Kom-
mune er ved at 
undersøge mulig-
heden for at hæve 
vandspejlet i et nyt 
område i Sandlyng 
Skov i Store Åmose. 
 
 
 

Af Martin Pedersen

ÅMOSEN: Et 12 hektar stort 
område i det nordøstlige 
hjørne af Sandlyng Skov ved 
Stenlille bliver måske ind-
draget i et EU-støttet højmo-
seprojekt.

I projektet er man i gang 
med at genoprette højmo-
serne i Sandlyng Mose og 
Verup Mose. Formålet med 
hele projektet er at bevare 
naturtyperne aktiv højmose 
og rigkær og arten stor kær-
guldsmed.

Nu er Sorø Kommune altså 
ved at undersøge mulighe-
den for at genskabe højmo-
se på yderligere 12 hektar i 
Sandlyng Skov.

Det skal ske ved at nedgra-

ve en 470 meter lang mem-
bran nord og øst om området 
for at forsinke eller helt for-
hindre udsivning af regn-
vand.

Vil genskabe rette vilkår
Det vil formentlig betyde, at 
nedbør bliver tilbageholdt 
på terrænoverfladen, og at 
vandspejlet hæver sig.

På den måde vil man skabe 
de rette vilkår for, at områ-
det på længere sigt kan ud-
vikle sig til en aktiv højmo-
se. Man mener, at området 
tidligere har været en aktiv 
højmose.

Et overslag viser, at ar-
bejdet i Sandlyng Skov kan 
komme til at koste 196.000 
kroner.

Det er indskrevet som en 
forudsætning i projektet, 
at arealerne uden om om-
rådet ikke må få et højere 
vandspejl end i dag. Men der 
kan blive ændret på vandaf-
ledningen fra området.

Kan berøre lodsejere
Og her kommer områdets 
lodsejere ind i billedet.

Projektet er stadig på teg-
nebrættet og i sin indleden-
de fase. Det er altså ikke 
sikkert, at det ender med at 
blive gennemført.

Men for at undersøge mu-
lighederne, har Sorø Kom-
mune sat gang i en forhø-
ring.

Projektet er sendt i fire 
ugers høring, og nu kan be-
rørte lodsejere og lodsejere 
med væsentlig interesse i 
projektet kommentere pla-
nerne.

Kommentarer, indsigel-
ser og ændringsforslag skal 
være indgivet skriftligt til 
Sorø Kommune, Rådhusvej 
8, 4180 Sorø senest den 25. 
august 2019. Det kan også 
indsendes på denne email: 
vanloeb@soroe.dk.

En druknet slette
Sandlyng Skov er en del af 
Naturpark Åmosen, der 
strækker sig ind i både Sorø, 
Kalundborg og Holbæk 
kommuner.

Landskabet i Store Åmo-
se betragtes som en druk-
net smeltevandsslette, der 
blev dannet i slutningen af 
den sidste istid, også kaldet 
Weichsel-istiden.

I en periode for 8400 til 7400 
år siden var der en sø i Store 
Åmose. 

For omkring 7000 år siden 
var plantevæksten blevet så 

kraftig, at der begyndte at 
blive dannet sumptørv i de 
lavvandede dele af søen.

Efterhånden voksede søen 
gradvist til og blev til en lav-
mose.

Højmose hvælvede sig op
I de mest næringsfattige 
dele af Store Åmose for-
trængte Sphagnum-mosser 
efterhånden den øvrige ve-
getation, og aflejringer af 
disse tørvemosser skabte 
flere højmoser, der hvælve-
de sig op i det ellers flade mo-
selandskab.

Det vides det med sikker-
hed, at der har været højmo-
ser i Verup Mose og Sand-
lyng Mose samt i Storelyng 
og i Ulkestrup Lyng.

Stednavnet Maglelyng i 
moseområdet nordøst for 
Sandlyng Skov antyder, at 
området også kan have væ-
ret resterne af en højmose, 
som i givet fald nu er helt af-
gravet.

Nyt skovområde bliver måske 
inddraget i højmose-projekt

Den tidligere højmose i Sandlyng Skov er nu tilgroet. Sorø Kommune vil forsøge at genskabe højmosen. 
 Foto: Sorø Kommune

Det er i det markerede område i Sandlyng Skov, at kommunen påtænker at gennemføre et naturgenop-
retnings-projekt.  Illustration: Sorø Kommune


