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De vilde blomsters dag i norden
I hele Norden afholdes De Vilde Blomsters Dag den den 15. juni 2014, og DN Lejre byder
velkommen til to arrangementer i samarbejde med Dansk Botanisk Forening.
Arrangementerne er gratis og åbne for alle.

Vilde blomster ved Ryegård 15. juni kl. 10.0012.00
Mødested: P-pladsen ved Røde Port på Munkholmvej,
vest for Ryegård, Munkholmvej 360.
Ryegård Dyrehave er et af Sjællands flotteste
naturområder. På det gamle græsningsoverdrev med
gamle bøge, tjørne- og slåenkrat og småsøer findes en
enestående artsrigdom. Turledere og fortællere er
Søren Grøntved Christiansen og Aase Gøthgen.
Glæd jer til en tur med meget vidende og levende
fortællere.

Vilde blomster på høsletsengene i Bidstrup
skovene 15. juni kl. 19.00-21.00
Mødested: Den store P-plads vest for Avnstrup
Modtagecenter.
Ravnsholte Skov rummer nogle af Danmarks
artsrigeste skovenge. På denne tur vil vi kigge på
orkidéer, engblommer og kødædende planter i
Smuldmosen og Kildeengen, mens de står i fuldt flor.
Engene plejes med høslæt, så det er nu blomsterfloret
skal nydes, inden leen forringer oplevelsen, men på
langt sigt bevarer naturværdierne.
Fortæller og turleder er Søren Grøntved Christiansen.

Høslet på kildeengen 28. juni
Mødested: ved P pladsen nord for Mortenstrupsvej 37,
4174 Jystrup.
DN Lejre inviterer i samarbejde med Lejre Kommune og
Naturstyrelsen til en dejlig naturplejedag på Kildeengen
ved Bidstrup Skovene. Efter arbejdet holder vi en
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velfortjent høstfest med mad og drikke til alle
deltagere.
Tilmelding er ikke påkrævet, men hvis du regner med
at komme til festen, bedes du sende en mail til:
eriko1@live.dk så vi kan handle ind i passende
mængder.

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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