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Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her

  November 2013

Årsmøde i DN-Holstebro
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. Ella Maria vil også komme omkring de meget 
omtalte randzoner, som har skabt stor debat særligt fra det såkaldte ”Bæredygtig Landbrug".
Efterfølgende holdes selve årsmødet.
Det er helt risikofrit at deltage. Vi har kandidater til afdelingsbestyrelsen. Hvis du ønsker at være 
aktiv, finder vi en plads til dig også.
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.
Læs pressemeddelelsen her.

          ---------------------------------------------------

Afsløring af Evighedstræ

På tirsdag den 5. november inviterer Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, DN 
Holstebro, til en spændende begivenhed, der rækker langt ud i fremtiden.
Danmarks Naturfredningsforenings præsident, Ella Maria Bisschop-Larsen, kommer til Sevel, hvor 
hun afslører Holstebro Kommunes første ”Evighedstræer”.
Begivenheden finder sted ved børnehaven/SFH Kærnehusets parkeringsplads på Vesterled 15 i 
Sevel kl. 10.15.

”Et af de udvalgte Evighedstræer ejes af Sevel Skole/SFH/børnehaven, så er det jo helt naturligt, at 
vi sætter fokus på begivenheden i samarbejde med dem, men der bliver overrakt diplomer og 
emblemer til flere private personer også,” fortæller Karen Margrethe Nielsen, der har været DN 
Holstebros tovholder i forbindelse med udvælgelsen af træerne.
Læs pressemeddelelsen her.

           ---------------------------------------------------
www.dn.dk/holstebro

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

 
 
Skaf et medlem og få en gave
Hjælp din forening ved at finde et nyt DN-medlem. For hvert nyt medlem du skaffer, kan du vælge en gave. Du deltager også i 
lodtrækningen om en overnatning for to på et Scandic Hotel

                        Læs mere på DN's hjemmeside
 

http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=38619
http://old.dn.dk/Default.aspx?ID=31301
http://www.dn.dk/holstebro
http://old.dn.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2FFiles%2FFiler%2FLokale_afdelinger%2FHolstebro%2FPressemed..+Evighedstr%26aelig%3B.doc
http://old.dn.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2FFiles%2FFiler%2FLokale_afdelinger%2FHolstebro%2FPressemed..+%26Aring%3Brsm%26oslash%3Bdet.doc
mailto:primdahl@vip.cybercity.dk
http://dn.dk/Default.aspx?ID=39262&Purge=True&r_=0.4655985424760729


> Afmeld nyhedsbrevet her    > Følg DN på Facebook    

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