
Object 1 Object 2

Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her

  April 2013                                                            Se vores Hjemmeside her
Affaldsindsamling i Herrup-Bjergby
Herrup-Bjergby Fællesforening bakker op om DN's lokale 
affaldsindsamling
VINDERUP-HERRUP: Danmarks Naturfredningsforenings landsdækkende affaldsindsamling 
foregår i år søndag den 21. april.
I år rykker DN Holstebros lokalgruppe i Vinderup begivenheden til Herrup-Bjergby-området. 
Lokalgruppen henvendte sig allerede sidste efterår til Herrup-Bjergby Fællesforening for at få et 
samarbejde om affaldsindsamlingen i stand.
Indsamlingen starter  kl. 13.00 ved bålhytten på idrætspladsen. Her fordels folk på ruterne og 
forsynes med affaldssække og handsker.
Efter et par timer samles alle med eftermiddagens ”fangst”, og derefter er der fælles hygge i 
bålhytten. 
DN byder på kaffe/te, juice og kage, og fællesforeningens folk fyrer op under grillen og serverer 
pølser, sodavand og øl.
Praktiske oplysninger Herrup  Se pressemeddelelse

Yderligere information: 

 DN lokalgruppe Vinderup: Pernille Fog 2343 5245 eller Karen Margrethe Nielsen 2018 8454
Herrup-Bjergby Fællesforening: Otto Bækgaard, 5152 5681

 
Affaldsindsamling i Ulfborg
I Ulfborg området starter vi ud fra Ulfborg og håber også, at rigtig mange vil komme og hjælpe med 
at gøre Ulfborg og omegn pæn til foråret. 
 
Vi mødes kl 13.00 hos Asger Graversen, Ringvejen 8, Ulfborg, hvorfra vi fordeler os i mindre hold 
ud i området. 
 
Efter et par timer mødes vi igen på Ringvejen 8 til fælles hygge.
 
DN er vært ved kaffe, te, sodavand og kage. Vi regner med at slutte kl. 15.30.
 
Vi glæder os meget til at se jer.
Praktiske oplysninger Ulfborg  Se pressemeddelelse

Yderligere information:
Kirsten Harbo 9748 1665

 
Ti år med skolernes affaldsindsamling
Årets affaldsindsamling markerer samtidig et jubilæum i gl. 
Vinderup Kommune
Danmarks Naturfredningsforenings landsdækkende affaldsindsamling kører i år for niende gang. 
Men i den gamle Vinderup Kommune kan skolernes affaldsindsamling her i 2013 fejre ti års 
jubilæum.
Hele ideen med indsamling af affald i naturen stammer endda fra DN Vinderup, som i 2003 lavede 
en prøveindsamling på strækningen mellem Vinderup og Sevel. Med alt for stort held.
Resultatet blev forelagt for naturfredningsforeningens hovedkontor, som greb ideen og udbredte 
affaldsindsamlingen til hele landet fra 2005. Og siden da har frivillige landet over samlet tonsvis af 
affald en søndag i april måned.
 

http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=37304&Purge=True&r_=0.7395172741570029
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=2641&Arrangement=5933
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=37304&Purge=True&r_=0.7395172741570029
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=2641&Arrangement=4043
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=284
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=37306&Purge=True&r_=0.787770514965341


3300 indsamlere fra skoler
I den tidligere Vinderup Kommune har Arne Christensen i alle årene været DN's koordinator for 
skolernes affaldsindsamling.
”Skolerne gik nemlig positivt ind i projektet, og eleverne har hvert år siden 2004 samlet affald i ugen
op til den årlige ”søndags-indsamling”. Skolen i Mogenstrup har eksempelvis været med hvert år, og 
det samme var skolen i Herrup indtil dens lukning i 2011. I de første ni år har i alt 2.970 elever 
hanket op i affaldssækkene, og i år deltager alle de lokale skoler - både de kommunale og friskolerne
-  med ca 315 deltagere. Det bliver knap 3300 indsamlere på ti år. Det er ret imponerende,” siger 
Arne Christensen.

 
Yderligere information kan fås hos:
Skolernes affaldsindsamling: Arne Christensen er koordinator for denne del af indsatsen, og han 
besvarer gerne spørgsmål. Han træffes på tlf. 9744 2573.
 

 

> Afmeld nyhedsbrevet     her    > Følg DN på Facebook    
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 

http://www.dn.dk/beskytnaturen
http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Danmarks-Naturfredningsforening/38507331439
http://old.dn.dk/Default.aspx?ID=31301
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