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Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her

Nyhedsbrev fra Nyborgafdelingen, forår 2014

 

Foråret venter lige om hjørnet!

Forårets nyhedsbrev giver inspiration til ture og
arrangementer i naturen. Der er mulighed for både at
nyde naturen og give naturen en hjælpende hånd. Vi
håber at se mange af jer.

Landsdækkende affaldsdag den 27. april

Kom til forårsrengøring af naturen - tag familie,
venner eller arbejdskammeraterne med og få frisk luft
samtidig med du giver vores fælles natur en hjælpende
hånd. Det sker søndag den 27. april kl. 10-12, når
DN Nyborg inviterer til årets landsdækkende
affaldsdag.

Vi mødes ved Pavillonen v. Hesselhuset,
Skræddergyden 34, 5800 Nyborg. Tilmelding er
ikke nødvendig, bare mød op med godt humør og tøj
på efter vejret.

Kontaktperson er Bo Gangelhof: tel. 21 75 44 48,
bo.gangelhof@mail.dk

 Nattergaletur Hjulby Mose den 24. maj

Den sagnomspundne nattergal er kendt for sin flotte sang, men ikke mange kender
dens udseende. For ikke nok med at nattergalen lever en meget diskret tilværelse gemt i
vegetationen, den er også meget diskret farvet med en mørkebrun overside og en lys
brungrå underside. Sangen består af høje, klare toner, et gentaget og metallisk tjåk tjåk
tjåk og klaprende serier. Der forekommer stor variation i sangen.

DN Nyborg inviterer på romantisk nattergaletur for de morgenfriske lørdag d. 24. maj kl.
05.00 og vi mødes på Hjulbyvej ved hundetræningsbanen ved motorvejsbroen. Turen
forventes at vare 2 timer. Vi går mod vest, ud gennem mosen til det nyanlagte vådområde,
og hører undervejs nattergale og en masse andre sangfugle, der nu synger af hjertets lyst,
for at tiltrække en mage.

Alle er velkomne – og en stor del af turen er fremkommelig for kørestole og barnevogne.
Gummistøvler/vandrestøvler anbefales. Medbring gerne rygsæk, en kikkert og kaffe til
pausen. Tilmelding er ikke nødvendig.

Turleder er Jens Ellegaard, som evt. kan kontaktes på tel. 60 68 53 55.
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 De Vilde Blomsters Dag den 15. juni

Over hele Norden afholdes De Vilde Blomsters Dag, hvor anslået mere end 10.000
naturinteresserede er med på ture i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Færøerne, Island og
Grønland.

I samarbejde med Dansk Botanisk Forening inviterer DN-Nyborg til dette spændende
arrangement, og turen går i år til Knudshoved – Fyret rundt – hvor vi ser karakteristiske
plantearter langs stranden, omkring Fyret og ved det afgræssede område bag Fyrbakken v.
Østerø Sø.

Det sker søndag den 15. juni kl. 10-12.  Turleder er Signe Nepper Larsen, biolog fra
Dansk Botanisk Forening.  Vi mødes på P-pladsen v. DSB KursusCenter, Fyrvej 1,
5800 Nyborg. Medbring evt. gummistøvler og en forfriskning til pause undervejs. 

Kontaktperson er Bo Gangelhof: tel. 21 75 44 48, bo.gangelhof@mail.dk

 

Høslet ved Lille Mølle og Skovmærket i juni

Leslåning er et traditionelt dansk håndværk, der
er en sjov og motionerende aktivitet for hele familien.
Før i tiden blev engene afgræsset af kvæg, eller der
blev taget et til to årlige slæt hø på dem. Men i dag er
interessen for at have græssende dyr ikke så stor, og
tidligere tiders dejlige blomsterenge med orkideer og
engblommer er ved at gro til i græs, tidsler og
nælder. Hvis vi ønsker at disse flotte blomsterenge i
fremtiden skal være en del af vores naturoplevelser,
er vi nødt til at pleje dem manuelt.

To gange i juni inviterer DN-Nyborg til at svinge leen: ved Lille Mølle den 15. juni og på
arealet Skovmærket ved Ullerslev den 22. juni, begge dage kl. 10-15. Tag hele familien
med, og kom og hjælp til med at pleje naturbeskyttede områder. Der bliver undervist i
leslåning og der er leer og høriver til alle, men tag også gerne din egen med. Børn kan også
deltage og alle er velkomne - også til at se på.

Arrangementerne er gratis og tilmelding er ikke nødvendig. Medbring dog selv forplejning.

Ved Lille Mølle, Ørbæk: vi mødes ved møllen, Lillemøllevej 14, 5853 Ørbæk. 
Ved Skovmærket, Ullerslev: kør ad Skellerupvej og følg Hindemaevej mod Ulsa Pack.
Hindemaevej deler sig i to – her følges vejen mod højre – og så er det første vej/sti til højre
(se efter DN-skiltet).

Kontaktperson er Jette Ørsnes: tel. 21341549.

PÅ GENSYN I NATUREN. Mvh. DN-Nyborg

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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> Afmeld nyhedsbrevet her    > Følg DN på Facebook    
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