BLIV FRIVILLIG AKTIV

Vil du give en hånd med det lokale arbejde for natur, miljø
og klima?

DN Aarhus afholder regelmæssigt intro-møder for nye aktive. Og vi tilbyder en personlig samtale for at forventningsafstemme og målrette din indsats mod netop det, du
brænder for.

Du behøver ikke at være ekspert eller have en faglig baggrund – bare du har tid og lyst til at bidrage! Du bliver en
del af en flok frivillige ildsjæle med en broget baggrund,
men et fælles mål.

Kontakt os på aarhus@dn.dk eller læs mere om DN Aarhus
på aarhus.dn.dk – her kan du også tilmelde dig vores
nyhedsbrev.

Vi arbejder med alt fra politisk interessevaretagelse til helt
lavpraktisk naturformidling og aktivisme. Og vi kan altid
bruge flere hænder og hoveder!

DANMARKS
NATURFREDNINGSFORENING

AARHUS

- din lokale grønne stemme

I DN AARHUS ARBEJDER VI MED
Vejkanter, vildskov og villahaver
En rigere natur kan fremmes på mange måder og mange
steder. DN Aarhus arbejder for mere og vildere skov, for
genslyngede vandløb, blomstrende enge, grøftekanter og
grønnere byrum.

Det aarhusianske grundvand er kilden til liv
Vores drikkevand er truet af forurening. DN Aarhus arbejder hårdt for en varig beskyttelse, så vi også har rent vand i
hanen om 10 år og i fremtiden.
Affald hører ikke hjemme i naturen
DN Aarhus arrangerer hvert år affaldsindsamlinger overalt i
kommunen og inviterer alle aarhusianere til at deltage.

DN AARHUS
BLIV MEDLEM

Aldrig har der været mere brug for en stærk, forenet grøn
stemme end i dag.
Aarhus Bugt er også en del af naturen
Vi sætter øget fokus på livet under havoverfladen og
arbejder bl.a. for et renere havmiljø og for genetablering af
tidligere stenrev – havets oaser.
Naturen skal være
tilgængelig
Det er afgørende for
os, at der er offentlig adgang til store
naturoplevelser, og vi
samarbejder derfor med
myndigheder og lodsejere om fælles løsninger, der altid balancerer
hensynet til benyttelse
og beskyttelse. Og er
der tvivl, sætter vi selvfølgelig naturen højest.
Klima, klima og klima!
Alle sejl skal sættes i klimakampen – også lokalt. Vi ønsker,
at Aarhus Kommune skal gå foran og være med til at sætte
dagsordenen, til inspiration for resten af landet. Vi skal reducere vores energiforbrug og udfase fossile brændstoffer
og biomasse, til fordel for vind, sol og geotermi.

Meld dig ind i Danmarks Naturfredningsforening og støt
vores kamp for mere og vildere natur og for en bæredygtig
fremtid.
Meld dig ind på dn.dk eller på 39 17 40 00
DANMARKS STØRSTE GRØNNE FORENING
Danmarks Naturfredningsforening er meget mere end bare
naturfredninger.

Samarbejde og dialog
Indsatsen for et grønnere og mere bæredygtigt Aarhus fordrer en fælles indsats. DN Aarhus er derfor løbende i dialog
med både politikere og forvaltning, om alt lige fra klimaplaner til praktisk naturpleje.
Oplysning skaber handling
DN Aarhus arrangerer hvert år talrige begivenheder for
aarhusianere i alle aldre. Lige fra foredrag, debatter og ture i
naturen, til naturplejeaktiviteter og bygning af insekthoteller
og fuglehuse. Alle er velkomne, og det er stort set altid
gratis! Tjek vores hjemmeside for aktuelle begivenheder.

Med 95 lokalafdelinger og 130.000 medlemmer, er DN
landets største grønne forening og fællesskab for alle, der
ønsker at gøre en forskel for naturen, miljøet og klimaet.

