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Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her

  April 2016

Ole Primdahl, formand i 
DN Holstebro

Kære medlem
Danmarks Naturfredningsforening oplever markant medlemsfremgang på landsplan. Det er meget positivt. Det 
er også gældende på lokalplan her i DN Holstebro, hvor vi får nye støtter til vores vigtige arbejde. Det er vi 
meget glade for. Man kan roligt sige, at der er brug for ekstra kræfter for at værne om vores natur, miljø og 
klima.
DN Holstebro byder velkommen til nye medlemmer og håber I vil blive tilfredse med jeres medlemskab. De 
fleste vil gerne være passive medlemmer og det er helt i orden. Men skulle du få lyst til at involvere dig mere i 
DN er du meget velkommen til at kontakte os. Kontaktoplysninger kan du finde på vores 
hjemmeside www.dn.dk/holstebro
Du kan også møde os på nedenstående arrangementer i Sevel og på Naturskolen på Nybo Bakke i Holstebro. 
Begge steder med fokus på økologi. Ligeledes kan du hjælpe os med din mobil eller computer ved at deltage i 
NaturTjek.
Hvis du er på Facebook, kan vi anbefale at ”Synes om” Danmarks Naturfredningsforenings Facebook side.
I ønskes alle et rigtig godt forår.
--------------------------------------------

Økodag i Sevel. Se køerne danse.

Åbent arrangement

DN Holstebro gentager det gode samarbejde med det økologiske landmandspar Linda og Kurt 
Heldgaard ved Sevel og vil igen i år være tilstede med en stand, når de slipper køerne fri på græs.
Rigtig mange børn og voksne kom sidste år og det vil helt sikkert gentage sig i år. Foruden DN 
Holstebro`s stand vil der også foregå en masse andet i området, så der vil være noget for enhver 
smag.
Det økologiske landbrug har også en gårdbutik med rigtig gode produkter. Helt igennem en festlig 
og dejlig dag, som du ikke må gå glip af.
Øster Skovgaard Skovhusvej 4 Sevel
17/4 kl. 10.00 - 14.00
---------------------------------------

Ingen bier – intet liv

Åbent arrangement

Kom til humlebi-dag, hvor vi sammen bygger humlebi-kasser, får en snak om, hvorfor det er vigtigt
at passe godt på bierne, og smager på lokalt produceret honning.
Meld dig til arrangementet på gho@dn.dk, tilmeld din giftfrie have på www.giftfri-have.dk og kom 
gratis med.
Hver familie (max. 20) får deres egen selvbyggede humlebi-kasse med hjem, et diplom på, at de nu 
er 'humlebi-ambassadører', og en pose med blandede blomsterfrø, der er specielt egnet til at få 
besøg af humlebierne.
Skovlund Naturskole Nybo bakke 10 Holstebro
22/5 kl. 10.00 - 14.00
Tilmelding senest 12/5 kl. 12.00
Gitte Holmstrup
gho@dn.dk
--------------------------------------- 
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Bliv naturtjekker!

Her er en opgave, der har brug for hjælp fra naturelskere i alle aldre og fra hele kongeriget. Opgaven 
går ud på at tjekke, om det går frem eller tilbage for udvalgte dyr, planter, svampe og levesteder i den
danske natur.

Med app’en NaturTjek kan hele familien gå på jagt efter de 30 arter og 12 levesteder, som forskere 
har udvalgt. Alle arter og levesteder er lette at kende. Det kan fx være et egern eller et pindsvin.

Tag app'en med på tur i skoven, ud i haven eller på jeres sædvanlige tur i parken.   Læs mere her, om 
hvordan du kan være med.

Projektet er et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening og forskere på Københavns 
Universitet og Aarhus Universitet. Projektets resultater formidler vi videre til de lokale politikere og 
jordejere, som kan gøre noget helt konkret for at forbedre leveforholdene for dyr, planter og svampe i
deres område.

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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