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Butiksbesøg i Slagelse
lørdag den 13. april fra kl. 10.00

Vi mødes hos Akvariestuen kl. 10.00. Derefter kører vi til Bonnie
på Kinavej.
Vi starter besøgsturen hos Jacob i Akvariestuen, Merkurvej 4b, 4200
Slagelse. Jacob er tidligere medlem og nu annoncør i Pragtsmerlingen
gennem en del år.
Når vi har set os mætte og gjort vore indkøb, kører vi til den forholdsvis nystartede Bonnie-butik på Kinavej, hvor dem der endnu ikke har
været der, kan »bese staldene«.
Skulle der opstå besøgs-ønsker undervejs, finder vi også ud af det.
Tilmelding til Per senest onsdag den 10. april kl. 18.00
på tlf./sms 2588 3354 eller mail: per@kyllesbech-petersen.dk.
Angiv ved tilmelding om du har behov for kørelejlighed til besøget.

Forårs-turen 2019 går til:

ZEN GARDEN i Vedde
Torsdag den 6. juni 2019 kl. 19.00
Vi mødes i Vedde på adr.:
Vedde Byvej 49, 4295 Stenlille

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-tirsdag-onsdag  .  .  .  .  .  .11 .00 -17 .30
Torsdag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11 .00 -15 .00
Fredag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11 .00 -17 .30
Lørdag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10 .00 -15 .00
Søndag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . lukket

www.akvariestuen.dk

Merkurvej 4b, 4200 Slagelse
Telefon 58 52 05 68

Dette års forårs/sommer-tur bliver en
udflugt til Zen Garden i Vedde.
Besøget hos Jøgen Nielsen bliver en
aftentur i forhåbentlig mildt og dejligt sommervejr.
Vi skal se/gense Jørgen Nielsens
pagtfulde rhododendron-have med 4
damme med i alt omkring 700.000
liter vand og kæmpe koi-karper.

Også den »nye« afdeling med bl.a.
pæoner, roser og georginer, er besøget værd.
Vi mødes torsdag den 6. juni kl. 19
på Vedde Byvej 49, 4295 Stenlille.
Tilmelding senest 2. juni til John
Pærremand på tlf./sms 61 11 22 71
eller mail: paerremand@atix.dk.

Vi regner med at slå os ned et sted med borde og stole, så tag evt. en kande
kaffe/te med på turen, så tager vi lidt kage med.
OBS. Klubben betaler for indgangen.

Sommerfest 17. august
kl. 17.30 på Brandholdtvej 16,
4262 Sandved

Betaling ved tilmelding via NetBank til
klubbens konto: 9383 4568686115
eller MobilePay til Per på 25883354
(eller efter aftale, kontant på dagen).

Sommerfesten er er et af de arrangementer der er med til at gøre sammenholdet i klubben så godt som det er, og
der er her lagt op til en aften med god
mad, med sjov og hygge sammen med
vennerne og deres familie i klubben.
Det er i år Marianne og Henrik Steiner,
der lægger omgivelser til festen, og vi
håber selvfølgelig på tørvejr og en lun
sensommeraften.
Også i år laver vi et grill-arrangement
med hjemmelavet tilbehør.
Deltagerne betaler selv for maden,
og tager selv drikkevarer med.
Prisen for deltagelse i sommerfesten
er:

150,- kr. pr. deltager.
Børn under 16 år er gratis.
Prisen afspejler indkøb af
mad, kaffe/te, småkager
og snacks m.v.

Af hensyn til indkøb til festen er tilmelding nødvendig
og bindende.

