Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her

NYT fra Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord - marts 2014

Efter bestyrelsesmødet i DN Mariagerfjord d. 18. februar 2014 udkommer dette nyhedsbrev, som belyser nogle af de opgaver,
DN Mariagerfjord tager sig af.
Bestyrelsesmedlemmer af DN Mariagerfjord skriver om emner de er engagerede i, og der er hele 5 indlæg i denne forårsudgave
af NYT fra DN Mariagerfjord.









Naturpleje - Ole Guldberg
Affaldsindsamlingen - Alan Phipps
Naturens Ambulance til Mariagerfjord Festuge - Mona Phipps
Bliv aktiv medlem i DN Mariagerfjord - Mona Phipps
Arrangementer og møder
Ny udgave af DN Mariagerfjord folderen - Mona Phipps
Naturguiden er udkommet

Hvis du har familie, venner eller bekendte, der kunne have interesse i dette nyhedsbrev, så send det videre med en opfordring om
at melde sig til nyhedsbrevet.
Der er rigtig mange andre aktiviteter og sager i DN Mariagerfjord, derfor er DN Mariagerfjord opdelt i 4 geografiske zoner, hvor
de aktive medlemmer/frivillige tager sig af de sager/initiativer der opstår i området. Endvidere er der også temagrupperne og
projektgrupperne, der tager sig af specifikke opgaver eller sager. Hvis du ønsker at vide mere om DN Mariagerfjord så læs mere
her...
Hvis du søger inspiration til, hvad børn og voksne kan bruge naturen til, så kik ind på Naturkatapulten. Der finder du over 200
naturoplevelser. >

Kom og vær med til naturpleje
Vi starter i Hobro Østerskov lørdag 29. marts. kl. 9
DN Mariagerfjord har nu indgået en aftale med Mariagerfjord Kommune om et
samarbejde om frivillig naturpleje.
Der er mange steder rundt omkring i kommunen, der trænger til naturpleje – og vi
giver gerne en hånd med.
Vi skal derfor opfordre vore medlemmer til at møde op og gøre en aktiv naturindsats.
Den første lokalitet, der trænger til naturpleje, er Hobro Østerskov og vi har aftalt at
mødes med kommunens folk her lørdag 29. marts kl. 9.
Mødestedet er P-pladsen foran den gamle restaurant på Skovvej og kommunen byder
velkommen med en kop kaffe og et rundstykke.
Herefter går vi i gang med at rydde forskellig opvækst frem til kl. 12. Der vil blive
sørget for øl og vand undervejs.
Tag evt. en madpakke med, så vi kan spise frokost sammen efter vel overstået
arbejde.
Det er vigtigt, at vi på denne måde viser, at vi tager naturpleje alvorligt.
Så derfor denne opfordring til at møde talstærkt frem lørdag 29. marts!
Ole Guldberg
Formand - DN Mariagerfjord
Tlf. 98 54 21 22 / 22 63 01 85

Meld dig til affaldsindsamlingen 27. april 2014
Affaldsindsamlingen foregår søndag den 27. april 2014 - Skoler og institutioner kan
være med i uge 17 fra tirsdag den 22. til fredag den 25. april.
DN Mariagerfjord samarbejder med kommunen, som støtter initiativet ved bl.a. at
tilbyde 300 kr. til foreninger, klubber, landsbyer og andre grupper, der tilmelder sig.
Beløbet kan bruges til at købe en is, sodavand eller anden forfriskning til dem der
samler ind.
For at få de 300 Kr., skal foreningen først tilmeldes på DN's
affaldsindsamling, derefter kontaktes Miljøvejleder Inger Taylor på kommunen (tlf.
direkte 97113612 eller email).
DN Mariagerfjords fire lokale grupper leder DN’s indsamlingsaktiviteter søndag d.
27 april. De fire lokale koordinatorer står gerne til rådighed hvis der er spørgsmål
angående aktiviteten:
Sydgruppen (Mariager): Kjeld Bernhard Nielsen (Tlf. 98541922, Mob. 27290348)
Østgruppen (Hadsund): Lasse Gundesen (Tlf. 98573159, Mob. 20660319)
Vestgruppen (Hobro): Kaj Edlund (Tlf. 98524625), Mob. 61779852)
Nordgruppen (Arden): Alan Phipps (Tlf. 98565523, Mob. 61990365)
Læs mere her
Alan Phipps
Bestyrelsesmedlem
Tlf.: 98 56 55 23 / 61 99 03 65
Naturens Ambulance kommer til Mariagerfjord Festuge
Mød Naturens Ambulance når den rykker ud til Hobro for at gøre byrummet levende
til “Open By Night” fredag d. 2. maj fra kl. 16 00 til 22 00.
Kom og få naturen og de vilde dyr tæt ind på livet. Vi har 8 udstoppede, vilde danske
dyr med, så børn og voksne kan komme helt tæt på en ræv, se et vildsvin i øjnene og
klappe en grævling.
På standen kan du også finde sjove naturoplevelser, som du kan tage med hjem.
► Se mere om Naturens Ambulance her...
Mona Phipps
Bestyrelsesmedlem
Tlf.: 98 56 55 23 / 53 15 87 67

