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Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her

  April 2015
Affaldsindsamling i Ulfborg
Affald i naturen er stadig et problem. Brug et par timer og hjælp til i en fælles indsats for en 
renere natur i Ulfborg-Vemb området.

Danmarks Naturfredningsforening koordinere og sørger for 
affaldssække, handsker og trafikveste.
DN Holstebro`s lokalgruppe i Ulfborg-Vemb er vært ved en kop 
kaffe/te/sodavand og kage efter indsamlingen.
 
Tidspunkt: Søndag den 19/4 - kl. 13.00 til 15.00
 
Mødested: Ulfborg Kirkebys Forsamlingshus - Ulfborg Kirkebyvej 2
 
Kontakt: Anders Plougmann, Tlf. 20406815 - 
email: andersplougmann@live.dk
 
Tilmelding ikke nødvendig

Affaldsindsamling i Vinderup
Åbent arrangement
Affaldsindsamling i Vinderup - oplev naturen på en ny måde.
Kombiner en hyggelig vandretur ved Skånsø med indsamling af affald. Tag gerne børn, 
hunden og din nabo med.
DN Holstebro står klar med poser mm.
Tidspunkt: Søndag den 19/4 kl. 13.00 til 15.00
Mødested: P-pladsen ved Skånsø Hvideosevej
Kontakt: Karen Margrethe Nielsen - Tlf: 20188454 E-mail: kama9elsen@gmail.com
Tilmelding ikke nødvendig

Kystvandring
Åbent arrangement

Kom og oplev den flotte natur fra Ejsingholm til Hostrup strand. Turen går forbi Nygårds Hage, 
Geddal Enge, Sønder Lem Vig og til Hostrup Hovedgård, hvor vi kan købe kaffe.
Undervejs vil Bo Boysen fortælle om floraen. I området er der bl.a. kodriver, vibefedt, hjertegræs 
og orkideer.
Chresten Ransborg kommer og taler om dæmningerne ved Geddal enge.

Geddal Enge er et strandengsområde, mens Sønder Lem Vig er omkranset af vidtstrakte rørskove. 
Her er et meget rigt fugleliv, og især Geddal Enge er en meget vigtig yngle- og træklokalitet for 
ande- og vadefugle.
Hostrup Hovedgaard fungerede indtil 2007 som en traditionel kvæggård, hvorefter ejerne 
besluttede at omlægge landbrugsdriften til en mere miljø- og naturvenlig drift.
Tilbageturen foregår til fods langs strand eller vej. Hele turen er ca.10 km. Det er muligt at afkorte
turen undervejs. På tilbageturen vil der være mulighed for hestevognskørsel mod et beskedent 
beløb.
Medbring selv mad og drikke efter behov og husk fornuftigt fodtøj.
 
Tidspunkt: 7/6 kl. 13.00 til 17.00
Mødested: P-pladsen ved Ejsing Camping - Ejsingholmvej 13
Kontakt:   Arne Kristensen  Tlf. 97442573 - E-mail: arne.dn@mvbmail.dk

http://old.dn.dk/Default.aspx?ID=44011
mailto:arne.dn@mvbmail.dk
mailto:andersplougmann@live.dk


Tilmelding ikke nødvendig
www.dn.dk/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 

> 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
http://www.dn.dk/beskytnaturen
http://www.dn.dk/holstebro
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