Sidste frist for tilmelding er
søndag d. 11. august kl. 18.00.
Tilmelding til:
Per Kyllesbech Petersen
på tlf./sms 25883354 eller
mail: per@kyllesbech-petersen.dk
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Vestsjællands
største udvalg
I
AKVARIEFISK
KRYBDYR/PADDER
GNAVERE &
FUGLE
TILBEHØR TIL HUND OG KAT
ALT TIL HAVEBASSIN
ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag . . .10.00 -17.30
Lørdag - søndag . . .10.00 -15.00
Helligdage . . . . . . . .10.00 -15.00

OBS - Ny hjemmeside med nethandel

prammann.dk
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Spændende fisk fra
Vestafrika
Denne artikel serie handler om akvariefisk fra Vestafrika.
Artikelserien bygger på en import fra Vestafrika til Aquarium Glaser
GmbH, Tyskland i 2015.
Ikke alle omtalte fisk kan p.t. købes i Danmark, men du kan da altid spørge efter
dem hos en af de lokale forhandlere - gerne en af vore annoncører - om de kan/vil
tage dem hjem.
Tekst og billeder er lånt fra @quarium

Tylematochromis cf. lateralis

Fisken på billedet er afrikaner, men den
ser ud som en indvandrer fra Sydamerika og hvis du tænker på en jordæder så
er du ikke den første der har gjort det.
Men, fisken stammer fra Vestafrika og
Congo.

Den var ikke med i den sending akvariefisk som Glaser modtog direkte fra
Guinea Conakry, men er såmænd
”Made in Germany”.
Aquarium Glaser GmbH tilbød i marts
2015 de første tyskopdrættede eksem-
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plarer af Tylomatochromis cf.
Lateralis. Kuldets forældre
er importeret fra Congo.
Opdrætteren holdt forældrene i et akvarium med vandværdierne DH 14. PH 7.
Efter 1½ - 2 år fremgik forskellen på kønnene.
Dominerende hanner har
først deres fulde pragt efter 3
år.
Fuldt udvokset er størrelsen
på en han 30 cm. En hun er
20 cm.
Lighed med Geophagus fra
Sydamerika
Det er ikke bare i udseende, men også
adfærd at denne cichlide er sydamerikansk.
Den søger føden ved at rode i bundlaget hvor den sier sandet for zooplankton.
I akvariet fodres den med myggelarver
og lignende animalsk + fint tørfoder.
Hannen er territoriel.
Yngleadfærden er også som hos geophagus fra Sydamerika. Det vil sige
mundruger, og det er hunnen som varetager denne opgave.
Legen følger regntiden så vil du opdrætte skal du skabe en kunstig regntid.
Sjældent
i handelen
- eller aldrig tilbudt. De opdrættede
ungfisk kommer næppe udenfor Tyskland, men i fremtiden kan den jo komme til Danmark - Hvem ved.
Glaser oplyste ikke overraskende, at
man kun havde et lille antal på salgslisten.
□

Epiplatys
annulatus

- killiernes klovnfisk

Denne killifisk lever i kystnære områder i Vestafrika. Udbredelsen er fra
Guinea Conakry til Liberia.
I Danmark var den i april 2015 aktuel i
en akvarieforretning der tilbød den til
kr. 39,95 pr. stk.
Den lille fisk bliver kun 3-3,5 cm, så
den vokser ikke ud af akvariet som bør
have målene 45 x 30 cm.
Det er hannen til højre.
Sumpen på billedet på næste side er fra
Liberia og viser Epiplatys annulatus levested i naturen.
Vandet er roligt, varmt og surt, altså
tropisk regnskov.
Vegetationen er tæt omkring biotopen.
Fisken lever i sumpens marginale vegetation.
E. annulatus kan også forekomme i
brakvand.
Klimaet er varmt med regntid april-maj
og oktober-november, men tørtiden be-
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toider, callichthyider og loricaridae.
Uanset selskab skal du undersøge
om de udgør en fare for dine
Epiplatys annulatus.
Du skal holde mindst 8-10 stk.
sammen. Den er ikke tryg uden
selskab af artsfæller.

