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Fællesmøde mandag den 7. jan. kl. �9.�5 i klublokalet.
- Husk indgang fra skovsiden.
Januars fællesmøde har titlen: Piranhas, fakta eller fiktion. 
Det er lykkedes os at overtale Morten Hugger fra Tåstrup til 
at komme og fortælle os om fakta og myter omkring pirat-
fisk. Morten er en at de personer som nok ved mest omkring 
netop denne fiskeart.
Mød op og deltag i denne specielle aften.          Vel mødt
       - Erling

Fotogruppen: Møde tirsdag den 8. jan. kl. �9.�0.
Karlemoseparkens Akvarieklub i Ølby ved Køge har fået 
nye flotte lokaler, og de har inviteret Fotogruppen til at kom-
me og fotografere fisk i deres mange flotte private akvarier 
og klubakvarier          Hilsen Per
Fælleskørsel fra Slagelse kan aftales med Johannes.
Der køres fra Slagelse kl. 19.00 og fra Føtex ved Ringsted 
kl. 19.20.

Akvariegruppen: Mandag den 2�. januar kl. �9.00
hos Erling
Det er langt om længe lykkedes for Erling at få den rigtige 
baggrund hjem. Da man ikke kan få en færdig baggrund til 
et hjørne-akvarie, så skal vi skære lidt i den. Vi skal desuden 
og lave et filter. Erling vil gerne have et HMF filter (Filter 
måtte) bag ved baggrunden, så det skal vi også have set på. 
Så der er nok at gå igang med.         Hilsen Johannes

Mødet afsluttes med “Fra medlem til medlem”- medbring 
evt. effekter.

Saltvandsgruppen og Terrariegruppen: 
Møde tirsdag den 29. jan. Vi mødes kl. �8.�0 ved Bilka.
Næste møde, der er et terrariegruppemøde, holdes hos Jan 
Lodal. Vi mødes tirsdag d. 29-1-2008 ved Bilka, varmecen-
tralen kl. 18.30, da vi skal helt til Holbæk. Jan er nyt medlem 
i klubben, og han har farvefrøer. Hilsen Frank og John
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Aktivitetskalender
7. jan. VAT Fællesmøde
8. jan. VAT Fotogruppemøde

21. jan. VAT Akvariegruppemøde
29. jan. VAT Terrariegruppemøde
4. feb. VAT Ordinær generalforsamling

12. feb. VAT Fotogruppemøde
18. feb. VAT Akvariegruppemøde
24. feb. DAU Kreds 2: Akvadag - Karlemoseparken, Ølby, Køge
25. feb. VAT Saltvands-/Terrariegruppemøde
3. marts VAT Fællesmøde

Check også aktivitetskalenderen på hjemmesiden
      - den opdateres sæsonen igennem

Tage Billeskov Falz skriver i DAUs 
nyhedsbrev: Poecilia Scandinavia 
har været så flinke at meddele, at de 
har et stort nordisk arrangement – et 
såkaldt Midtvejsmøde, som denne 
gang holdes i DK – nærmere beteg-
net i Nr. Broby lidt syd for Odense.
Det store trækplaster er Cand. Scient. 
Ditte Weldingh, souschef og udstil-
lingsleder på Danmarks Akvarium 
som vil fortælle om Fisks ynglestra-
tegier og parrings-adfærd med sær-
lig vægt på unge-fødende arter. Og 
så vil hun fortælle om fremtidspla-
nerne for Danmarks Akvarium i sto-

re træk - altså planerne om ”Den Blå 
Planet” på Amager i København 
(som der jo fra pålidelig kilde høres, 
at alle økonomiske grundlag er på 
plads).
DAU har en lille notits om arrange-
mentet i kalenderen på hjemmesi-
den, men vil du have alt med, er det 
bedre at klikke direkte ind på Poeci-
lia Scandinavia´s egen hjemmeside 
– gør det på
http://www.poecilia.org/start/de-
fault.asp?page=185
Gør det med det samme, for arran-
gementet kræver tilmelding.

