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Kære alle medlemmer
Så starter en forrygende sæson. Vi er blevet udpeget til Nationalpark. Vi har været med til
at fejre den med gåture og stor indvielse med smukke taler og meget stort fremmøde. Vi
inviterer til festlig fejring af naturen i hele maj og juni måned med Lejre Kulturdage, Krible
Krable, gåtur på Bognæs, sneppekig og i juni kommer en weekend med smukke
arrangementer i Skjoldungelandet den 21. og 22. juni.
Venlig hilsen Tove Binzer, formand

Arrangementer i april/maj
30. april "Aftentur med snepperne med start fra p- Pladsen ved Storskoven i
Hvalsø kl. 20-22
Vi skal se og høre de sjove skovsnepper lede efter hinanden i skumringen. Ud over
snepperne kan vi se og høre mange andre ting - og opleve skoven i mørke.
Nogen steder går vi udenfor stierne, så tag egnet fortøj på. Børn er også velkomne.
Vi bliver guidet af Sten Asbirk, som er en habil ornitolog.
3. maj kl. 9-13 : Bognæs i forårsdragt med Bent Bardtrum med start fra P-pladsen
ved indgangen til Bognæs

Foto: Søren Grøne. Bent Bardtrum fortæller om fuglebestanden i Danmark

Vi mødes på P-pladsen kl. 9, og turen rundt i Storskoven foregår på gode veje og i et
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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 cirka 1½ time (cirka 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 skarvog hejrekolonien (cirka. 1 km). Alle skulle så kunne være tilbage ved P-pladsen ved 13tiden. Medbring eventuelt. en kikkert samt lidt varmt i termoflasken.
Alle er velkommen. Gå ikke glip af denne fantastiske tur

4. maj kl 18.00 til 21.00: På kanten af Herthadalen. En tur i Lejre Kulturdage. Vi
starter ved Lejre Museum. Orehøjvej 4, Lejre
Turen bliver ledet af vores bestyrelsesmedlem og formand for Historisk Forening i Lejre,
Karl Frandsen. Vi går en tur igennem Herthadalen til Sagnlandet. Derefter langs med
golfbanen til Ledreborg, og tilbage gennem Ledreborg Allé til udgangspunktet. En smuk og
interessant tur hvor Karl Frandsen fortæller underholdende og vidende om Lejres historie,
som vi møder den på vejen. Natur, kultur og god motion. Vi får også et glimt af alle
rovfuglene, som efterhånden bebor Ledreborgs at jorde. Turen er ca. 5 km. Tag godt fodtøj
på.
10. maj kl. 10-12. Krible Krable Forår På Tadre Mølle, Tadre Møllevej 23, Hvalsø
Krible Krable for børn og deres forældre og bedsteforældre. Vi finder sammen med
naturvejleder Charlotte ud af hvilket liv der rører sig i bækken. Vi bager pandekager. Vi
bygger fuglekasser. Vi har åbent i caféen. Velkommen til denne festlige dag hvor børn og
forældre og bedsteforældre hygger i og omkring Tadre og sammen bliver klogere på småt
og stort i vores natur.Husk gummistøvler.

28.5. kl. 18.00 til 21.00 I jagtvogn med
naturvejlederen fra Ledreborg Gods rundt på
godsets jorder. Mødested Slangealleen ved
parkeringspladsen overfor golfbanens hul 1.
4320 Lejre
Kom med til sidste års storesucces. Dejligt at
Ledreborg Gods og naturvejleder Michael Pedersen
igen vil vise rundt på godsets jorde og fortælle om
jagt, landbrug og natur som går op i en højere enhed
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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. Henvendelse
til: Margrethe Gade, tlf.: 2944 1023 e-mail:
vrmg@mail.tele.dk

29.5. kl 10-12. Allindelille Fredsskov med naturvejleder Carsten Christiansen i DNs
egen skov!
Mødested Haraldsted Forsamlingshus Langbjergvej 56, nord for Ringsted.
Kom og oplev noget helt unikt. Vores bestyrelsesmedlem og naturvejleder Carsten vil vise
rundt i skoven. Allindelille er en skov der vokser på en kæmpe kridtblok, med et ganske
tyndt muldlag henover, de jordbundsforhold bevirker at en række kalk-elskende planter
trives her, først og fremmest Flueblomst, der hér har sit eneste levested i Danmark. Af
andre arter orkideer vi kan støde på her er f.eks. Hvidgul Skovlilje, Ægbladet Fliglæbe,og
Rederod. Carsten er uddannet pædagog, har i mange år færdedes i naturen, og har lavet
naturformidling nogle år, hans hovedinteresser er krybdyr og padder og orkideer.

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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