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Kære læser
DN Holstebro er klar på banen igen efter en god sommerpause. 

Vi lægger ud med 2 arrangementer i september måned i hver sin del af kommunen: Naturens Dag 
ved Vemb og svampetur ved Vinderup. 

Vi ønsker alle en god sensommer og håber at se mange af jer til vore arrangementer. 

Naturens Dag
DN Holstebro er også i år arrangør af Naturens Dag. Denne gang foregår det i den vestlige del af 
kommunen, nærmere ved Skærum Mølle ved Vemb.

I samarbejde med Naturstyrelsen vil der bla. blive arrangeret fiskekonkurrence i Mergelsøen ved 
Skærum Mølle. Desuden vil der være en natur-bustur rundt til diverse naturprojekter. Der er således 
naturoplevelser både for børn og voksne.

Der bliver kun 1 bustur med plads til 44 personer. Så det er først til mølle.
Naturens dag er et åbent arrangement, så alle er meget velkomne.

Vi glæder os til at se jer!
• Start: 13-09-2015, kl. 13:00
• Slut: 13-09-2015, kl. 16:00
• Mødested: Skærum Møllevej 4 7570 Vemb
• Forplejning: Der er mulighed for at købe kaffe/kage og sodavand på Skærum Mølle

Svampetur ved Skånsø
Vi gentager sidste års succes med en svampetur på arealerne omkring Skånsø.

Biologistuderende Sebastian McQueen vil guide deltagerne igennem dagen og gennemgå de 
fundne svampe.

Det skulle være muligt at indsamle en pæn portion, som kan tilberedes derhjemme - måske til et 
stykke ristet franskbrød.

Arrangementet er åbent, så alle er meget velkomne. Tag gerne børn, naboen eller vennen/veninden 
med. Medbring evt. selv en kaffekurv.

• Start: 27-09-2015, kl. 13:00
• Slut: 27-09-2015, kl. 16:00
• Mødested: P-pladsen ved Skånsø Hvidemosevej i Vinderup

http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=45503&Purge=True


Kommende arrangementer
Den 5. november holder vi årsmøde.
Ligeledes i november måned støtter DN Holstebro op om 4 forskellige klimaforedrag på Holstebro 
Gymnasium, som er arrangeret af Holstebro Kommune.
Mere om arrangementer i november måned i et senere nyhedsbrev 
Se meget mere på vores hjemmeside.

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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