Weekendmøde med Poecilia �2-��. april



JANUAR 2008 5

INDKALDELSE TIL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i

Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub
MANDAG DEN 4. FEBRUAR 2008 KL19.15

i fælleslokalet på Hvilebjergskolen, Kirkerupvej 18, Sørbymagle, 4200 Slagelse

Dagsorden:
1. Valg af referent.
2. Valg af dirigent.
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab.
5. Indkomne forslag,

  herunder fastsættelse af kontingent.
  Forslag der ønskes behandlet må være bestyrelsen
  i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen 

6. Valg af: 
  a. Kasserer for 2 år
  b. Fire bestyrelsesmedlemmer - vælges for 1 år

  c. To suppleanter - vælges for 1 år
  d.  En revisor - vælges for 1 år
  e. En revisorsuppleant - vælges for 1 år

7. Eventuelt.

På valg er: a. Kasserer Mogens Nestel  Ønsker ikke genvalg
b. 4 bestyrelsesmedl. Bjarne Larsen  Villig til genvalg  
  Jørn Bruun  Villig til genvalg
  Johannes Noval Akvariegruppen Villig til genvalg
  John Pærremand Terrariegruppen Villig til genvalg
c. Suppleanter Frank Johansen Saltvandsgruppen Villig til genvalg
  Henrik Steiner  Villig til genvalg
  Birthe Petersen  Villig til genvalg
d. Revisor Laila Mogensen  Villig til genvalg
e. Revisorsuppleant Mette Pærremand  Villig til genvalg

Denne indkaldelse er udsendt til alle medlemmer med klubbladet “Pragtsmerlingen” nr. 1 - Januar 2008. - Udsendt i uge 1, 2008.

Tekst og fotos: Cecillia Spure
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Hjemmeside kommer snart!

Tlf: 2567 3636

Stort udvalg af både danske
og importerede akvarier, mm.

Fisk

Dekorationer
Materialer

Udstyr
Planter

Vi er tilknyttet en lang række 
dygtige grossister, bl.a. også:

- granitimportør
- brolægger 
- tømrer 
- planteskole 
- vognmand

Sammen skaber vi de perfekte 
rammer for et spændende og 
sundt vandmiljø.

Email: info@aqua-nature.dk

Opsætning & vedligeholdelse 
efter ønske og behov

- naturen i dit hjem

En verden af liv og oplevelser

Alt til
Akvarier & havedamme
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Så har du stadig chancen.
Billederne i årets kalender er ud-
valgt af Johannes Noval og Per Kyl-
lesbech, som også har stået for pro-
duktion af kalenderen.
De fleste af de udvalgte billeder er 
taget i den forløbne sæson, og foto-
graferne er: Cecillia Spure, Johan-
nes Noval, Max Bjørneskov, og Per 
Kyllesbech Petersen.
Kalenderen indeholder flotte bille-
der fra både akvarie- og terrarie-
hobbyen. Den kan bestilles hos 
klubbens bestyrelse, på møder eller 
på klubbens hjemmeside hvor du 
kan se kalenderen og alle måneder-

nes 
billeder. 

Støt klubben og giv dig selv en 
kalender
Vi har igen i år fået støtte fra en af 
klubbladets annoncører, så kalende-
ren kan stadig købes for kun 75 kr. 
Kalenderen er også oplagt gave-idé, 
til familie og venner.

Fik du ikke købt 2008-kalenderen?

Vi kan hjælpe dig med at sætte strøm til DIN hobby, f.eks kan vi samle og opsætte et modul der 
sikrer at du får besked via sms ved strømsvigt. Så slipper du for at komme hjem til døde fisk og 
kolde terrarier. 

Eller vi kan give rådgivning omkring EL-sikkerhed i dit fugtige akvarie- eller terrarierum. 

Eller skal du lige have en ny HQI lampe over dit saltvand, eller et lysstofsrør. . .

Kontakt os via vores hjemmeside www.sw-electric.dk eller på Tlf: 3117 7574
Mail: mail@sw-electric.dk

SW-Electric - sæt strøm til din hobby

Vi er en professionel EL virksomhed der lægger vægt 
på god service og nære kontakter.

Vi kan tilbyde en bred vifte af service til både privat og 
professionel.
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Pachypanchax modestus er en dejlig 
fisk efter min mening. Det er en liv-
lig stimefisk, der svømmer frit frem-
me i akvariet, jager efter hinanden. 
Den er ikke svær at holde, hvis man 
giver den de rette betingelser. Den 
er heller ikke svær at formere.
Den har ikke noget dansk navn. 
På engelsk Ruwazoni lampeye, på 
tysk Ruwazoni Leuchtaugenfisch.
Ruwazoni hedder bjergene mellem 
Uganda i øst og Congo i vest. Her 
lever P. modestus i stærkt strøm-
mende bjergbække; både de der lø-
ber mod øst, og mod vest, og i de 
floder, der løber ud i Lake Edward 

