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Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her

Nyhedsbrev fra DN Hedensted - vinteren 2012

Så er det lige før...
Man siger at julen står for døren. Men forhåbentlig
står den ikke mere for døren, end det stadig er
muligt, at komme ud. For nu er det den tid, hvor vi
skal i skoven for at samle svampe, mos og kogler til
årets juledekorationer.

Julen er en dejlig tid. Udenfor er det koldt og mørkt,
men inde i stuen er de levende lys tændt. Måske er
der ild i brændeovnen, og ude på foderbrættet flokkes
fugle af mange slags. Vi rykker sammen, og hygger
os med juleklip, konfekt og pebernødder.

Med denne lille hilsen, vil DN Hedensted ønske alle
medlemmer en rigtig god jul, og et godt nytår.

Årsmøde 2012
Den 20. november, afholdt DN Hedensted sit
årsmøde, på Bondes Spisegård i Løsning. I dagens
anledning havde DN's præsident, Ella Maria Bisschop-
Larsen, taget turen fra hjemmet på Sydfyn, for at
fortælle om DN's arbejde lige nu.

Læs mere.

Ved den efterfølgende generalforsamling aflagde DN
Hedensteds formand, Martin Fritzner, lokalafdelingens
beretning om stort og småt i det forgangne år.

Efter beretningen, var der valg til bestyrelsen. Her
blev Pia Rye og Lars Poulsen valgt ind, i stedet for
Steen Jensen og Lykke Mehlsen, der begge havde
ønsket at udtræde af bestyrelsen. Lars Skriver og
Jens Koed valgtes til hhv. 1. og 2. suppleant.

Mød hele bestyrelsen.

I arbejdstøjet
Hen over vinteren, skal afdelingens bestyrelse have
planlagt stort og småt for næste år. Der skal
arrangeres ture, udflugter, affaldsindsamling og
meget andet - foruden kurser, konferencer og møder
af forskellig art.

Lige nu er kalenderen lidt tom, men du er velkommen
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til at tage et kig på nogle få udvalgte turbeskrivelser
fra den netop overståede sæson. Næste sæson bliver,
forhåbentlig, mindst lige så spændende, så hold øje
med nyhedsbrevene i din indbakke. Du kan
selvfølgelig også "synes godt om" din lokalafdeling på
Facebook eller følge med på Twitter.

Vi ses forhåbentlig derude!

Konkurrence - Vinterens bedste naturfoto
I september måneds nyhedsbrev, fortalte vi om en
lille konkurrence, hvor vi efterlyste sommerens bedste
naturoplevelse. Desværre var der ingen deltagere, og
vi står derfor med en flot præmie, som endnu ikke
har fundet en ny ejer.

Derfor kommer der her en ny konkurrence, hvor det
handler om at tage vinterens bedste naturfoto.

Du kan læse mere om konkurrencen og præmien her.

DN Hedensted på nettet
Du behøver ikke at vente tre måneder på næste
nyhedsbrev for at finde ud af, hvad der sker i din
lokalafdeling.

Hvis du bruger Facebook eller Twitter, kan du følge
afdelingens gøren og laden i naturens og miljøets
tjeneste. Her bringer vi jævnligt små dryp om
arbejdet i DN i almindelighed, og DN Hedensted i
særdeleshed.

Med venlig hilsen
DN Hedensted

P.S.
Har du 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.
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                        Støt DN på www.dn.dk/beskytnaturen 

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