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Nyt fra DN Fredensborg

Nyhedsbrev 15 - marts 2012

Resumé:
I dette nummer af nyhedsbrevet fortæller vi først om to arrangementer, som allerede har været
afholdt, nemlig uddelingen af vores fotokonkurrences mange præmier og den netop afholdte
ørnetur til det sydlige Skåne. Dernæst fortæller vi om vores nye turprogram for 2012, som
udkom i sidste uge, og om programmets to første tilbud: Et besøg på DMI og et foredrag om
naturpleje. Efter en opfordring til at deltage i debatten om kommunens nye planstrategi
fortæller vi til sidst om to arrangementer, som et par af vores samarbejdspartnere står for: Et
debatmøde om klimaet med formanden for klimakommissionen, Katherine Richardson, som en
af deltagerne, og en stiftende generalforsamling i Fredensborg Møllelaug.

Fotokonkurrencen om evighedstræer
Vores fotokonkurrence er slut, og de fem dommere med
Per Frost Henriksen fra Byrådet i spidsen har som nævnt i
det forrige nyhedsbrev valgt de 20 bedste billeder ud.
Præmierne blev overrakt ved en lille festlighed den 8.
februar i Medborgerhuset Egedal. Bemærkelsesværdigt
var det, at 1. og 2. præmien gik til den samme person,
nemlig Henrik Helweg Larsen, mens 3. præmien blev
vundet af Sten Nielsen.
De 20 vinderbilleder er siden blevet vist på Nivå Bibliotek.
Siden er det planerne, at de skal vises på cafe-biblioteket
i Kokkedal og på Fredensborg bibliotek. Billederne kan
også ses her eller ved at klikke på billedet til højre.
Vinderbilledet

Ørneturen til Skåne

… med Uffe Fester var rigtig vellykket, hvis vi
selv skal sige det. Strålende sol fra morgen til
aften og den rigtige vind. Af rovfugle fik vi set
havørn, kongeørn, musvåge, fjeldvåge, blå
kærhøg, spurvehøg, tårnfalk, sort glente og
(måske) vandrefalk. Desuden så vi flere storke.
Som tegn på det forår, der forhåbentlig er lige
om hjørnet, var både lærker og viber på plads.
I alt 52 forskellige arter blev det til ifølge en af
veteranerne på vores ørneture, det højeste
antal i de år han har været med.

Fjeldvåge

Nyt turprogram
Ørneturen var sidste arrangement i vores 2011-program. I sidste uge
udsendte vi så vores nye program med ikke mindre end 18 ture og andre
arrangementer i løbet af 2012 og – for næste ørneturs vedkommende – lidt
ind i 2013.
Nogle af arrangementerne er gamle kendinge som nattergaleturen,
svampeturen og næste vinters ørnetur. Andre er nye.
Vi får mulighed for at se og lytte til flagermusene i Fredensborg Slotspark, vi
skal se på dyrelivet i den lille sø ved Egedal i Kokkedal, vi skal lære
blomsterne i naturen at kende ved at følge dem tæt fra april til juni, og vi
skal på stedet høre historien om den store sandflugt på Tisvilde-egnen. Og
måske endnu mere spændende:
I juli bliver der mulighed for at komme til Færøerne og opleve både naturen
og festlighederne omkring landets nationaldag den 29. juli, Ólafsøka.
Og i oktober arrangerer vi en 3-dages tur til Nordtyskland, hvor tusindvis af
traner raster på vej mod deres vinteropholdssteder.
Programmet kan hentes på Fredensborg Rådhus, på kommunens biblioteker,
herunder det nye café-bibliotek i Kokkedal, og kan naturligvis også printes
ud fra vores hjemmeside.
Hent turfolderen her, eller klik blot på billedet her til højre.

