HEDENSTED
VELKOMMEN
TIL DIN LOKALE NATUR
DN Hedensted er din lokale afdeling
af Danmarks Naturfredningsforening
i Hedensted Kommune. Vi er en flok
frivillige, der arbejder for at bevare og
beskytte miljøet og naturen i kommunen.
Flere gange om året inviterer vi
medlemmer og andre interesserede ud
i naturen. Hold øje med vores aktiviteter
på www.dn.dk/hedensted

VI VÆRNER OM

NATUREN
•
•
•
•
•
•
•

Vi vil sikre naturen og et godt miljø til glæde for os
selv og kommende generationer.
Vi arbejder bl.a. med lokalplaner, kommuneplaner,
miljø-, landzone- og fredningssager.
Vi forholder os til myndighedsafgørelser.
Vi arrangerer ture i naturen.
Vi indgår i landsdækkende aktiviteter som f.eks.
affaldsindsamling, fredningstjek og andre events.
Vi er bl.a. repræsenteret i Havbrugsgruppen (Horsens Fjord), Grønt Råd og Klima- og Energirådet.
Vi er aktive i DN samråd Østjylland og DN´s øverste myndighed: Repræsentantskabet.

Alle i DN Hedensted er frivillige. Vi vil gerne have dig
som medlem, for jo flere vi er, jo mere kan vi udrette.
Medlemskab koster ca. 1 kr. om dagen.

Du er altid velkommen som aktiv – uanset om du har
lidt eller megen tid! Har du selv ideer til aktiviteter, som
DN Hedensted kan støtte op om, så ring eller skriv til
os og hør nærmere om mulighederne.

For at øge kendskabet til naturen arrangerer vi ture,
guidet af naturvejledere eller aktive med lokalkendskab.
I løbet at året holder vi mange forskellige ture, og især
vores svampeture er populære for både store og små.
Du kan altid følge med i kalenderen på vores hjemmeside www.dn.dk/hedensted

OPLEV

NATUREN

I HEDENSTED
LOKALE AKTIVITETER
17./18. april.......................... Affaldsindsamling
25. april.................................. Bjørnsknude - det nye stisystem
28. maj................................... Strandrensning – Daugård Strand
30. maj................................... Vilde haver og bynatur - tur m/Nathalie
30. maj................................... Med Salatfadet til Slottet i skoven og Træskohage Fyr
x. juni..................................... Kystvandring (se dato på dn.dk/Hedensted)
6. juni...................................... Nattergaletur i Uldum Kær
6. juni................................... BLÅ FLAG til Daugård Strand
22. august.............................. Kajaksejlads for nybegyndere ved Snaptun
12. september....................... Naturens Dag ved Hedensted Søerne
25. september...................... Svampefest ved Vejle Fjord
16. oktober........................... Æbledag

Få info om mødesteder o.lign. for alle vores ture og arrangementer på www.dn.dk/hedensted
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg med i vores arbejde i DN Hedensted

DANMARKS STØRSTE

GRØNNE
ORGANISATION

Danmarks Naturfredningsforening
er Danmarks største frivillige natur- og miljøorganisation.
Kom og vær med. Bliv aktiv i foreningens arbejde i Hedensted
– vi har altid brug for flere medlemmer og meget gerne medlemmer, der vil deltage i bestyrelsesarbejdet, som vil gøre DN
Hedensted til en endnu bedre forening.
DN Hedensteds bestyrelse:
Jan Tidemand formand
jan@tidemand.dk
Gunnar K.olstrup n.fmd.
gunnarkolstrup@profibermail.dk
Hanne Poulsen sekretær hanne.poulsen@teliamail.dk
Anna Sørensen		
jamn@post.tele.dk
Bent Petersen		
asser@post7.tele.dk
Keld Lund Rasmussen
Bakkelygaard@post.tele.dk
Bjarne R. Jørgensen
Rahbek@Nordbygaard.dk
Bo Brandt		
bo-brandt@mail.dk
Lennart Nielsen		
djcoalon@hotmail.com
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VI ARBEJDER ALTID FOR AT FREMME OG BESKYTTE NATUREN, MILJØET OG DRIKKEVANDET

