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Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her

  August 2014

Kære medlemmer

Nu er sommeren ved at være på hæld, og vi starter
vores aktiviteter igen. August måned har budt på en
dejlig gåtur fra Allerslev til Lavringe Mose med Karl
Frandsen som fortæller.

Vi har været i jagtvogn på Ledreborg på den sidste
tur i år og blev begunstiget af havørn, rød glente,
ravnepar med unger, rørhøg, tårnfalk og musvåger.
Samtidig så vi på fasanopdræt og hørte om moderne
vildtpleje og kogræsning fra naturvejleder og
vildtplejer Michael Pedersen, Ledreborg.

I september har vi lækkerbidskener for alle aldre og
alle mulige slags aktiviteter. Krible Krable for børn.
Besøg på økologisk landbrug for hele familien. Input
fra forskningen om tilstanden på vores kildepladser og
teorier om landskabets dannelse. Efterslæt på
Kildeengen for hele familien. Du og din familie er
hjertelig velkomne.

Venlig hilsen bestyrelsen i DN Lejre ved formand Tove
Binzer.

Krible Krable EFTERÅR

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 naturvejleder
Charlotte stillet eftersøgningen ind på skovens små og
store dyr.

Vi bager også pandekager. Vi bygger stærekasser. Og
caféen på Tadre Mølle har åben. Husk varmt tøj,
gummistøvler og det gode humør- og forældre og
bedsteforældre.

Tid: Den 7. september kl. 10:00- 12:00

Sted: Tadre Mølle 
Tadre Møllevej 23, 4320 Hvalsø
 

Efterslæt på Kildeengen
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Fredag d. 12. og igen lørdag d. 13. september kan du
hjælpe naturen ved Kildeengen på helt naturlig vis. Vi
slår med le for at sikre et rigt blomsterflor.

Danmarks Naturfredningsforening i Lejre inviterer i
samarbejde med Lejre Kommune og Naturstyrelsen
alle interesserede til to dejlige naturplejedage på
Kildeengen i Bidstrup Skovene den 12. september fra
kl. 15-18 og igen d. 13. september fra kl. 10-15.

Du kan gøre en forskel
Danmarks Naturfredningsforening sørger for leer og
høriver, samt instruktion til uøvede naturplejere, så
alle kan være med og hjælpe til med at slå engen.
Det er her, din indsats kan gøre en forskel.

Alle kan Deltage
Begge dage er gratis, og alle er velkomne. Børn i alle
aldre kan deltage - og husk gummistøvler og
madpakker - DN sørger for drikkevarer.

Tid: Den 12. september fra kl. 15-18 og den 13.
september fra kl. 10-15

Mødested: P-pladsen nord for Mortenstrupvej 37,
4174 Jystrup
 

Besøg på økologisk landbrug- tag børnene med

Var I med til økodag, da køerne blev sluppet løs? Nu
er der mulighed for at se én af gårdene men med
meget mindre publikum og en vært, der har tid til at
fortælle.

Besøg på Bækkenstoft, en økologisk gård med 200
malkekøer og 400 ha markbrug med produktion af
foder til dyrene. Per Thomasen, som ejer og driver
Bækkenstoft, vil fortælle om, hvordan det er at være
økolog i Lejre, og om de udfordringer og glæder det
giver at undvære pesticider og kunstgødning. Vi går
en tur i stald og mark og ser til dyrene, og børnene
får mulighed for at klappe en kalv.

Tid: Den 13. september kl. 10.00-12.00

Mødested: Bækkenstoft 
Hjørnegårdsvej 1 
4070 Kirke Hyllinge

Geologiens dag i Lejre - Skjoldungernes
landskab

På denne geologiens dag i Lejre vil vi dvæle ved
teorier om landskabets dannelse samtidig med, at vi
går ca. 5 km. Niels Schrøder, som er turleder, er til
daglig forsker ved Roskilde Universitet og har blandt
skrevet om betydningen af udvindingen af kildevand
fra Lejres åer for vandforekomster og vækster i Lejre.

Derudover demonstreres, hvordan landskabet blev
udnyttet af Skjoldungerne og senere af vandmøller.
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Endeligt ses eksempler på, hvordan geologien i dag
påvirker infrastruktur (veje, jernbaner,
vandforsyning).

Velkommen til en spændende dag i forskningens tegn

Tid: Den 20. september kl. 9.45-12.00

Mødested: Lejre station

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 
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