De to første arrangementer
... er et besøg på Danmarks Meteorologisk Institut onsdag den 14.
marts kl. 19 – 21, hvor en medarbejder vil vise os rundt og fortælle om
instituttets mange forskelligartede arbejdsopgaver. Vi får bl.a. mulighed for
at tale med den vagthavende meteorolog og ser også instituttets kæmpecomputer – en af landets største. Der er plads til max. 25 deltagere. Det er
derfor nødvendigt at tilmelde sig på forhånd til Dennis Jæger på tlf.
49147455 / 40444719 eller på fredensborg@dn.dk. Tilmeldingsfristen er 4.
marts. De 125 kr., som det koster at deltage, betales til Dennis Jæger ved
indgangen, Lyngbyvej 100, 2100 København Ø (tæt ved Ryparken S-togs
station),

… og et foredrag om Høslæt og Naturpleje torsdag den 15. marts kl.
19.30 – 21.00. Fredensborg Høslætlaug går ind i sin fjerde sæson. Det er
allerede blevet en tradition, at vi indleder sæsonen med en sammenkomst,
der kan inspirere til en ekstra indsats i sommerens løb. I år vil biolog Axel
Frederik Møller fortælle om naturpleje, høslæt og orkidéer ved Gentofte Sø,
Lille Rørbæk og Allindelille Fredskov. Vi mødes på Humlebæk Bibliotek,
Humlebæk Center 40. Det er gratis at deltage, og der vil endda blive
serveret en lille forfriskning efter foredraget.

Kommunens planstrategi
Som nævnt i det forrige nyhedsbrev er 9. marts
fristen for at ytre sig om kommunens planstrategi,
som kan hentes på bibliotekerne, på Rådhuset og
på kommunens hjemmeside. Planstrategien
omfatter 4 emner: Humlebæk Syd, Klima,
Sundhed, og Natur. Det er vistnok kun det første
emne, der har været diskuteret i aviserne, til
gengæld undertiden i meget heftige vendinger. Vi
vil opfordre vores medlemmer til at deltage i
debatten om alle fire emner, og især om
naturplanlægningen. Vi er ikke færdige med vores
egne bemærkninger, men de vil kunne ses på
vores hjemmeside fra omkring den 10. marts.

Får vi styr på klimaet - og hvordan?
Mandag den 12. marts kl. 19.00-21.00
Det er et arrangement, som vores nære
samarbejdspartner, Agenda 21-foreningen i
Fredensborg Kommune, står bag. Der er tale om en
paneldiskussion med indlæg af professor Katherine
Richardson, formand for Klimakommissionen,
borgmester Thomas Lykke Pedersen og Plan- og
klimachef Christian Ibsen. ”Kom og få et overblik over
hvilke nationale tiltag der markant kan reducere
udledningen af drivhusgasser, og hør om hvordan de
regionale og kommunale planer spiller sammen med
de nationale tiltag”, skriver Agenda-foreningen.
Se indbydelsen i fuld størrelse ved at klikke her eller
klik blot på billedet til højre..

Fredensborg Møllelaug - stiftende generalforsamling
Torsdag den 22. marts kl. 19.30

Højsager Møllegruppe er en anden god samarbejdspartner.
DN Fredensborg har i flere år efter aftale med
Møllegruppen foretaget naturpleje på skrænterne vest for
Højsager Mølle ned mod Veksebovej. Mange spændende
planter, der er karakteristiske for overdrev, er spiret frem,
ikke mindst takket være Nils Juhl Madsens omhyggelige og
tidskrævende indsats. Som bekendt findes der også en
anden gammel vindmølle i kommunen, nemlig Karlebo
Mølle, og ønsket fra initiativtagernes side er, at det
nydannede Møllelaug skal stå for driften begge møller.
Generalforsamlingen, der altså også kan have interesse for
naturinteresserede, finder sted på Nivå Skole Nord – den,
der før hed Niverødgårdskolen. Adressen er Mariehøj 501,
2990 Nivå.

Med venlig hilsen
Niels Hald
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