og Lake George, som ligger syd for; 
og som er en del af Rift Valley, der 
er dannet ved pladetektonik der 
gradvist splitter Afrika, og som også 
har dannet de store østafrikanske 
søer.
Som bjergart trives modestus bedst 
ved ret lave temperaturer, 17-20 
grader C. Ved højere temperatur 
lægges ingen æg.
Æggene er ret store. De klækkes ef-
ter 2 uger.  Ungerne er 5-6 mm lange 
og tager nyklækket artemia, men 
også fint tørfoder og æggepulver fra 
overfladen. I naturen lægges æggene 
i græs der hænger ned fra bredderne 
eller i bundens grus. I akvariet læg-
ges æg gerne i mopper (den tætteste 
del) særligt nær bunden eller i 

Pachypanchax

modestus

Tekst: Thøger Harder
Fotos: Per Kyllesbech Petersen
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sprækker. Ungerne vokser hurtigt. 
Efter 2 mdr. er de over 2 cm.
Pachypanchax betyder bred og hen-
viser her til den høje meget smalle 
krop, en tilpasning til strømmende 
vand. Modestus betyder ”beske-
den”. Hunnerne ser ret anderledes 
ud; kan minde om en guppy hun (ses 
i øverste del af nedenstående bille-
de), medens hannerne mere minder 
om en rød platy.
Modestus tilhører familien de æg-
læggende tandkarper (Killies), un-
derfamilien Procatopodinae.
En art lampeøje, men den udgør sin 
egen slægt, nærmest beslægtet med 
Tanganyika-lampeøjen.
Jeg har holdt modestus i snart 3 år. 

Jeg fik dem af Mogens Juhl, der var 
ked af at han ikke selv kunne fange 
dem, da han var på fangstekspedi-
tion i Afrika, men krig i bjergene 
gjorde det umuligt.
Jeg holder modestus i et 160 l. akva-
rium i et køligt værelse. Vandet er 
postevand. Der er en filtermåtte for 
den ene endevæg og en kraftig strøm 
i akvariet. Det er beplantet med Val-
lisneria spiralis. Ludwigia palustris 
(der trives godt i det kølige vand). 
Javamos og Riccia i rigelige mæng-
der i overfladen. Fiskene er meget 
livlige. Jeg fodrer med myggelarver, 
helst levende sorte og hvide, men 
oftest frosne røde. Tørfoder tages 
også. Fiskene lægger mange æg, 

modestus
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ofte nær bunden. Der kommer mas-
ser af unger, som svømmer i overfla-
den og gemmer sig i Ricciaen. De 
efterstræbes ikke synligt af de voks-
ne, men da jeg i et par uger var på 
ferie uden fodring, blev alle ungerne 
spist.
Mogens Juhl udstillede et par på 
SKS udstilling 2005 og fik 1. præ-
mie. Jeg udstillede et par i 2006 og 
fik også en 1. præmie. Jeg solgte 
mange til Poul Hansen i Korsør, og 
troede egentlig at de blev et hit, men 
de gik nu ikke som varmt brød. Mo-
gens Juhl mistede sine modestus og 
fik så efter ønske en lille flok af mig. 
Han bebrejdede mig at jeg ikke ud-
stillede nogen i 2007, men jeg måtte 
svare, at jeg havde foretrukket at 
give fiskene til ham. Han udstillede 
så et par og fik en 2. præmie, og 

købte selv fiskene tilbage på auktio-
nen.
Modestus beskrives af Wildekamp 
som moderat vanskelig. Det beror 
nok mest på problemer med at holde 
temperaturen lavt nok. Som det gæl-
der for andre livlige svømmere kan 
man efter flytning eller ophold i små 
akvarier se at de støder snuden og 
får en hvid belægning.  Det plejer at 
gå over af sig selv efter et par uger.
Hvis man indsamler æggene (hvad 
jeg ikke har haft nødig), anbefaler 
Wildekamp gennemluftning hos æg-
gene. Mogens anser ikke dette for 
nødvendigt, blot de lægges i en stor 
vandmængde.
Litteraturhenvisning: Mogens Juhl: 
Killibladet Nr. 1 2005
Wildekamp, A. The World of Killies 
Volume IV side 364. 

