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Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her

  April  2014

Affaldsindsamling i Ulfborg
Kom med ud i naturen og den friske luft og vær med til at rydde lidt op i grøfterne langs vejene. Det er
desværre tiltrængt flere steder. Vi er klar med poser og lignende. 
Efter nogle hyggelige timer servere DN kaffe, sodavand og kage. 
Vi glæder os meget til at se jer. Tag naboen eller børn/børnebørn med.
Tidspunkt:  27-4 Kl. 13:00 til 16:00
Sted.  Ulfborg Kirkebys Forsamlingshus - Ulfborg Kirkebyvej 2
Kontakt:  Anders Plougmann  20 40 68 15         andersplougmann@live.dk
Tilmelding ikke nødvendig

Kystvandring på Venø 
Årets kystvandring bliver en vandrertur indenfjords langs kysten på Venø. Vi går mod nord langs 
vestkysten, går indover den nedre del af Nørskov Vig og fortsætter langs østkysten mod syd til 
campingpladsen og forlader kysten tilbage til Venø havn.
Turledere vil fortælle om øen og dyre- og planteliv.
Medbring selv drikkevarer og lignende.
Turen er arrangeret i samarbejde mellem DN Struer, DN Lemvig og DN Holstebro.
Alle er meget velkommen og vi glæder os til at se Jer.

Tidspunkt: 15 Juni kl. 13:00 - 16:00 

Sted: Venø Havn

Kontakt: Villy Pedersen 97 42 40 61vilmarfelding@mail.tele.dk

Tilmelding ikke nødvendig

Praktisk oplysning: Tag færgen til Venø kl. 12.30. Returbillet koster 90 kr. for bil og op til 8 personer.
Så fordel jer i bilerne. Kør op til Venø Havn.
KLIK HER FOR AT SE HJEMMESIDEN FOR DN-HOLSTEBRO

 
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 
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