Bliv aktiv frivillig i DN Mariagerfjord
Bliv frivillig i DN Mariagerfjord og vær med til at gøre en forskel for naturen, hvor
du bor.
Du kan være med til at arrangere spændende ture og arrangementer, lave naturpleje,
etablere stier, samle affald og bygge fuglekasser. Du kan også være med til at
tjekke myndighedernes afgørelser på natur- og miljøområdet og alt muligt andet.
Udgangspunktet er altid en glæde og interesse i den lokale natur og det lokale miljø.
Er du interesseret så send en mail eller ring. Vi glæder os til at møde dig.
► Læs mere her...
Mona Phipps
Bestyrelsesmedlem
Tlf.: 98 56 55 23 / 53 15 87 67

MØDER OG ARRANGEMENTER:
DN Mariagerfjord:
Ture og arrangementer:
29-03-2014 Naturpleje i Hobro Østerskov
uge 17
Skoler og Institutioner samler affald
27-04-2014 Affaldsindsamling i hele Mariagerfjord Kommune
02-05-2014 Naturens Ambulance kommer til Festugen i Hobro
08-05-2014 Forårs- og fugletur i det fredede område ved Ajstrup Bugt
13-05-2014 Aftentur til Skindbjerglund
14-05-2014 Aftentur til Havnø og Mariagerfjord
21-05-2014 Forårstur til Kastbjerg Ådal og Falslev skovene
25-05-2014 Botanisk vandretur
27-05-2014 Tur til rigkær og kildevæld i Kastbjerg Ådal og Lambækdal
29-06-2014 Gamle og nye kornsorter
Tid og sted for ture og arrangementer findes her...
Møder:
20-05-2014 kl. 19 00 Bestyrelsesmøde i Mariager.
Følg med i hvad der ellers er af opslag på
Find foldere til cykel- og vandretureture i Mariagerfjordpå DN Mariagerfjord's
hjemmeside

DN Mariagerfjord har fået ny folder
Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord arbejder for, at Danmark bliver et
bæredygtigt samfund med en rig og mangfoldig natur, et smukt og varieret landskab
og et rent og sundt miljø.
► Se hele folderen her.. (pdf)
Bestyrelsesmedlem
Tlf.: 98 56 55 23 / 53 15 87 67

Naturguiden 2014 er udkommet
Den indeholder et fantastisk udvalg af Naturture i Himmerland og det Sydlige
Vensyssel, så der er rige muligheder for at komme ud i naturen hele året.
Den er udgivet af Rold Skov Natur- og Kulturcenter.

Om Nyt fra DN Mariagerfjord
NYT fra DN Mariagerfjord udsendes efter hvert bestyrelsesmøde.
Nyhederne vil blandt andet handle om den lokale indsats for natur og miljø, tips om møder og kurser samt aktiviteter i
naturen.
Du er velkommen til at videresende NYT fra DN Mariagerfjord til andre, der kan være interesserede.
Læs mere om DN Mariagerfjord på hjemmesiden www.dn-mariagerfjord.dk
Følg DN Mariagerfjord på Facebook
Nyhedsbrevet er redigeret af Mona Phipps -

Forbyd sprøjtegift, hvor vi indvinder drikkevand
I Danmark er det forbudt at bruge sprøjtegift i et område på 25 meter omkring
drikkevandsboringer, men det er langtfra nok. Beregninger viser, at beskyttelsesområdet de
fleste steder skal være langt større, hvis vi skal beskytte drikkevandet.
Beregningerne er kun omsat til anbefalinger, som det er frivilligt at følge. DN kræver, at
anbefalingerne om udvidet forbud mod sprøjtegift bliver ophøjet til lov.
Skriv under og del på www.deternogetlort.dk, hvis du er enig, eller SMS ”ENIG + dit
navn” til 1919

> Afmeld nyhedsbrevet her

> Følg DN på Facebook

