
Forår 2014 | Danmarks Naturfredningsforening

http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=40973[28-11-2016 12:20:35]

Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her

NYHEDSBREV April 2014

Affaldsindsamling 2014.

Danmarks Naturfredningsforening, DN-Hedensted, ønsker at gøre
opmærksom på den årlige affaldsindsamling, som i år finder sted den 27.
april.

Du kan lave din egen, eller du kan deltage i en af nedenstående
indsamlinger.

Der vil blive affaldsindsamling følgende 7 steder i vores kommune:

• Uldum Lokalråd/Fællesråd, v/ Dorthe T. Nielsen, tlf. nr. 7567 9130.
• Snaptun Lokalråd, v/ Henrik Due, tlf. nr. 7568 3496.
• Daugård Lokalråd, v/ Bodil Lorentzen, tlf. nr. 5058 5183.
• Korning Lokalråd, v/ Martin Fritzner, tlf. nr. 2266 3813.
• Ølholm Lokalråd, v/ Mikael Rasmussen, e-mail:
tmerasmussen@mail.com.
• Tørring/privat/åben, v/ Erik Liboriussen, tlf. nr. 7580 0541.
• *Lindved Sogneforening/Lokalråd, v/ Axel Haaning, tlf. nr. 2078 8052.

*Lindved Sogneforening/Lokalråd arrangerer affaldsindsamling lørdag den
26. april.

DN-Hedensted leverer, via DN`s sekretariat, en deltagerpakke med
affaldssække og andet relevant materiale og sørger for bortskaffelse af det
indsamlede affald. 
 

 

Arrangementer 2014.

Foruden affaldsindsamlingen er DN-Hedensted med til at arrangere
følgende aktiviteter i løbet af 2014:

23. maj: Strandrensning - Daugård Strand.
8. juni: Åbning af Daugård Strand. 
9. juni: Nattergaletur til Uldum Kær.
15. juni: Kystvandring
22. juni: Tur til Hjarnø - I Ertebøllemandens Fodspor.
23. juni: St. Hans ved Daugård Strand. 
17. august: Kajaksejlads for nybegyndere.
22. sept.: Isrand-dødislandskab, gamle kæmper og en ny skov.
27. sept. : Svampefest ved Vejle Fjord
11. oktober: Æbledag.

Beskrivelser af de enkelte aktiviteter kan ses på DN-Hedensteds
hjemmeside.
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VI HÅBER, AT I HAR LYST TIL AT VÆRE MED - VI GLÆDER OS
TIL AT SE JER.
 

 

 

 

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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