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Forsidebilledet. 
Fra vores sidste Mosedag, hvor der blev spist pizza til 
overflod…. 
 
Kalenderen. 
Mosedag og sommerfest lørdag den 31. august. 
Varmeaflæsning søndag den 1. september 
Generalforsamling tirsdag den 26. nov. kl. 18.30 
 
Kunsthåndværkermarked 
Lørdag den 10. og søndag den 11. august var der 
atter udstilling og salg af kunst fra nogle af 
Sortmosens kreative beboere. Endvidere udstillede 

keramiker Lasse Birk. Der var mange besøgende og pæn 
handel. 

 
Nyt bestyrelsesmedlem 
Det er med glæde vi kan oplyse, at Carsten 
Østerskov (nr. 24) har sagt ja til indtræde i 
bestyrelsen. Carsten overtager den ledige plads 

efter Jytte. 
 

Sjælden sommerfugl i Sortemosen 
Der er genfundet en (på Sjælland) meget sjælden 
blåfugl (dagsommerfugl) i Sortemosen, som sidst er 
set i 1980,erne. Det drejer sig om bølleblåfugl, der 

lever på mosebølle. Der er kun 5 flyvesteder på Sjælland, så 
det er en seværdighed der skal passes på. 

 
Varmeaflæsning 
Der vil blive foretaget varmeaflæsning den søndag 
den 1. september mellem kl. 16 og 19. 
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Pentanque 
Petanque turneringen i 2013 er snart slut. 
Præmieoverrækkelsen finder sted ved 
sommerfesten. 
 
Sortemosens hjemmeside 
Vores hjemmeside www.sortemosen.dk har fået en 
ansigtsløftning. Se det nye lay-out og diverse 
nyheder. 

Fremover vil vi bruge til hjemmesiden til publicering af korte 
nyheder. Så gør det til en vane at se efter nyheder. 

 
Pleje af mosen 
Care4Nature har i starten af august fjernet en del 
fyrretræer i den østlige mose.  
Bestyrelsen har ultimo juni søgt seks fonde om 

midler til genopretning og bevarelse af miljøet i Sortemosen. 
 
Mosedag lørdag den 31. august 
Vi mødes kl. 10 ved maskinhuset hvor vi fordeler 
diverse opgaver. Kontakt formanden, hvis du har 
forslag til vedligeholdelse af fællesarealerne. Der er 
ikke fælles frokost, da vi holder grillfest om aftenen. 
 
Sommerfest lørdag den 31. august 
Vi afslutter sæsonen med den traditionelle 
grillfest. Af hensyn til indkøb af mad og drikke 
bedes i aflevere vedlagte tilmelding senest den 26. 
august. Husk at medbringe kaffekopper (ellers 

andet?). Vi har bestilt godt vejr. 