tyder ikke udtørring. Vandstanden er ret
stabil hele året.
Akvariet indrettes med tæt beplantning,
dæmpet belysning og blødt bundlag,
gerne dækket med lidt visne blade.
Overfladen må gerne dækkes med flydeplanter.
Tørvefiltrering er ikke nødvendig, ja,
den frarådes fra flere sider.
Vandets værdier: Temperatur 20-260C
PH 4,0-7,0 DH 18-143 ppm.
Foder
I naturen lever Epiplatys annulatus af
zooplankton fra bundlaget.
I akvariet skal den have småt flagefoder
og do. animalsk foder.
Smådyr fra de visne blade på bunden er
et værdifuldt tilskud til foderet.
Adfærd og selskab
Fredelig, men du skal være opmærksom på at den har specielle krav, og at
dens lille størrelse gør at den kan blive
ædt af andre fisk.
Små tetra som den tidligere omtalte
kaffebønne tetra Ladigesia roloffi, Lepidachus adonis eller Neolebias ansorgii er godt selskab .
Det samme er små cyprinider, anaban-

Leg og opdræt
Iflg. DAU er den opdrættet i
Danmark, men nærmere foreligger ikke.
Opdræt er ikke særlig svært. Hvis de er
i et velindrettet akvarium sker det hele
næsten af sig selv, men hvis du vil opdrætte Epiplatys annulatus og være sikker på et resultat, skal du bruge et opdræts akvarium.
Det er ret enkelt at indrette. Det skal
være indrettet med fintløvede planter
eller en legemoppe . Gennemstrømning
moderat.
Du skal befolke det med et par, eller
bedre, en trio.
Hvis der er mange skjulte steder for
æggene kan du lade dem ligge, men
bruger du legemoppe skal du flytte den
til at andet akvarium med et par dages
mellemrum.
Klækketiden er 9-12 dage ved 24-250C.
I det beplantede akvarium finder ungerne selv føden mellem planternes blade.
I det sterile akvarium fodrer du først
med infusorier og siden med artemia og
lignende. Som regel æder de voksne
ikke deres unger, men ældre søskende
kan være kannibaler. Snegle og rejer
æder æggene så hold dem borte fra dette akvarium.
Se også Pragtsmerlingen nr. 4/2013,
hvor Epiplatys annulatus er omtalt.

Hemichromis
christatus
Hemichromis christatus er en af de
akvariefisk som Glaser i 2015 fik hjem
fra Vestafrika.
Hemichromis christatus er ikke den
eneste juvel cichlide, men den er ikke
den mest almindelige i handelen. Den
er på CARES liste over truede arter.
Hjemlandet er Nigeria hvor rovdrift på
skovene omkring dens levesteder sammen med olieboring truer dens biotop

Fremtiden for Hemichromis christatus i
naturen er derfor alvorligt truet.
Den eksporteres med uregelmæssige
mellemrum.
Hemichromis christatus er den mindste
af de 11 beskrevne juvelcichlider.
Selvom den er sjældent set i Danmark
er den opdrættet i Danmark.
Jan Sørensen fik dansk førstegangs opdræt godkendt i 200x. X betyder at det
sidste ciffer ikke fremgår af DAUs opdrætsliste.

Denne artikelserie er lånt af @quarium, Danmarks eneste akvarieugeblad (copyright)
Skriv til ib.aquarium2@gmail.com og få bladet som PDF hver uge gratis og uforpligtende
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Sewellia lineolata - Grøn finnesuger
Tekst: Hans Ole Kofoed, HAK
Billeder fundet frem af Hans Ole Kofoed.
Denne artikel har vi fået fra Hans Ole
Kofoed, Holbæk Akvarieklub, der efter
et besøg hos én af deres medlemmer,
blev inspireret til at anskaffe disse
spændende fisk, og til at skrive en artikel om sine oplevelse med det.
Hans Ole skriver i en mødeindkaldelse
til medlemmerne i februar:
Efter sidste møde hos Jens blev jeg helt
forelsket i hans Sewellia. Jeg synes de
var meget søde og anderledes. Han
havde fået unger af dem i selskabsakvariet, blot et par stykker ad gangen.
Det viser sig, at disse fisk ikke er så udbredt endnu. Dels skal de importeres
fra Vietnam, og dels kræver de meget
ilt, hvilket gør, at mange dør i transit,
og det gør fisken forholdsvis dyr i indkøb. Desuden er der endnu ikke udbredt
opdræt af denne fisk.
Jeg er derimod så heldig, at Bjarne
Halgreen, som vi skal besøge i februar

