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Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her

  Maj 2014

Fantastisk tur rundt om Dejligheden i april

105 naturinteresserede var med DN på tur rundt om Bramsnæs halvøen med kig til
Dejligheden i april.

Anemonerne var i fuldt flor, gravænderne ved at etablere sig og alle nød den smukke
eftermiddag og fortællingerne fra driftsleder Erik Borup fra Ryegård om etablering af
besøgscenter, tv fra Krabbeslund og meget andet.

Mange af deltagerne var blevet inspirerede til at møde op på turen fordi de i mange år
enten var kørt forbi Bramsnæshalvøen ved Munkholmbroen eller boede lige i nærheden
men aldrig havde gået den smukke tur.

Foto: Flemming Nielsen

Maj måneds ture
I maj måned deltager DN Lejre som en vigtig medspiller på Lejre Kulturdage. Fra DNs side
indledes kulturdagene med en tur i jagtvogn på Ledreborg gods med skytten og
naturvejlederen Michael Pedersen som guide. Denne tur er så populær, at vi har dubleret
den og desuden afholder vi en ekstra tur i efteråret. Derudover har vi fået tilsagn fra nogle
af Lejres gode fortællere og natur OG kulturkendere til månedens program.

 

Onsdag, den 7. maj kl. 18:00 – 21:00
På tur gennem Lejres tusindårige historie fra Lejre Museum, Orehøjvej 4, 4320
Lejre

Kultur og natur omkring Lejre, Herthadalen, Sagnlandet og Gevninge Overdrev. Tur med
Karl Frandsen
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Guide på denne tur er formand for Lejre Lokalhistoriske Forening Karl Frandsen. En gåtur
hvor vi ser og hører om historiske og kulturelle perioder i Lejres tusindårige historie, men
også en meget smuk natur. Vi starter ved Lejre Museum kl. 18,00 og går gennem
Herthadalen til Sagnlandet. Videre gennem Gevninge Overdrev og tilbage til
udgangspunktet. Undervejs tager vi et hvil ved en mindre sø, så tag kaffe eller andre
drikkevarer med.

Deltagelse gratis. Tilmelding ikke nødvendig, bare mød op. 

 

Lørdag, den 10. maj kl. 14:00 til 17:00
Kultur/natur – gåtur
Mødested: Ordrup. Hjørnet af Elverdamsvej/Ordrup Gade. Tur med Bent
Gottfredsen

Fra Ordrup ad fjordsti og langs Elverdamså tilbage til Ordrup med Bent Gottfredsen.

Vi spadserer fra Ordrup ad Fjordstien og Elverdamsåens udmunding frem til
pumpestationen bag dæmningen over Tempelkrog. Tilbage gennem Ordrup Skov og Vintre
Møller til Ordrup. Undervejs fortælles om både natur og kultur, nu, førhen og i fremtiden.

Længde ca. 6 km. Varighed ca. 3 timer.

Medbring: Kaffen (hvis vejret er til en pause). Robust fodtøj rækker.

Deltagelse gratis.Tilmelding ikke nødvendig, bare mød op.

Foto: Flemming Nielsen

 



DN Lejre | Danmarks Naturfredningsforening

http://old.dn.dk/Default.aspx?ID=41380[03-01-2017 10:12:36]

Søndag, den 11. maj kl. 10:00-12:00
Krible-krabledag på Tadre Mølle, Tadre Møllevej 23, 4330 Hvalsø

Danmarks Naturfredningsforening i Lejre inviterer, i samarbejde med Roskilde Museum og
Tadre Mølles Venner til den traditionsrige forårs krible-krable dag på Tadre Mølle. Lån
vandløbsudstyr i møllegårdens naturskole og gå på opdagelse i Taderød Bæk og Møllesøen
sammen med naturvejlederen og andre kyndige guider.

På dagen kan man også bygge sin egen fuglekasse og smage en pandekage bagt over bål,
ligesom man kan besøge den arbejdende vandmølle, gå tur på trampestierne og købe kaffe,
kage, drikkevarer mm. i caféen.

Deltagelse gratis. Tilmelding ikke nødvendig, bare mød op.

 

Søndag den 25. maj 9:00- 13.00
Bognæs med Bent Bardtrum

Vi mødes på P-pladsen ved indgangen til Bognæs kl. 9, og turen rundt i Storskoven foregår
på gode veje og i et tempo, så alle kan være med. – Vi standser nogle gange undervejs, og
turleder Bent Bardtrum fortæller om Bognæs.

Vi nyder foråret med udsprungne træer og blomster, og vi lytter til sangen fra en række af
de almindelige fugle.

Efter ca. 1½ time (ca. 4 km) holder vi en lille kaffepause og hører lidt om, hvordan det går
havørnene i år. – Derefter er der mulighed for at vende hjemad på egen hånd eller
fortsætte med gruppen ud til skarv- og hejrekolonien (ca. 1 km).

Alle skulle så kunne være tilbage ved P-pladsen ved 13-tiden. Medbring evt. en kikkert
samt lidt varmt i termoflasken.

Deltagelse gratis. Tilmelding ikke nødvendig, bare mød op. 
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Om DN 

DN arbejder for mere natur, et bedre miljø og med bekæmpelse af klimaproblemer. Vi
spreder viden om natur og miljø, skaber løsninger og påvirker politikere og
myndigheder. DN har  133.000 medlemmer og 1500 frivillige i 98 lokale afdelinger.

                        Støt DN på www.dn.dk/beskytnaturen 

> Afmeld nyhedsbrevet her    > Følg DN på Facebook    
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