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Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her

DN Hedensted, forår 2012

Velkommen
Måske er du ikke klar over det, men lige nu, er du
faktisk vidne til et stykke danmarkshistorie. Du har
nemlig modtaget det første nyhedsbrev fra Danmarks
Naturfredningsforenings lokalafdeling i Hedensted
kommune.

Nyhedsbrevet udkommer fire gange om året, én gang
for hver årstid, med forskelligt spændende og aktuelt
indhold. Til dig fra din lokalafdeling.

Du har på et tidspunkt opgivet din email adresse til
Danmarks Naturfredningsforening, og derfor
modtager du dette nyhedsbrev. Vi håber naturligvis,
at du fremover har lyst til, at følge med i det lokale
arbejde.

Skulle du alligevel ønske at afmelde det, skal du bare
klikke her, eller på linket i bunden af denne mail.

Hedensted skal være klimakommune
Ud af Danmarks 98 kommuner, er der endnu 25 der
ikke kan kalde sig Klimakommune. Hedensted
kommune er desværre en af de 25 (af artiklen
fremgår det, at 28 kommuner endnu ikke er
klimakommuner, men siden den blev skrevet, har
yderligere 3 kommuner meldt sig på banen - dog ikke
Hedensted kommune).

DN Hedensteds formand, Martin Fritzner, siger til
Horsens Folkeblad, at det skal der laves om på.

Læs artiklen i Horsens Folkeblad.
Læs mere om klimakommuner.

 

Tag med på tur
Kan du lide frisk luft, og gode, sjove og spændende
oplevelser? Så tag et kig på DN Hedensteds kalender,
der er proppet med oplevelser for enhver smag, og
for alle aldre.

Næste tur, er en gåtur i Kærskoven, søndag d. 29.
april. Her kan hele familien være med.
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Vi mødes på P-pladsen i skoven ved Ølsted Skov, kl.
13.00.

DN Hedensteds egen "natur-nørd", Steen Jensen, vil
være vores guide, og han vil helt sikkert vise os noget
vi ellers ikke lige havde opdaget.

Hvis du ikke har mulighed for at tage med på den tur,
er der masser af andre muligheder. Se hele
kalenderen her.

DN Hedensted på nettet
Til daglig kan du finde DN Hedensted ude i den natur
som det hele handler om. Men afdelingen har også sin
egen hjemmeside, hvor du kan følge arbejdet i
lokalområdet. Du finder den på dn.dk/hedensted. Du
kan naturligvis også finde os på Facebook og på
Twitter.

Bliv ven med DN Hedensted på nettet, og hold dig
orienteret om hvad der sker - også når der ikke lige
er et nyhedsbrev på trapperne.

 

 

 

Giv det videre

Kunne du lide nyhedsbrevet? 
Så send det endelig videre til de venner og bekendte,
som du ved vil være interesserede i at modtage det.

Mangler der noget?
Så er du meget velkommen til, at henvende dig til DN
Hedensted. Adressen finder du her. 

Tak for din tid.

Med venlig hilsen
DN Hedensted

 

Om DN 
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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 

> Afmeld nyhedsbrevet på dn.dk/nyhedsbrev    > Følg DN på Facebook    
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