
Object 1 Object 2

Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her

September 2012
Kære medlem
DN Holstebro er glade for at kunne sende den første udgave af vores nyheds-mail til dig. Foruden 
medlemsbladet Natur og Miljø er dette en mulighed for kontakt til dig som medlem. Vi håber, at du 
vil finde nyhedsmailen interessant og brugbart.
Denne gang fortæller vi bl.a. om Naturens Dag, som du kan se nedenfor.
Vi vil også gøre opmærksom på vores hjemmeside www.dn.dk/holstebro som altid er opdateret. Her 
kan du læse meget mere om vores arbejde, bestyrelsens sammensætning og navne på andre aktive i 
afdelingen. Du vil også kunne læse om kommende arrangementer og ikke mindst se billeder og tekst 
fra de mange arrangementer vi allerede har afholdt.

God fornøjelse.
Med venlig hilsen
Ole Primdahl, Formand DN-Holstebro

 
NATURENS DAG 
9. September kl. 13 - 15
Ny sti ved Stampestrømmen
Kom og oplev endnu et pragtfuldt naturprojekt, som Holstebro Kommune etablerer ved 
Stampestrømmen nær Stubbergård Sø. Vandløbet Stampestrømmen reetableres og en ny sti på ca. 2 
km. kommer til at gå igennem det spændende område, som nogle steder er påvirket af tidligere tiders
kalkindvinding.
Deltagerne guides rundt i området af bl.a. naturvejleder Bo Boysen og Torben Høj Nielsen fra 
Holstebro Kommune, Natur og Miljø.
Sevel Kalkværks Venner og Herrup Museum fortæller om Kalkværkets og Stampestrømmens 
historie. Endvidere vil Vinderup Egnshistoriske Forening også være repræsenteret.
DN Holstebro med flere er vært ved kaffe og kage efter turen, som slutter ved de gamle kalkovne.
OBS. Deltagerne skal selv sørge for evt. transport tilbage til udgangspunktet!
Billeder fra stampestrømmen
Mødested: P-plads ved sydenden af Stubbergård Sø, Trevældvej, Herrup, 7830 Vinderup.
Tilmelding ikke nødvendig
Kontaktperson: Arne Christensen Tlf. 97 44 25 73

 
Årsmøde - En aften med Karen Barfod
Årsmødet i DN Holstebro afholdes i år i Ulfborg. Vi er stolte over, at vi kan tilbyde et meget 
spændende og inspirerende foredrag af naturmennesket Karen Barfod. Karen er bla. kendt fra TV. 
Karen Barfod er uddannet biolog og er biologi- og outdoorunderviser på Nr. Nissum Seminarium.
Karen har meget fokus på børn i naturen og fortæller gerne om, at naturen har mange vigtige 
ressourcer. Her kan man plukke mirabeller, samle svampe og snapseurter. Alt dette udnytter Karen i 
dagligdagen.
Efter foredraget afholdes selve årsmødet, hvor I kan høre, hvad DN Holstebro har arbejdet med i 
2012. I kan også møde os fra bestyrelsen og andre aktive.
DN er vært ved kaffe og kage.
Alle er meget velkommen, så tag naboen med.
Tid og sted
Mandag den 29. oktober kl. 19 til 22, Tinghuset, Tingvej 5, 6990 Ulfborg
Vi glæder os til at se jer.

 
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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