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Kan du ikke læse nyhedsbrevet, klik her

September 2015

KÆRE MEDLEMMER
Nu er sommeren ved at være på hæld, og vi starter
vores aktiviteter igen.

August måned bød på en dejlig gåtur fra Gøderup og
ud i Ramsødalen til Ramsø, hvor vi så mange
spændende vadefugle og andefugle.

Turen tilbage gik over Gøderup Mose, hvor vi inden da
ved søen havde hørt den spændende historie om
Svend, Knud og Valdemar. Karl Frandsen fik gjort det
smukke naturlandskab historisk ved at fortælle om
Absalon og Valdemar på flugt og om deres
overnatning i en gård ved søen i 1000 tallet.

Den 13. september markerer vi Naturens dag med to
aktiviteter:

Efterslet ved Kildeengen i Bidstrupskovene

Krible-Krable for børn og børnesjæle ved Tadre
Mølle

I oktober gentager vi vores årlige kæmpesucces:
svampetur i Bidstrupskovene. Til november har vi
årsmøde og i år er vi særligt optagede af at give
vores kyster en tiltrængt bevaringshånd. Du og din
familie er hjertelig velkomne.

Venlig hilsen
Bestyrelsen i DN Lejre ved formand Tove Binzer

KRIBLE-KRABLE EFTERÅR
Den 13. september kl. 10-12 er der Krible-Krable i
skoven! Glæd dig til en dejlig dag på Tadre Mølle med
god natur og sjove deltagere. 

Her i september har vi sammen med naturvejlederne
Aase og Carsten indledt eftersøgningen på skovens
små og store dyr.

Vi bager også pandekager og bygger stærekasser
eller møllehjul. Caféen på Tadre Mølle vil være åben.

Husk: varmt tøj, gummistøvler, det gode humør
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plus forældre og bedsteforældre

Adresse: Tadre Mølle, Tadre Møllevej 23, 4320
Hvalsø

EFTERSLET PÅ KILDEENGEN
Vær med til at hjælpe naturen ved Kildeengen på helt
naturlig vis. Kom og slå med le for at sikre et rigt
blomsterflor.

DN Lejre inviterer i samarbejde med Lejre Kommune
og Naturstyrelsen alle interesserede med til to dejlige
naturplejedage på Kildeengen i Bidstrup Skovene

lørdag d. 12. september fra kl. 10-15

søndag d. 13. september fra kl. 10-15

I år har vi inviteret Annemarie og René fra
hestekørsel.dk, og ikke mindst deres heste, som vil
være med til at slæbe høet ud om søndagen.

Parkering på skovens P-plads tæt på
Mortenstrupvej nr. 37, Jystrup. Herfra er der skiltet
til engen.

Begge dage er gratis, og alle er velkomne

Børn i alle aldre kan deltage

Husk gummistøvler og madpakker. DN sørger for
drikkevarer 

Vi mødes ved P-pladsen nord for Mortenstrupvej 37
i Jystrup

SVAMPETUR
Den 4. oktober inviterer DN Lejre alle interesserede
med på svampetur fra 14 til 16. 

Vores svampekendere Ulrich Söchting og Hans Jessen
fornøjer endnu engang med en svampetur i skoven
ved Avnstrup. Husk svampebog og kurv! 

Vi mødes på parkeringspladsen bag ved Avnstrup
modtagecenter.

ÅRSMØDE 
Den 10. november kl. 19 holder DN Lejre årsmøde i
Domus Felix. Temaet er 'kysterne i det åbne land –
hvad skal vi gøre for at bevare dem?'

Foruden ordinært årsmøde afslutter vi med oplæg
med efterfølgende debat under ledelse af Nina
Saarlack fra DN's sekretariat. Debatten vil handle om
DN's svar på de kommercielle ønsker om at ændre
forholdene på og ved kysterne samt i det åbne land.

http://www.xn--hestekrsel-5cb.dk/
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Har DN ret i, at den kommercielle udnyttelse vil
påvirke naturen, herunder os mennesker som
dyreart, negativt?

Kan DN's arbejde lokalt og på de bonede gulve
bidrage til at "alt går godt" og sikre en god og
alsidig natur for os selv og vores efterkommere -
uanset kommercielt begrundede projekter?

Vi glæder os til at se alle!

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 

> Til- og afmeld nyhedsbrevet her    > Følg DN på Facebook    
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