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Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her

NYHEDSBREV - november 2014

Velkommen som medlem af DN og DN Hedensted
Som medlem af DN er du også medlem i DN Hedensted og vil
fremover modtage vores nyhedsbrev, hvor du kan følge med i
vores arbejde og se kommende ture.
DN Hedensted er vært ved mange spændende, hyggelige og
sjove arrangementer, hvor kommunens borgere er velkomne til
at deltage og opleve naturen på første hånd. Vi håber, at du har
lyst til at deltage.
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere
om arbejdet, eller selv blive en aktiv del af det.
I den kommende tid har vi planlagt tre arrangementer:
Vi samler julematerialer i skoven
Vi går en tur i skoven og samler ting, som kan bruges til at
pynte til julen med. Naturvejlederen vil guide os gennem
skoven og vi vil høre historier fra lokalområdet. Husk grensaks
og kurv.
Alle er velkomne, og det er ikke nødvendigt at tilmelde sig.
Tid og sted
Lørdag den 29. november kl. 13-15
Grund skov, P-plads ved Den røde Lade
Grund Skovvej 15
7140 Stouby
Kontakt evt. Naturvejleder Jan Tidemand på hedensted@dn.dk

På midvintertur i skoven
Vi går en tur igennem ny skov, plantet i løbet af 1990'erne. Et
meget stort naturprojekt i et ellers skovfattigt område. Hvad
kan man opleve i en ny skov?
Alle er velkomne, og det er ikke nødvendigt at tilmelde sig.
Tid og sted
Søndag den 25. januar kl. 13-15
Sebberup skov, P-plads overfor Genbrugsstationen
Remmerslundvej 35
8723 Løsning
Kontakt evt. Naturvejleder Jan Tidemand på hedensted@dn.dk

Danmarks forhistoriske pattedyr
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Den danske forsker Kim Aaris-Sørensen vil fortælle os om de
fantastiske, store pattedyr, der har levet her igennem
årtusinders forløb. Foredraget kommer også omkring
klimaændringer og istider.
Tid og sted
Mandag den 2. marts kl. 19- 21
University College Lillebælt
Vestre Engvej 51C, 1. sal, lokale 1.218
7100 Vejle
Tilmelding til Naturvejleder Jan Tidemand på Formand@nhfvejle.dk, Begrænset antal pladser. Der er ingen tilmeldingsfrist.
Læs mere om DN Hedensted på vores hjemmeside
www.dn.dk/hedensted

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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> Følg DN på Facebook    

