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Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her

  September 2013                          Se vores hjemmeside her

Vibe Søndergaard

Mad og leg i skoven
Åbent arrangement
Tid: Søndag den 8-9 kl. 14:00 - 17:00

Sted: Tinkerdal Besøgssted. 
Viborgvej 290. Kør ad A 16 Holstebro mod Viborg. Ca. 2 km efter Skave hold ved 1. rasteplads til højre. (Se 
skilte). 

Kontakt: Villy Pedersen Tlf: 97424061 
vilmarfelding@mail.tele.dk  

Tilmelding ikke nødvendig.

Giv dig selv og dine børn eller børnebørn en sjov og uforglemmelig dag i skoven sammen med naturvejleder 
Vibe Søndergaard fra Naturstyrelsen. Vibe er tidligere kendt fra Naturskolen i Thorsminde.
Vi mødes ved Tinkerdals Besøgssted, som er skabt af Naturstyrelsen i samarbejde med Holstebro Kommune.
Der vil komme til at foregå flere aktiviteter både for børn og voksne: Snitte i træ, lave urtefrikadeller uden 
kød, skyde med bue og pil, fælde træer, forhindringsbane og måske skal der også bages æbler mm.
DN Holstebro er vært med kaffe, sodavand og kage.

Alle er meget velkomne, så tag nabobørnene med.
Vi glæder os meget til at se jer.

Se også: www.naturensdag.dk

Se også: Pressemeddelelse

Ella Maria Bisschop-Larsen

Kom og hør DN`s præsident
Åbent arrangement
Tid: Mandag den 4-11 kl 19:00- 22:00
Sted: Holstebro Aktivitetscenter (Salen overfor køkkenet) 
Danmarksgade 13A

Kontakt: Ole Primdahl Tlf: 61406272
primdahl@vip.cybercity.dk

Tilmelding ikke nødvendig.
DN Holstebro får ved årsmødet besøg af Danmarks Naturfredningsforenings præsident Ella Maria 
Bisschop-Larsen, som vil komme med et oplæg. Der vil efterfølgende være mulighed for spørgsmål 
og debat.
Ella Maria er kendt for at markere sig og har helt sikkert en skarp kommentar til det der rører sig. 
Sikkert også til det kommende kommunalvalg.
Efterfølgende holdes selve årsmødet.
Der serveres øl/vand og kaffe og kage.
Alle - også ikke-medlemmer - er meget velkomne.
Så tag din nabo eller ven med.
Vi glæder os meget til at se dig.

http://dn.dk/Default.aspx?ID=38501&Purge=True&r_=0.9719628391321748
mailto:primdahl@vip.cybercity.dk
http://old.dn.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2FFiles%2FFiler%2FLokale_afdelinger%2FHolstebro%2FPressemeddelelse-Naturens+Dag+8.9.2013%5B1%5D.doc
http://www.naturensdag.dk/
mailto:vilmarfelding@mail.tele.dk
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=284


www.dn.dk/holstebro

Kender du nogen der kunne tænke sig at få vores nyhedsbrev, så kan man tilmelde sig 
her: TILMELD NYHEDSBREV

 

> 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
http://old.dn.dk/Default.aspx?ID=31301
http://www.dn.dk/holstebro
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