Kredsens Akvadag 
Søndag den 2�. februar
DAU Kreds 2-3 har besluttet at af-
holde sin Akva-dag i Karlemose-
parkens Fælleshus, Karlemosevej 
738, Ølby v. Køge
Programmet er endnu ikke lagt helt 
fast, men der er planlagt et foredrag 
om store syd- og mellemamerikan-
ske cichlider, samt et foredrag der 
kommer til at handle om planter.
Kredsen består for tiden af følgende 
klubber:

Holbæk Akvarieklub, Karlemose-
parkens Akvarieklub, Roskilde 
Akvarieforening, Vestsjællands 
Akvarie- og Terrarieklub, samt Øl-
stykke Akvarieforening.

Cichlideforedraget vil blive holdt af 
Peter Bach, der har stor erfaring som  
foredragsholder og udstiller; han er 
også uddannet akvariedommer.
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En blæsende kold november morgen tog en 
hel folk mennekser afsted på tur. Turen var 
ikke bare en lille kort køretur, men en 350 
km lang tur over det store vand og hen på 
fastlandet.
Tidligt om morgenen mødes vi kl 7:00 ved 
Bilka i Slagelse, vi fordelte os i bilerne og 
kørte afsted imod 6 spændende akvariefor-
retningen i det jyske.
På turen blev der talt om løst og fast inden 
for vores våde hobby, og i godt selskab går 
tiden stærkt, og vi ankom ved den første 
butik Styr på Dyr ved ti-tiden. 
Styr på Dyr er en butik i hjertet af et stort 
kvarter med diverse butikker som Harald 
Nyborg, Biva og et par gode burgerbarer.
Styr på Dyr er en dyrehandel der har lidt af 
hvert inden for kat, hund, fugl osv. Men de 
udmærkede sig på ét område og det var 
akvariefisk, både saltvand og ferskvand. 
Der var masser at kigge på og akvariene 
var sat flot op, bl.a. var der en stor grotte 
med fint sand på gulvet og masser af akva-
rier med afrikanske sø-cichlider. 
Her blev der købt ind, og servicen var god 
og snaksagelig, og priserne rimlige. 
Herfra gik turen til den næste butik, det var 

en Maxizoo som vi også kender dem fra 
Sjælland, ærlig talt så lignede det nu mere 
en Aldi forretning, end en dyrehandel og 
udvalget indenfor akvariefisk var noget 
sparsomt.  Det var ikke en forretning man 
ligefrem ville skrive hjem om.
Derefter gik turen noget uden for byen.
Grundet en chufførs tillid til sin GPS kom 
vi nemlig på lidt af en omvej. Turen skulle 
have været til de to næste butikker der lå i 
umiddelbar nærhed, men i stedet tog vi den 
derudaf og afsted til Gug hvor Malawi 
Carstens butik ligger.

Hos Malawi Carsten

På tur med 
VAT og RAF

Tekst og fotos: Cecillia Spure
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Her bemærkede man med det samme at vi 
var kommet til en butik af en anden kvali-
tet. Udenfor var der et stort og billigt ud-
valg af koi, stør og guldfisk. Fiskene så 
flotte og sunde ud, det gjorde fiskene i re-
sten af butikken også. Der var både sel-
skabsfisk og cichlider fra afrika og amerika, 
alle i en nydelig kvalitet, og til fine priser.
Malawi Carsten udmærkede sig også ved at 
have et flot udvalg af dekorative sten og 
rødder.
Her i butikken er det så at vi opserverede 
noget som vi sjælent ser i de sjællanske bu-
tikker – humor. Butikken havde nemlig 
akvarier, der er svære at beskive; f.eks et 
pyamideformet akvarie, et akvarie med øl-
flasker limet på, og et akvarie der gav en 
illusion af, at et lysstofrør gik lige igennem 
det.
På resten af turen bemærkede vi faktisk at 
jyderne har en del humor med i valg og salg 
af akvarier, og vi stødte således på akvarier 
med dinosauer-dekoration og små træer i 
stedet for bundramme osv, osv.
Jo, det var med højt humør at vi gjorde os 
umage med at finde turens skøreste akvaire; 
efter forfatterens mening må det være ”øl-
akvariet” tæt efterfulgt af ”dino-kvariet”.
Fra Malawi Carsten blev planen, at køre til-
bage til Ålborg og besøge de to sidste butik-
ker i det store centerområde. 
Den første butik var Pet Hollywood. Butik-
ken virkede i høj grad som om de ingen la-
gerplads havde. Når man kiggende på en 
hylde, så var der ikke bare én eller to af 
samme slags pumpe, men i nogle tilfælde 
op til flere hunderede. Det var muligt at 
finde gode tilbud på foder og udstyr, og de-
res udvalg af fisk var interessant; det var 
ikke stort, men de have nogle fine sydame-
rikanske cichlider gående.
Butikken var dog hurtigt gået igennem, og 

