Arbejdsdag
SÅDAN FORLØBER ARBEJDSDAGEN PÅ AABRINKEN
Kl. 9.00-12.00: Arbejdsdag - mødested v. Fangfolden
Kl. 10.30-10.45: Fælles kaffepause - tag en termokande med
Om morgenen mødes man ved Fangfolden, og her aftales, hvor
der holdes kaffepause og spises frokost. I kaffepausen evalueres,
hvor langt man er nået, og ved behov byttes opgaver, så det ikke
er de samme, der f.eks. skal skære med le hele dagen.
Kl. 12.00: Fælles frokostspisning - medbring madpakke
Alle er velkomne, også selvom man ikke har deltaget på
arbejdsdagen.
Husk at medbringe et robust picnictæppe eller siddeunderlag.

Et vigtigt fokuspunkt på arbejdsdagene vil være at skære græs og planter under hegnet, og det er vigtigt, at
det bliver holdt så langt nede som muligt. Hvis græs og planter bliver så høje, at de når hegnet, aflader de
hegnet og batteriet for strøm pga. jordforbindelsen.
I disse videoer kan du få en forsmag på hvordan man skærer med le:
Naturpleje: Lær at slå med en le, TV-Fyn’s Lær at slå med le samt Le-kursus: Kunsten at bruge et gammelt
redskab.
Der kan også være behov for rodstikning/opgravning af kæmpebjørneklo, mens de er små. Alternativet er,
at kommunen skal sprøjte dem, og det er ikke en optimal løsning på en naturplejegrund. Når kæmpebjørnekloerne er små, kan man godt bekæmpe dem med en spade uden at komme i berøring med dem eller
få saft på huden, men sørg for at være dækket til. Hos os skærer vi plantedelene af med spaden og graver
roden op og smider den i en affaldssæk. Vær opmærksom på at planten ikke må have sat frøstand. Du kan
læse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo i vores PDF om Kæmpebjørneklo.
Derudover vil der være forskellige andre opgaver, varierende efter hvornår på sæsonen arbejdsdagen ligger.
Blandt andet kan der være behov for, at der bliver skåret brændenælder med le eller lettere beskæring af
træer eller krat. Endvidere er der forskellige opgave i forbindelse med naturplejen på arealet.

Hver gang skal der tjekkes de samme ting som på turnusvagt og noteres i mappen, idet ingen har
turnusvagten på arbejdsdage.
Normalt er der 7 medlemmer, der er ansvarlige for arbejdsdagen, men alle er naturligvis velkomne til at
komme og give en hjælpende hånd med. Blandt andet ligger der fortsat en del glasskår og andet affald på
grunden, som vi har behov for bliver samlet ind – og noget bevæger sig også op gennem jordoverfladen, nu
hvor dyrene går der. Der er specielt meget på Kobrinken og op mod Fangfolden, men man finder også en del
i området mellem Fangfolden og Cow Side (engen med mulepumpen) og fra solcellerne ned mod Tre Broer.
Selve Cow Side er relativt fri.
Vi har ingen spader i værktøjskassen, så hvis du har en spade så tag den meget gerne med.
Vi har nogle affaldssnappere, man kan låne, og ditto tynde handsker, men det er en god idé selv at medbringe
arbejdshandsker og en kraftig gennemsigtig plastikpose til at samle det affald og glasskår man støder på på
arbejdsdage og affaldsindsamling.