måned, har fået opdrættet denne fisk,
og jeg har fået lov til at købe en lille
flok.
Inden man, og dermed også mig, anskaffer sig nye fisk er det vigtigt, hvis
man skal have glæde af dem, sætter sig
ind i hvilke forhold de kræver, og om
man kan give dem dette.
Her er hvad jeg fandt af beretninger om
denne fisk.
Videnskabeligt navn: Sewellia lineolata (Valenciennes, 1849).
Oprindelse: Hovedsagelig rapporteret
fra vietnamesisk Mekong, men også
rapporteret i Mekong i Kina og Cambodja.
Størrelse: Op til ca. 5 cm.
Kønforskel
Hunnen er noget bredere i kroppen end
hannen, der har en mere strømlinet
form. Seksuelt voksne hanner udvikler
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en frynse af små »skægstubbe« langs
hovedets forkant, og de første få stråler
på brystfinnerne udvikler en række
»hegn«. Forskellene er tydelige på dette fotografi, også i form af forkanten af
brystfinnerne. Overgangen mellem fin
og krop er i en meget skarpere vinkel
hos hanen, mere flydende hos hunnen.
Kost: Alger, samt nedfaldne blade og
andet organisk affald. Her anbefales alt
grøntfoder.
Vand: Vigtigt at det er rent og iltrigt.
Neutrale forhold er bedst, men har ynglet i alkalisk vand. (postevand)
Temperatur: 20 – 24 gr. C.
Biotop: Hurtigt strømmende vandløb
over sten og fjeld. Ingen planter.
Avl: De første beretninger og opdræt i
akvarie sker først i 2006. Hvordan de
gyder er der sparsomme beretninger
om, da man kun har set få unger i f.eks
filterbeholder eller i et akvarie. Bjarne
fortæller, at de opdrættes som corydo
ras. Jeg har også læst, at de ved hjælp af
finnerne laver en lille fordybning under
en sten, hvor de lægger deres æg. En
anden beretning fortæller, at hanen lokker hunnen op i det frie vand, hvor hun
gyder i vandstrømmen, som efterfølgende transporterer æggene med sig.
Derfor har jeg lagt mange sten i bunden, så æggene kan falde ned og blive
skjult for forældre m.v.
Indretning af mit akvarie til Sewellia
lineolata:
Jeg har et 54 liters akvarie. For at få en
god vandbevægelse sætter jeg en po
werhead bag en filtermåtte på den ene
endevæg.
Fint grus som bundlag og her har jeg
lagt sten, der danner små sprækker og
glatte sten fra et andet akvarie med al-
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ger på. Så skulle der være naturlig mad
til de nye beboere.
Jeg belyser akvariet, så der kan dannes
naturlige alger på stenene.
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Limia sp. »Tiger«
Navn: Limia sp. Tiger.
Populærnavn: Tiger limia.
Limia sp. Tiger er ikke kritisk i forhold
til vandkvalitet (hårdt/blødt) bare det er
frisk. Kræver grønt i foderet. Giv lejlighedsvis levende foder.
Hårdfør, men er følsom overfor klorider, medicinkoncentrationer og pludselige ændringer i vandkvalitet.
Adfærd: Fredelig flok-fisk
Opdræt: Får 5-20 unger ca. 1 gang om
måneden.
Størrelse: Ca. 5 cm.
Denne fisk er først for nylig blevet
kendt i akvariehobbyen, og den er endnu ikke videnskabeligt beskrevet.
Dominic Isla bragte denne fisk med
hjem fra Miragoane-søen i Haiti i begyndelsen af 2000’erne, oprindeligt
misidentificeret som L. garnieri. Den
blev på daværende tidspunkt solgt til
hobbyfolk som L. garnieri.
En artikel om fisken blev indsendt af en
akvarist med kendskab til levendefødende tandkarper til Journal of the
American Livebearer Association.
Denne artikel blev set af en anden akvarist, der satte spørgsmålstegn ved identifikationen. Prøver blev indsendt, og
det blev fastslået, at der er tale om en
ny art.
På et tidspunkt troede man at der var
tale om ungfisk af arten Limia nigrofasciata. Selv om fiskene som ungfisk var
mindre end L. nigrofasciata, viste denne art sig alligevel at være nært beslægtet med L. nigrofasciata, men fiskene
får et meget anderledes udseende, når
de bliver ældre.

