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NYHEDSBREV - NOVEMBER 2016

KÆRE MEDLEMMER AF DANMARKS
NATURFREDNINGSFORENING
KOM TIL ÅRSMØDE I  DN HEDENSTED.

I år holdes årsmødet:

Tirsdag den 8. november kl. 19.00 på Hotel Juelsminde Strand,
Vejlevej 3, 7130 Juelsminde. 

Aftenen indledes med afholdelse af årsmøde med dagsorden ifølge
vedtægter.

Under dette punkt vil formanden fortælle om, hvad vi arbejder med i
afdelingen.

Derefter er der valg af aktive. Vi skal have valgt medlemmer
til bestyrelsen i DN-Hedensted.

Naturen har brug for en hånd - så hold dig ikke tilbage med at stille op
til bestyrelsen eller meld dig som aktiv, hvis du kan afsætte tid til ca.
4 møder om året og lidt arbejde derimellem.

Vi holder en kort pause, hvor foreningen er vært for et mindre
tragtement. 

Efter pausen kommer Naturvejleder Jan Tidemand og fortæller om de
mange spændende sommerfugle og guldsmede, som findes her i
lokalområdet. 

Hvorfor bruge tid og kræfter på at forbedre naturen og miljøet? Den
mangfoldige natur er et  miljø, der gavner vores mentale sundhed,
hvilket forskningen har dokumenteret. Mental sundhed og robusthed
er afgørende i et accelererende samfund. Naturen er et gratis tilbud til
alle og den øger vores bevidsthed om, at vi selv er natur. Der er
således mange argumenter for at arbejde for at bevare og forbedre
naturen også i vores kommune.

Kom og vær med til at drøfte emnet og give inspiration til
bestyrelsen. Vi glæder os til at se jer - alle er velkomne, uanset
om I er medlemmer af DN eller ej.  

 

 

OPFORDRING!

P4-Trekanten har udviklet en ide, der hedder
"Naturguldkortet". Det kører både i radioen
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og på Facebook.

DN Hedensted synes det er en rigtig god ide.
Vi vil derfor gerne opfordre vores medlemmer
til at deltage i legen ved at skrive til
"Naturguldkortet", om deres yndlingsplet i
naturen.

Se link hvor der står mere om hvad
"Naturguldkortet" er, og hvordan man gør.

 

 

P.S.

Hvis du har familie, venner og bekendte, som vil blive
glade for en naturlig hilsen fra DN Hedensted, er du
meget velkommen til at sende nyhedsbrevet videre til
dem.
 

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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