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Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her

Nyhedsbrev fra Nyborgafdelingen, maj 2015

 Foråret er her - med de dejligste dufte og farver, nyd dem!

I bestyrelsen er vi kommet godt i gang med 2015. Efter årsmødet i november
konstituerede vi os med Pia Ellegaard Jørgensen som formand og Vagn Christiansen som
næstformand.

I dette årets første nyhedsbrev, introducerer vi bl.a. vores nye Facebook side, som vi håber
I vil tage godt imod. Husk at "like" og del meget gerne med dine venner. Læs mere i
Nyhedsbrevet herunder og om de andre spændende ting der rører sig lige nu og med en
oversigt over årets arrangementer. Du kan også gå direkte til vores hjemmeside: Link til
DN Nyborg på dn.dk

  Følg DN Nyborg på Facebook

På årsmødet fik vi kontakt med 3 medlemmer, som ønsker at hjælpe os. Det er vi meget
glade for. Det har blandt andet betydet, at I nu også kan finde os på Facebook. Besøg os og
husk at like og dele med dine venner, så vi kommer ud til flere i lokalområdet og udbreder
det gode budskab om naturen:
www.facebook.com/DanmarksNaturfredningsforeningNyborg   

 Affaldsindsamlingen i april

Affaldsindsamlingen den 19. april forløb godt, og igen i år var der mange som hjalp os
med at rengøre naturen i Nyborg området. Ca. 40 personer mødte op og desuden deltog 6
landsbyråd med indsamlinger i hver deres lokalområde. Der blev i alt samlet ca. 400 kg
affald den formiddag. Derudover har nogle skoler og børnehaver også indsamlet. 

Det var flot arbejde. Mange tak for hjælpen.

 Det store NaturTjek/Biodiversitet Nu

Der er kommet mange gode erfaringer ud af Biodiversitet Nu’s første skridt i 2014.
Året har været et udviklings- og opstartsår, og nu er grundstenene lagt, og der er netop nu
lanceret en ny app (Itunes og Google Play, se link nedenfor).

Det Store NaturTjek er et projekt, der er finansieret af Aage V. Jensen Naturfond, og som
over de næste seks år skal undersøge, om naturtilstanden i Danmarks kommuner går frem,
tilbage eller er stabil. Læs mere om projektet, og hvordan du kommer i gang 

Du kan også kontakte Marianne Nissen, som efter aftale kan hjælpe dig med at komme i
gang. Du kan kontakte hende på tlf: 51 27 59 01 og møde hende på IT-cafeen på Sønder
Skole, Svendborgvej 39 i Ullerslev hver tirsdag kl. 13.30-15.30. Anden aftale kan også
laves.
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 Projekt Giftfri Have

Haven er et frirum, hvor vi kan slappe af, lege, hygge og dyrke vores egne grønsager.
Ukrudt og skadedyr kan være en udfordring – men der er ingen grund til at bekæmpe dem
med gift. Sprøjtegifte i haven kan nemlig både forurene grundvandet og gå ud over
dyrelivet.

Danske haveejere købte i 2011 næsten 120 tons sprøjtegift. Det er kun 2,5 procent af det
samlede salg af sprøjtegifte i Danmark, men den koncentrerede brug af giftene på små
arealer betyder, at der er risiko for at forurene grundvandet. Derfor har DN lanceret et
initiativ, der hedder Giftfri Have, hvor vi opfordrer haveejere til at droppe giften i haven.
Det gælder uanset, om man har en parcelhushave, en kolonihave, en have ved
sommerhuset på landet eller en gårdhave i byen. 

Du kan være med ved at tilmelde din giftfrie have og vores mål er, at vi i 2020 har
registreret 100.000 giftfrie haver i Danmark. Hvis en have i gennemsnit er på 550 m , så
svarer det til, at vi sammen kan sikre et sprøjtefrit areal på 10 m  for hver dansker. 
Tilmeld din have her: www.giftfri-have.dk.

Kogræsserlaug har ledig andel!

Kogræsserlauget i Kogsbølle har fået en ledig andel. At være "konusser" i et
kogræsserlaug betyder en masse glæde, lidt arbejde og rigtig godt kød, som kan spises
med god samvittighed. Dyrene sættes ud i maj og slagtes i oktober. Kunne du og din
familie tænke sig at være med, så kontakt laugets formand Lykke Pedersen på tlf: 40 86 26
18 og hør mere.

  Vel mødt til vores spændende arrangementer i 2015

Vi håber at se mange af jer igen i årets løb til vores mange arrangementer. Vi vil
løbende orientere om dem, men her en kort liste, så du kan notere datoen:

• 23. Maj kl. 05 Nattergaletur: Mødestedet er Hjulby Mose - Hjulbyvej ved
hundetræningsbanen.
• 14. Juni kl. 10 Blomsternes Dag: Langs den gl. jernbanelinje fra Nyborg mod Vindinge.
Mødestedet er DI´s konferencecenter på Gl. Vindingevej.
• 13. september kl. 10 Naturens Dag: Krible-krabletur for børn og voksne ved Nyborg
Voldgrav.
• 25. september Frivillig fredag: Mød os og Naturens Ambulance på en stand på Torvet.
• November Åtur (dato er endnu ikke fastlagt)

Du kan se alle DN arrangementer på Fyn, Langeland og Ærø i Turkalenderen

Fotokonkurrence

Send gerne jeres billeder fra naturen til os og deltag i konkurrencen om en DN
Naturkalender 2016. Vinder i 2014 blev Hjalte Kjærbye, tillykke til ham. Send billederne
til Billeder-DNnyborg@live.dk. Husk at oplyse hvor billedet er taget og dine kontaktdata, så
vi kan sende dig kalenderen hvis du er den heldige vinder. Alle billeder vises på
hjemmesiden.

Med venlig hilsen
DN Nyborg

(Send gerne nyhedsbrevet videre til venner og bekendte)
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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 

> Til- og afmeld nyhedsbrevet her    > Følg DN på Facebook    
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