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Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her

Danmarks Naturfredningsforening, oktober 2013

Velkommen til DN-Vejles efterårs-nyhedsbrev
I nyhedsbrevene fortæller vi om vores arbejde, om ture og arrangementer, og vi fortæller
aktuelle historier fra Vejle Kommunes natur.
Hvis du ikke fik tilsendt vores første nyhedsbreve i januar, april og juli kan du se dem her.
Send gerne nyhedsbrevet videre til venner og bekendte. De kan også tilmelde sig til
nyhedsbrevet på hjemmesiden, uanset om de er medlem af Naturfredningsforeningen eller
ej.

Borgernes visioner for Vejle Ådal - workshop den 8. oktober

Vejle Ådal ved Tørskind
Jens la Cour fra Danmarks Naturfredningsforening og Klaus Enevoldsen fra Vejle kommune
holder d. 8. oktober oplæg ved en workshop om fremtiden for Vejle Ådal.
Efter megen opmærksomhed den seneste tid om Vejle Ådal og områdets fremtidige
udvikling, begynder den befolkning, der bor i ådalen at røre på sig. En gruppe borgere fra
Vork har inviteret til et samarbejde med Grønt Forum, Danmarks Naturfredningsforening
og Randbøl Sogns Lokalarkiv- og Museumsforening om at give borgere og erhvervsliv i Vejle
Ådal en stemme i debatten. Det resulterer nu i en workshop, hvor alle med interesse for
området får mulighed for at dele deres tanker og ideer omkring Vejle Ådals fremtid.
Workshoppen d. 8. oktober indledes med velkomst og fællesspisning, hvorefter Klaus
Enevoldsen, Vejle Kommune går på som første oplægsholder for at fortælle om Vejle
Kommunes samarbejde med lodsejere fra land-, skov- og dambrug om erhvervs- og
udviklingsstrategi for Vejle Fjord og Vejle Ådal.
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Herefter indleder og leder Jens la Cour fra Danmarks Naturfredningsforening en lang række
workshops med emner der spænder lige fra turisme til naturoplevelser og udvikling af
erhvervslivet i Vejle Ådal.
”Så banker hjertet for den smukke Vejle Ådal, så kom med dine gode ideer, og vær med til
at præge udviklingen i dette vigtige naturområde i Vejle Kommune,” lyder det fra
arbejdsggruppen bag arrangementet.
Af hensyn til servering er der tilmelding senest d. 4. oktober til Ole Jespersen på tlf.
43583458 eller til Grønt Forum 76401976/ groentforum@mail.dk.
Læs mere om arrangementet her.

Årsmøde og foredrag, torsdag den 7. november kl. 19.30 - 21.30

Vejle Å udspringer i Engelsholm Sø
Først holder vi årsmøde med dagsordenen efter vedtægterne. Efter foredraget vil
naturvejleder Peer Høgsberg holde et foredrag med titlen: Vejle Ådal - en kultur-og
naturhistorisk rejse fra Engelsholm Sø til Vejle Fjord.
Foreningen er vært ved kaffe og kage. Alle er velkomne, også ikke-medlemmer.
Vi mødes i Spinderihallerne, Spinderigade 11E, 7100 Vejle

Traner på Randbøl Hede
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Randbøl Hede med Staldbakkerne i baggrunden. Herfra kan man se tranerne.
I sidste nyhedsbrev blev det ny oplevelsescenter, Kirstinelyst, i randen af Randbøl Hede
omtalt. I dette nyhedsbrev skal blikket igen rettes mod Randbøl Hede. Her udspiller et
storslået natursceneri sig i sensommeren og det tidlige efterår, når flokke af traner i tiden
omkring solnedgang flyver ind til deres overnatningsplads. Tranerne annoncerer deres
ankomst med trompeteren og kan stadig høres trompetere fra rastepladsen, efter at mørket
er faldet på.
Det er inden for de senere år tranerne er begyndt at benytte heden som overnatningsplads.
I år blev der observeret traner i de hidtil største antal. Mens det maksimale antal traner,
der blev talt i 2010 til 2012, var fra 15 til 23, blev der i år set hele 63 d. 11. september.
Den 1. september taltes 40, og 54 d. 18. september. Tranerne er i årene set indtil sidst i
september eller til først i oktober.
Tranerne kan på afstand ses i kikkert eller teleskop fra toppen af klitterne i den nordlige
ende af Randbøl Hede.

Svampe i oktober

Tragt-kantarel i mos på en skrænt i en bøgeskov, Stor trompetsvamp er tragtformet, sort
på oversiden og svagt rynket og grå på undersiden af hatten
Sommeren var tør, men i begyndelsen af september kom regnen, og nu er svampesæsonen
i gang. Man kan nu finde både Karl Johan, Brunstokket Rørhat og Kantarel, og langt hen i
oktober kan man samle Tragt-Kantarel og Stor Trompetsvamp, Begge er glimrende
spisesvampe og kan findes i store mængder, Tragtkantarel findes på mager jord under gran
eller bøg og Stor Tompetsvamp i bøgeskove på god muldjord.
Begge svampe er gode som stegt eller stuvet sammen med mildtsmagende råvarer som ris
eller pasta. Både Stor Trompetsvamp og Tragt-kantarel er velegnet til tørring.

Skaf et medlem og få en gave
Hjælp din forening ved at finde et nyt DN-medlem. For hvert nyt medlem du skaffer, kan
du vælge en gave. Du deltager også i lodtrækningen om en overnatning for to på et
Scandic Hotel
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Læs mere på DN's hjemmeside

> Afmeld nyhedsbrevet her
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> Følg DN på Facebook    