▲ Billede fra omtalte hjemmeside.
Denne fisk, som endnu ikke er beskrevet, har derfor fået et foreløbigt navn:
Limia sp. ”Tiger”.
Forfatteren til denne artikel skriver:
Jeg holdt nogle af de første fisk, der
blev bragt tilbage af Dominic, og den
flok jeg har i dag er meget hårdfør og
sund.
Limia sp. ”Tiger” kan nemt holdes som
en mindre flok i en 40 liters akvarium,
men vil trives bedre som en større flok
i et 80 eller 120 liters akvarium.
Jeg holder dem i 40 og 80 liters akvarier med gennemluftning, bar bund, flydeplanter og lejlighedsvis tilskud af artemia. De foretrækker at deres kost
suppleres med vegetabilsk tilskud i
form af alger (spirolinaholdigt tørfoder). Jeg bruger ofte grønne mallepiller
som en del af foderplanen.
Limia sp. ”Tiger” kræver ikke planter
at skjule sig i, og forskellige lysniveauer er heller ikke noget problem.
De har tidligere været følsomme overfor forekomster af klor eller medicin i
akvariet, der ikke ville genere andre
fisk. I dag er jeg meget forsigtig med
denne art for ikke at få tilført for meget
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klorholdigt vand ved vandskift på mere
end 15-20 %. Jeg medicinerer heller
ikke med mindre det er absolut nødvendigt.
Hunnerne bliver store og fyldige når de
er gravide og skal helst flyttes til deres
eget akvarium, da ungerne ofte bliver
spist af voksne fisk. Ungerne er temmelig små og har godt af at vokse op alene, fodret med artemia og findelt flagefoder i starten.
Lad ungerne vokse op i et planteakvarium på 120 liter eller mere, så vil de hen
ad vejen øge »befolkningstallet« og blive til en hel koloni.
Et interessant kendetegn som denne
fisk deler med L. nigrofasciata er, at

unge hanner vil kønne meget forskelligt ud, hvilket resulterer i grupper på
3-5 måneder gamle fisk, der alle ser ud
til at være hunner. Nogle hanner vil
kønne tidligt ud, men hvad der kan synes at være en næsten voksen hunfisk,
vil langsomt kønne ud og blive til en
han. Af denne grund er det bedst at udvælge nye flokke i en 2-4 måneders yngelgruppe på 6-8 fisk. Det vil med stor
sandsynlighed resultere i mindst 1-2
par.
Kilde:
Artiklen offentliggjort på http://www.
selectaquatics.com/L._tiger.htm
Artiklen er oversat til dansk af red.

Køge Akvariemesse 23.-24. nov.
Arrangør af Køge Akvariemesse 2019,
Michael Jørgensen og Lau Christophersen skriver først i marts på messens
hjemmeside, akvariemesse.dk:
Ja så skete det hurtigere end forventet Køgemessen er nu en realitet og bliver
afholdt d. 23.-24. Nov.
Vi sendte en besked ud i går morges
som en ”føler” på interessen for
messen og med de tilbagemeldinger vi fik, turde vi allerede
godt i dag booke hallen selvom
vi egentlig havde deadline d.
11/3. Jeg håber virkelig at tilslutningen bliver lige så god
over de næste par måneder – så
får vi alle en god messe!
Så husk at sætte kryds i kalenderen d. 23-24 november allerede nu – det bliver godt!