afsted gik det til den næste og sidste i ræk-
ken af butikker i området.
Sidst men ikke mindst var Plantorama, en 
butik der ikke kun havde dyr, men som var 
en kæmpe butik med planter til haven, ha-
vedams-udstyr og -fisk, samt alt til salt- og 
ferskvand. 
Der var i denne butik et fint udvalg og me-
get billige selskabsfisk, dog var det mindre 
heldigt, at akvarierne ofte var mærket ”sti-
mefisk” i stedet for et artsnavn. 
Saltvandsafdelingen fremstod ikke ren og 
pæn, men kvaliteten af fisk var på et nogen-
lunde niveau. 
Ude af butikken igen, kunne man godt 
mærke at maverne knurrede efter den lange 
køretur og alle de butiksbesøg, så det var tid 
til at besøge en burgerbar i nærhenden.
Her blev der bestilt mad og snakket og 
handlet lidt om bordenden. 

Vel ankommet hjem ved 19 tiden blev fi-
skene aklimatiseret,  og man kunne se frem 
til en god søndag, hvor der skal pusles lidt 
mere om akvariene. 

Alt i alt en rigtig dejlig tur, tak til Johan-
nes fra VAT for det gode arrangement. ☺

Et af turens sjove akvarier.
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AKVARIEFISK
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Formand: Erling Jensen
Snakagervej 34, Sørbymagle,
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 55 69 - 28 52 08 70
Mail: erlingjensen@hashoj-net.dk

Næstformand: John Pærremand
Søndermarken 9, Rosted, 
4200 Slagelse
Tlf. 58 58 44 76
Mail: foodee@post.tele.dk

Bestyrelsen:
Medlem: Jens Bjarne Larsen
Valbygårdsvej 35
4200 Slagelse
Tlf. 58 52 37 16
Mail: larsen_byberg@stofanet.dk

Medlem: Johannes Noval
Sørbylillevej 15, Sørbylille,
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 55 88
Mail: johannes@noval.dk

Kasserer: Mogens Nestel
Overdrevsvej 9, Sørbymagle,
4200 Slagelse
Tlf. 20 25 84 25
Mail: mogens@nestel.dk

Medlem: Jørn Bruun
Valdemarsgade 4,
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 47 71
Mail: joern_berit@yahoo.dk 

Sekretær/klubbladet/hjemmesiden: 
Per Kyllesbech Petersen, 
Skovagervej 14, Bringstrup, 4100 Ringsted
Tlf. 57 61 70 41 - 25 88 33 54
Mail: per@kyllesbech-petersen.dk

Kontaktpersoner:
Nye medlemmer/indmeldelse samt saltvandsgruppen: 

Frank Johansen
Overdrevsvej 11, Sørbymagle, 4200 Slagelse

Tlf. 58 54 57 88 - Mail: helleogfrank@atix.dk

Akvariegruppen og opdræt: 
Johannes Noval, Sørbylillevej 15, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 55 88 - Mail: johannes@noval.dk

Terrariegruppen: 
John Pærremand, Søndermarken 9, 4200 Slagelse
Tlf. 58 58 44 76 - Mail: perremand@post.tele.dk

Fotogruppen: 
Per Kyllesbech Petersen, Skovagervej 14, 4100 Ringsted
Tlf. 57 61 70 41 - Mail: per@kyllesbech-petersen.dk

Havebassingruppen: 
Erling Jensen, Snakagervej 34, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 55 69 - Mail: erlingjensen@hashoj-net.dk K
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�� PRAGTSMERLINGEN NR. 1

Skift til Spar Nord
Hos Spar Nord lytter vi. Det handler ikke kun om dine penge. Det handler om dig, 
dine muligheder og dit liv. Kom ind og lad os høre, hvad du forventer af din bank.

Savner
du en 
nærværende
bank?

Spar Nord Næstved
Farimagsvej 8, Kvægtorvet
4700 Næstved
Tlf. 55 75 03 50
www.sparnord.dk/naestved

Spar Nord Slagelse
Klingeberg 2 
4200 Slagelse
Telefon 72 25 01 70
www.sparnord.dk/slagelse


