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Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her

  Oktober  2014

Kære medlemmer

September har været en smuk måned med fine aktiviteter i DN Lejre.

Tak for jeres aktive medvirken i Krible-Krable og efterslet ved Kildeengen. Gåtur med
geolog Niels Schrøder og Geologiens dag var en stor succes. Besøg på økologisk landbrug
fik ikke så mange deltagere, som vi havde håbet, måske skal vi beskrive det anderledes
næste gang.

Vi håber, I vil nyde årets sidste aktiviteter svampetur, årsmøde og gåtur på Bognæs 1.
januar.

Vel mødt
Venlig hilsen Tove Binzer, Formand
 

Oktober
Årets svampetur søndag den 5. oktober

I år står Ulrich Söchting for turen . Som sædvanlig er
det godt at have svampebogen under armen og
svampekurven i hånden.

Skoven ved Avnstrup står i efterårs pragt og Ulrich
ved hvor svampene er.

Vi mødes ved parkeringspladsen ved Avnstrup
Registreringscenter søndag den 5.10. klokken 14 og
slutter ved 16-tiden. 

Adressen er: Avnstrupvej 1, Tolstrup, 4330 Hvalsø.
 

November
Reserver nu: Årsmøde 11. november kl. 19.00-
22.00 i Hvalsø Kulturhus

Hovedoplægsholder bliver geolog Niels Schrøder,
RUC.

Niels taler om grundvandet i Skjoldungelandet og
kommer ind på:

• Grundvandets naturlige historie styret af ændringer
i havniveau og nedbør.
• Grundvandet udnyttelse: Kilder, kilde-møller og
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vandforsyning.
• Muligheder for retablering af kilde-biotoper og
sikring af vandløbenes minimumsvandføring.

Nytårskur: Gåtur på Bognæs 1. januar 2015

Bognæs - Nytårsdag 2015

Danmarks Naturfredningsforening Lejre vedligeholder
traditionen med en travetur på Bognæs på årets
første dag.

Turen rundt i Storskoven foregår i et tempo, så alle
kan være med.

– Vi nyder det flotte landskab, og turleder Bent
Bardtrum fortæller om de ting, vi ser undervejs.

- Vi får sidste nyt om havørnene derude og håber, at
vi også kan få et glimt af dem og deres unger

Efter ca. 8 km, 3 timer incl. en lille kaffepause og
masser af frisk luft er vi tilbage ved udgangspunktet
omkring kl. 16.

Medbring evt. en kikkert samt lidt varmt i
termoflasken. Alle er velkomne

Læs mere om tid og sted

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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