Mere info vil følge det næste stykke tid,
vi skal lige have sat os ned i teamet og
drøftet hvad messen skal indeholde og
om noget måske skal ændres i forhold
til tidligere år. Nyheder vil blive lagt op
på facebooksiden akvariemesse.dk og
inden længe vil vi også oprette en
egentlig hjemmeside tilknyttet messen.
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DAU’s opdrætskonkurrence
Som et led i Dansk Akvarie Unions bestræbelser for at fremme arbejdet med opdræt
hos den enkelte akvarist, afholder DAU
hvert år en todelt konkurrence, dels som en
individuel konkurrence om titlen som årets
mesteropdrætter, og dels som en konkurrence mellem unionens foreninger og klubber om danmarksmesterskabet i opdræt.
Konkurrenceregler:

1. Opdrættet henføres til det år, hvor fødsel/
klækning har fundet sted.
2. Opdrætteren tilmelder opdrættet direkte på
DAU´s hjemmeside og sender dette herfra til
Unionens kampagneleder.
3. Forinden skal opdrættet i en alder af 6-8 uger
verificeres af et bestyrelsesmedlem, af klubbens
kontaktmand for opdrætskampagnen, eller af et
klubmedlem udpeget af bestyrelse eller kontaktmand.
4. Der lægges vægt på kvalitet. Ungerne skal
være sunde og artstypiske i form og farve, for at
opdrættet kan godkendes.
5. I konkurrencen medtages kun opdræt, der er

indsendt inden 9 uger efter fødsel/klækning eller
2 uger efter besigtigelsen. Dette for at vi løbende får opdrættene registreret.
6. Alle opdrætsanmeldelser skal være indsendt
og modtaget af kampagnelederen senest med
udgangen af uge 6 året efter konkurrenceåret.
7. Når opdrættet er godkendt af kampagnelederen tildeler denne opdrættet point ud fra sværhedsgrad og indskriver opdrættet på DAU´s
hjemmeside.
8. Når året er gået tilsendes hver opdrætter et
diplom med angivelse af antal opdræt og antal
samlede point, samt en nål svarende til det højst
rangerende opdræt.
1 - 9 Point = Bronze
10 - 16 Point = Sølv
17 - 20 Point = Guld
9. Hvert år tildeles et diplom til den opdrætter,
der har fået flest point og til den forening/klub
hvis medlemmer sammenlagt har fået flest point
samt den opdrætter og den forening/klub der har
haft flest opdræt.
10. Hvert år gives en præmie (krus med påskrift)
til den opdrætter der har opnået flest point samt
til den opdrætter, der har lavet flest opdræt i
årets løb.

Skriv
til bladet
For at gøre klubbladet mere
medlemsorienteret, kunne vi godt tænke os at høre fra medlemmerne selv.
Hvad går du og pusler med derhjemme.
- Hvilke fisk/dyr har du - hvad interesserer dig mest indenfor hobbyen - er
der noget, du gerne vil vide mere om.
Kort sagt; kontakt os (se side 15) og giv
os inspiration til temaer og artikler om
emner indenfor vores spændende hobby; det være sig indenfor akvarie- og/
eller terrarie-hobbyen.

Bestyrelsen:
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APRIL-AUGUST 2019 - 26. årgang

Formand: John Pærremand
Skælskør Landevej 69,
Lundforlund, 4200 Slagelse
Tlf. 61 11 22 71
Mail: paerremand@atix.dk

Næstformand: Bjarne Larsen
Bybjergvej 140,
4230 Skælskør
Tlf. 22 98 31 24
Mail: larsensbjarnes@gmail.com

Kasserer: Henrik Steiner
Brandholtvej 16,
4262 Sandved
Tlf. 24 98 75 66
Mail: hyttefad@godmail.dk

Bestyrelsesmedl.: Frank Johansen
Overdrevsvej 11, Sørbymagle
4200 Slagelse
Tlf. 50 46 97 00
Mail: helleogfrank@atix.dk

