Oplysningskampagne:

Kom og hør mere om vores vigtige vand, de vigtige bier og den vigtige natur

Aktivitetskalender

Aktivitetskalender

Arrangement

Dato
Torsdag d.10. maj

Aktivitetskalender
Sted
Snøde-Stoense Vandværk
Vandværksvej 5, 5953 Tranekær
d. 10. maj kl 10-12

Lejbølleværket

”Åbent vandværk”

Fredag d.11. maj

- kom og se et vandværk

Lejbøllevej 66, 5953 Tranekær
d. 11. maj kl 10-12

Lohals Vandværk
Søndergade 51A, 5953 Tranekær
d. 12. maj fra kl. 10-12

Humble Vandværk
Lørdag d. 12. maj

Ristingevej 33A, 5932 Humble
d. 12. maj kl. 10-15

Danmarks
Naturfredningsforening
Rudkøbing by

”Open By Night”
Danmarks Naturfredningsforening
”Den bi– og insektvenlige have”





Oplæg og samtale med:
Formand for LLBF, Maria Lantz
Præst og medl. Haveselskabet,
Lene Sjørup
Bybiavler Helle Sehested

”Vand på Skovsgaard”

Lørdag d. 14. Juli

Søndag d. 9. september

Langelands biavlerforening
Slotsgade 95, 5953 Tranekær
d. 14. juli kl. 14

Skovsgaard Gods
Kågårdsvej 12, 5900 Rudkøbing
d. 9 september kl. 13-16

Oplysningskampagne:

Kom og hør mere om vores vigtige vand, de vigtige bier og den vigtige natur

Langelands
Biavlerforening

Besøg DN
på
Open by night
i Rudkøbing

-er en frivillig forening der
arbejder for biavlens fremme.
Foreningen ønsker at sprede viden om glæden
ved at holde bier, og om hvor vigtige bierne er
for os mennesker og for naturen omkring os.
I løbet af sommeren holder foreningen slyngedage hvor hele familien kan opleve at høste
honning, slynge og få et glas nyslynget honning med hjem.

Kom og besøg DN's stand på By Night
Aftenen og få en natursnak og en folder
med gode råd til hvordan du undgår at bruge gift i din have.
Læs mere på

www.langeland.dn.dk

Se vores hjemmeside for mere info.
http://langelandsbiavlerforening.dk/

”Vand på
Skovsgaard”


Tag med på tur i mark og natur og se
projekter til gavn for rent vand.



Mød DN Langeland og få en snak om rent
drikkevand.



Bliv klogere på vand med aktiviteter for
børn.
Arrangører: Danmarks Naturfredningsforening, Skovsgaard og DN Langeland
Læs mere på www.skovsgaard.dn.dk
Du har mulighed for at tilmelde
din have ”Giftfri have”,
og du kan finde din have på et
Danmarkskort sammen de
andre tilmeldte haver.
Læs mere på www.giftfri-have.dk

Indsatsplanen for
grundvandsbeskyttelse
på Langeland
- har til hensigt at passe godt på vores vigtige drikkevand.
Denne kampagne være med give oplysning,
gode råd og gode alternativer for at undgå
brugen af pesticider i din have.
Læs mere på vores hjemmside:
www.langelandkommune.dk
Oplysningskampagne på vegne af :
De private vandværker, Langeland Forsyning Danmarks Naturfredningsforening,
Skovsgaard, Langelands biavlerforening og
Langeland Kommune

