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Velkommen til en veloplagt sæson i DN Lejre
Vi starter med tre enestående og spektakulære ture som bliver planlagt og gennemført af
bestyrelsesmedlemmer i DN Lejre med tæt arbejdstilknytning til aktiviteterne.

Rundtur på det fantastiske Dejligheden 10. april 16.30 til 18.30
Vi mødes ved den gamle Langtved Færgekro, Munkholmvej 138, 4000 Roskilde.
Her fortæller driftslederen og bestyrelsesmedlem i DN Lejre Erik Borup fra Ryegaard om det nye
kroprojekt ved den gamle Langtved Færgekros ruiner.
Derefter fortsætter vi ud langs natura2000 området nord for kroen og rundt om Bramsnæs. Vi
stopper og gør holdt på Bramsnæs siden overfor Krabbeslund/Dejligheden/frihuset.
Her fortæller Erik Borup om udlejning til tv produktion. Desuden har vi ”besøg” af Henrik
Pontoppidan i form af et brev, hvor han beskriver den fantastiske lykke han har fundet ved
Dejligheden.
Derfra retur til parkeringsplads. Afstand 5,5 km. Ikke for dårligt gående, barnevogn og kørestol.

Kom til store kofest på Bækkenstoft hvor køerne bliver sluppet på græs 13. april kl.
12.00
Festen foregår hos vores bestyrelsesmedlem Per Thomasen, Bækkenstoft, Hjørnegårdsvej 1, 4070
Kirke Hyllinge
Bækkenstoft er et stort økologisk landbrug. Økodagen på Bækkenstoft byder blandt andet på leg i
halm og maskiner, spejderaktiviteter og naturligvis dyrenes fantastiske forårsfest.
Vi fejrer, at det er blevet tid til at lukke gårdens 200 økologiske malkekøer på græs. I anledning af
køernes forårsfest holder Bækkenstoft åbent hus fra klokken 10-14. Køerne slippes ud præcist kl.
12.
Tina og Per Thomasen som ejer Bækkenstoft har dyrket økologisk i 16 år.
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På økodagen er der foruden aktiviteter for børn, kalve der kan klappes og staldene kan også
beses. Desuden kan man nyde sin medbragte madpakke eller købe kaffe/the kage/frisksmurte
boller samt saft – alt sammen naturligvis økologisk.

Køerne danser i 2013

Forårstur i jagtvogn på Ledreborgs jorde tirsdag 29. april kl. 18.00-21.00
Mødested Slangealleen ved parkeringspladsen overfor golfbanens hul 1. 4320 Lejre.
Michael Pedersen, som er skytte og naturvejleder på godset og bestyrelsesmedlem i DN, viser
rundt på godsets jorde og fortæller om jagt, landbrug og natur, som alt sammen går op i en
højere enhed sammen med Ledreborgs historie i Lejre.
Alt er lige sået til, bukkejagten er ved at tage sin begyndelse og nattergalen er på vej til
indflyvning.
Vi kommer til at høre om det hele, mens vi kører gennem Ledreborgs flotte landskab.
Tilmelding nødvendig til Margrethe Gade, tlf.: 29 44 10 23 e-mail: vrmg@mail.tele.dk.
Først til mølle, der er 35 pladser i alt!
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Forbyd sprøjtegift, hvor vi indvinder drikkevand
I Danmark er det forbudt at bruge sprøjtegift i et område på 25
meter omkring drikkevandsboringer, men det er langtfra
nok. Beregninger viser, at beskyttelsesområdet de fleste steder skal
være langt større, hvis vi skal beskytte drikkevandet.
Beregningerne er kun omsat til anbefalinger, som det er frivilligt at
følge. DN kræver, at anbefalingerne om udvidet forbud mod
sprøjtegift bliver ophøjet til lov.
Skriv under og del på www.deternogetlort.dk, hvis du er
enig, eller SMS ”ENIG + dit navn” til 1919
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