Sekretær / Red. af medlemsblad og hjemmeside:
Per Kyllesbech Petersen,
Skovagervej 14, Bringstrup, 4100 Ringsted
Tlf. 25 88 33 54
Mail: per@kyllesbech-petersen.dk
Suppleanter:
Lis Norgaard
Tlf. 58 52 02 19 lisnordgaard@yahoo.dk
Kim Arleth
Tlf. 20 48 90 39 kim-arleth@hotmail com
Klubbens postadresse er formandens

Kontaktpersoner/ansvarsområder:
Koordinering – Udlån – Terrariedyr - Havedam:
John Pærremand
Skælskør Landevej 69, 4200 Slagelse
Tlf. 61 11 22 71 - Mail: paerremand@atix.dk

Opdrætskontrol - Cichlider:
Bjarne Larsen
Bybjergvej 140, 4230 Skælskør
Tlf. 22 98 31 24 - Mail: larsensbjarnes@gmail.com

Skriv om et møde eller en tur
Vi søger også nogen der har lyst til at
skrive om de aktiviteter vi har i klubben
- også for at inspirere andre til at deltage i møderne. - Derfor efterlyser vi
medlemmer, der lejlighedsvis vil tage
lidt notater og skrive om sine oplevelser på et eller flere af vore møder og
øvrige aktiviteter.
Kom ud af busken og vær med til at
præge klubben og medlemsbladet.

Nye medlemmer - Indmeldelse - Fersk- og saltvandsfisk/-dyr:
Frank Johansen
Overdrevsvej 11, Sørbymagle, 4200 Slagelse
Tlf. 50 46 97 00 - Mail: helleogfrank@atix.dk
Økonomi (ind- og udbetalinger) – Regnskabsføring:
Henrik Steiner
Brandholtvej 16, 4262 Sandved
Tlf. 24 98 75 66 - Mail: hyttefad@godmail.dk
Registrering/arkiv/referater – Hjemmeside - Nyhedsbreve
Medlemsblad – PR – Hjemmebed. - DAU og Regionen:
Per Kyllesbech Petersen, Skovagervej 14, 4100 Ringsted
Tlf. 25 88 33 54 - Mail: per@kyllesbech-petersen.dk

Kontingent 2019
Voksne. . . . . . . . . . .  : kr. 200 pr. år Pensionist par. . . . . .  : kr. 190 pr. år
Junior/pensionist. . .  : kr. 130 pr. år Familiekontingent*. . .  : kr. 275 pr. år
Alle er velkommen til at deltage et par møder før man bestemmer sig for
medlemskab.
* alle familiemedlemmer i samme husstand
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Scan qr-koden og se
vatk.dk på din tablet
/ smartphone.
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PRAGTSMERLINGEN NR. 4

VELKOMMEN i

Fuld af dyr
Fisk - Fugle - Pattedyr - Krybdyr og padder

Vi har altid et godt tilbud
til dig og dine dyr . . .

Stort ÅBNINGSTILBUD
udvalg i dyr og tilbehør
Akvarier

Fugle

Terrarier

Stort antal arter
af akvariefisk

Slanger/snoge

Finker

Anoler/agamer

Kanariefugle

Gnavere
Kaniner/marsvin
hamster/mus
Bure og legetøj

Planter
Farvefrøer

Undulater

Dekorations-materialer

Edderkopper

Papegøjer

Pumper m.v.

Alt i udstyr

Bure og legetøj

Hund og kat
Foder og tilbehør

Altid
kompetent
og personlig
betjening

Nikolaj

John

www.facebook.com/fuldafdyr

Se vore super gode tilbud på www.fuldafdyr.dk

Fuld af dyr
v. John og Nikolaj Pærremand

Skælskør Landevej 69, Lundforlund, 4200 Slagelse
Telefon: 5858 4476 • Mail: info@fuldafdyr.dk • Web: fuldafdyr.dk

Åbningstider:

Ma.-fr. 10-17.30 -

Lø.-sø. 10-15

