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Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her

  Marts 2015

Tillykke med Nationalpark Skjoldungelandet
Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Lejre Kommune ønsker alle medlemmer i Lejre
tillykke med det udpegede områdes nye status som Nationalpark Skjoldungelandet.

Vi fejrer vores nye status med to vandreture, hvor Nationalpark Skjoldungelandet er
hovedemnet. Begge ture finder sted torsdag d. 19. marts fra kl. 15.00 til kl. 17.00

Tur 1: Vandre -Tur med start bag kirken i Kisserup
Vores formand Tove Binzer leder en meget varieret rute fra
p-pladsen ved Kisserup kirke, forbi kvindeegen i Kisserup,
ad Ryttervej til skoven ved Kisserupgård, ad stier langs
skovbryn til Dellinge Mølle og videre til Hule Mølle og tilbage
til Kisserup. Ingen tilmelding, turen er gratis og er ikke
egnet til klapvogne

Tur 2: Vandre-Tur med start fra Museet i GL- Lejre
DN Lejres bestyrelsesmedlem og formand for Historisk
Forening i Lejre Karl Frandsen leder en meget varieret tur ad
markveje gennem det geologisk og æstetisk fantastiske
landskab med historiske rødder tilbage til skjoldungernes
oprindelse. Ingen tilmelding. Turen er gratis og klapvogne
kan (med besvær) køre med.  

Om Skjoldungelandet og DN i Lejre

I DN tænker vi, at det indhold befolkningen og Nationalparken bestyrelse går sammen om at
skabe i Skjoldungelandet er meget vigtigt.

Medlemmerne af Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Lejre har fokus på, at det skal være
dejligt at være natur i Skjoldungelandet og sjovt og lærerigt for mennesker at bidrage til at plante
og dyrelivet trives, og at vi formidler viden om naturen.
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Kommunerne har via mange års registrering og moderne kortmuligheder styr på, hvorledes
naturen har det i Skjoldungelandet. Nu giver Nationalparkens årlige statstilskud og mulige
fondsbidrag realistisk mulighed for at skabe bedre levevilkår for alle arter via aftaler og opkøb, og
dermed kan vi bremse tilbagegangen i vores områdes biodiversitet.  Danmarks
Naturfredningsforening afdeling i Lejre har tillid til at hele naturen får gavn af de nye muligheder
og vil gerne via medlemmernes forslag og bestyrelsens indsats bidrage til løbende forbedringer.

Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Lejre ved bestyrelsen , formand Tove
Binzer

Affaldsindsamlingen 2015 søndag den 19.april

DN Lejres bestyrelse opfordrer alle til at benytte sig af
mulighederne for at hjælpe Danmarks
Naturfredningsforening med årets landsdækkende
affaldsindsamling.

Der skal samles ind søndag den 19. april. Mange børn og
voksne har været med år efter år og glæder sig hvert år til
at se, hvad der dukker op.

Hvis du har lyst til at være med eller til at arrangere din
egen indsamling, kræver det blot et mødested og
mødetidspunkt. Tilmeld din indsamling på www.dn.dk/affald
og så sender vi affaldssække, plakater mm. På hjemmesiden
kan du også se, om der allerede er arrangeret indsamlinger,
hvor du bor.

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 

http://www.dn.dk/affald
http://www.dn.dk/beskytnaturen
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> Til- og afmeld nyhedsbrevet her    > Følg DN på Facebook    
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