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Resume
Dette nyhedsbrev handler udelukkende om to kommende arrangementer:
et vælgermøde om den såkaldte Ring 5, som er en planlagt motorvej og/eller jernbaneforbindelse
midt ned gennem Nordsjælland. Vælgermødet arrangeres af foreningen "Nej til Ring 5".
en heldagstur til Faxe Kalkbrud og Holtug Kridtbrud.

Vælgermøde
Tirsdag den 9. juni 2015, 19.30-21.30
Det er foreningen "Nej til Ring 5", der holder vælgermøde i Ninas
Naturcafe i Kirkelte. Foreningen oplyser, at alle partier vil være
repræsenteret, deriblandt med to ministre, Martin Lidegaard og
Nick Hækkerup.
Også Naturfredningsforeningen er stærk modstander af en ny
nordsjællandsk motorvej, der vil ødelægge nogle af de
smukkeste landskaber og naturområder, bl.a. i Mølleådalen og
omkring Kirkelte. Så derfor en opfordring til at møde op.
Adressen er Kirkeltevej 101, 3450 Allerød. Naturcafeen er også
en oplevelse i sig selv.
Læs om foreningen Nej til Ring 5 her.

Med Naturfredningsforeningen til Faxe og Stevns
Heldagstur søndag den 21. juni
Søndag den 21. juni inviterer Naturfredningsforeningen på en
heldagstur til Faxe Kalkbrud og Holtug Kridtbrud. Besøget de to
steder vil i alt vare fra kl. 10.45 til ca. kl. 16.00
Samler man på forsteninger, kommer man aldrig tomhændet hjem
efter et besøg i Faxe Kalkbrud. Vi bliver vist rundt i bruddet af en
guide fra det nye geologiske museum, Geomuseum Faxe, som vi
besøger som indledning til rundvisningen.
Fra Faxe kører vi til Holtug Kridtbrud, der ligger ud til Stevns Klint.
Også her kan vi finde forsteninger, men lige så interessant er
plante- og dyrelivet, bl.a. med salamandre, der har indfundet sig,
efter at brydningen er ophørt.
Turen foregår i privatbiler, men der er også et antal pladser til
deltagere uden egen bil. Tilmeldingen skal ske til
fredensborg@dn.dk, senest den 12. juni. Prisen er op til 90 kr.
afhængig af deltagerantallet og dækker rundvisning på museet og
i kalkbruddet.

Yderligere oplysninger fås ved tilmeldingen eller ved henvendelse
til Odd Bakkengen, tlf. 49162006. Læs mere om besøget her.
Med venlig hilsen
Niels Hald
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