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Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her

Sommer 2012

Så er vi her igen
Temperaturerne ligger og roder under de 20 grader, og
blæst og regn hører til hverdagen. Der kan således ikke
længere herske nogen tvivl: Sommeren er over os!

I dette nyhedsbrev kan du læse lidt om DN Hedensteds
mange ture og udflugter. To af disse, har fundet nåde for
redaktørens øjne, og er blevet tildelt spalteplads i denne
lille skrivelse.

Tak til alle der har deltaget i vore ture, og tak til alle
der overvejer at gøre det.

Det er også i dette nyhedsbrev du kan læse om hvad
Natura 2000 er for noget, og hvilken indflydelse det
har i Hedensted kommune.

Med ønsket om en god sommer til alle (vejret til
trods)
DN Hedensted

Natura 2000
Hedensted kommune har offentliggjort forslag til
Natura 2000 handleplaner, her i kommunen.

Natura 2000 skal sætte en stopper for tilbagegangen i
den danske natur. I alt 246 områder er omfattet af
Natura 2000 planerne. Fem af disse områder, ligger i
Hedensted kommune.

DN Hedensted har nedsat en arbejdsgruppe, der skal
kigge kommunens handleplaner efter i sømmene.

Læs mere...

Strandrensning
21. elever fra 3D på Hedensted Skole, skiftede
skolebøgerne ud med river og arbejdshandsker, for at
rydde op på Daugård strand. Et par dage senere
skulle stranden have sit blå flag, og så gør det jo ikke
noget at den ser ordentlig ud.

Eleverne hjalp kommunens folk med at rydde op, og
lærte samtidig noget om hvor vigtigt det er, at passe
på naturen - en lektion andre elever desværre så ud
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til at have glemt.

Læs mere...

Kystvandringen

Selv om vi befinder os i Jylland, hvor underdrivelser
hører til dagens orden, har vi altså svært ved at få
armene ned, når vi skal beskrive Kystvandringen
2012.

Omkring 1.400 mennesker havde fundet vej til
Juelsminde for at være med. Selv H.K.H.
Kronprinsesse Mary valgte at deltage.

Tak til alle der gik med!

Læs mere...

 

Kommende arrangementer
Hvis du tidligere har deltaget i en af DN Hedensteds
ture, ved du, at de er værd at tage med på. Har du
ikke tidligere være med, er der håb endnu.

DN Hedensted har flere spændende arrangementer på
programmet, og du er meget velkommen. Kan du
f.eks. godt lide St. Hans bål, eller er du mere til at
plukke svampe? Eller måske kunne du tænke dig at
prøve, at sejle kajak under betryggende forhold?

Se kalenderen, for at finde de arrangementer, der har
netop din interesse.

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 

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