
En rig 
& ren 
natur

10
marts

24
marts

MØD BYENS 
”SKRALDEHELTE” 
OG HØR HVOR 
MEGET AFFALD, 
DER EGENTLIG 
HAVNER PÅ GADER 
OG STRÆDER
 

MARTS
En rig og 
ren natur
Udstillingen ”En rig og 
ren natur” åbner. Deltag 
i vores konkurrence 
”Efterlyst”.

Mårhunden 
– en efterlyst art
Lørdag den 10.3 kl. 10-13 
Mød jægeren Leif, som 
opsporer mårhunde vha. 
moderne teknologi.

Workshop 
”Byg boliger til fugle”
Lørdag den 17. 3 kl. 10-13 
Pris: 30 kr./person, børn 
gratis ifølge en voksen. 
Tilmelding på 4113 9023

Sammen plejer 
vi naturen 
Lørdag den 24.3 kl. 10-13
Mød ”Madsby” Naturlam, 
kogræsserlauget DelEnKo 
og Elbodalens Lelaug. 
Der er både smagsprøver 
og workshop.

Tryl skrald 
til kunst
Mandag den 26.3 kl. 10-13
Kom ind og lav det sejeste 
påskeskraldekunst.
Tilmelding senest 22.3 til:
a� ald.genbrug@
fredericia.dk

APRIL
Vild Mad 
Lørdag den 14.4 kl. 10-13 
Spis de invasive arter. 
Naturvejlederen serverer 
pileurt, som er et stort 
problem i naturen, men 
sagtens kan spises.

”Trailskraldeløb” 
Søndag den 22.4 kl. 10 
Giv en hånd, når du bru-
ger dine ben. Saml a� ald 
på din løbetur, og giv dit 
bidrag til et bedre miljø. 
Bak op om DN ś 
a� aldsindsamling.
Løbet starter på Øster-
strand ved servicebyg-
ningen. Lommeskralde-
poser/sække uddeles 
ved start. Forfriskninger 
efter løbet.
Tilmelding senest 16.4 til: 
a� ald.genbrug@
fredericia.dk

MAJ
Udstillingscontainer 
ved Rådhuspladsen
7.-13. maj 
Se hvor meget a� ald Ren 
By indsamler på 1 uge. 

Mød byens 
skraldehelte
Torsdag den 10.5 kl. 10-13 
Sorteringskonkurrence 
for børn og voksne. Vi 
giver  lommeaskebægre 
og –skraldeposer, kage 
og saft/ka� e til alle som 
kigger forbi.

Vild Mad
Lørdag den 26.5 kl. 10-13 
Naturvejlederen viser 
hvad der lige nu fi ndes af 
spiselige ting i naturen og 
fortæller hvordan de kan 
tilberedes.
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DET SKER I DET GRØNNE RUM

ÅBNINGSTIDER
Onsdage kl. 10-15
Torsdage kl. 10-17
Fredage kl. 10-14
Lørdage ulige uger  kl. 10-13

26

24
marts

KO
KONKURRENCER
DER ER SOM ALTID 
SPÆNDENDE 
KONKURRENCER 
MED GARANTERET 
GRØN GEVINST

FØLG OS PÅ
DET GRØNNE FREDERICIA

SES VI I DET GRØNNE RUM?

HUSK! få kalenderen for
Naturoplevelser i Fredericia

14
april

DET GRØNNE RUM

DET GRØNNE RUM
Danmarksgade 13

DET GRØNNE RUM åbner døren for en ny udstilling og 
spændende events om vores natur. En RIG natur - rig på 
mange forskellige dyre- og plantearter, og en REN natur 
uden a� ald. Men hvordan sikrer vi en rig og ren natur, 
så den er dejlig at færdes i for os alle? 

Det vil udstillingen og fl ere events i Det Grønne Rum 
have fokus på de næste 3 måneder.

Her kan du fx se hvordan naturen i Fredericia plejes 
for at skabe bedre forhold for vores insekter, pattedyr 
og fugle. Blive klogere på invasive arter, som truer 
vores naturlige dyre- og planteliv. Alle kender dræber-
sneglen, men har du hørt om mårhunden? 

Du kan også selv være med til at hjælpe naturen, både 
i byen og ude på landet. Kom ind og ”Tryl skrald om til 
kunst”. Deltag i årets ”Skraldeløb” på Østerstrand og få 
motion mens du samler a� ald. Vi hjælper dyrene ved 
at samle a� aldet op – og os selv og hinanden til at få 
nogle bedre naturoplevelser i en ren natur, fri for hen-
kastet a� ald. 

Bliv inspireret til at deltage i naturpleje hos Leslåerne, 
Madsby Naturlam og Kogræsserlauget DelEnKo - det 
er både sundt og sjovt! Eller byg redekasser til fuglene.


