Beretning Gjern-natur 2018
11 bestyrelsesmøder i 2018, 312 medlemmer en mere end sidste
år, 20000,00 kr. fra støtteforeningen til hjemmeværnet, som er
nedlagt.
1.
11 jan slæde tur under nordlys John Dybkjær gennem dele af
Norge, Finland og Sverige.
2.
14 feb. Generalforsamling 40 deltog, og foredrag om tur til
Australien, ved Bente og Just Jensen og Anne Søndergård og
Gunnar Johansen.
3.
20 feb.
Livestreamet på rum safari blandt mælkevejens planeter v. Hans
Kjelsen.
4.
20. April. Mit liv som fugle kigger v/ Stinne Åstru p 35 deltog
5.
15 april. Affaldsindsamling i Grauballe, Gjern, Fårvang, Skorup,
Sorring/ Toustrup. Horn, Trust, Sminge, og Voel som ny, tak til
indsamlere og sponsorer. kommunen hentede affaldet,
mærkeligste fund (2 pistoler dog legetøjs) i Fårvang chokolade/
slik gives, fiskeriforeningen deltog i og ved åen.
6.
17 april live strimet foredrag om myre 20 deltog med smags
prøver på myre.
7.
30 april. Arbejdsdag i anlægget 16 deltog, trappe blev lavet
færdig.
8.
6 maj.
Skovens dag i overholt platage Chris Nielsen fortalte og viste
rundt 25 deltog.
9.
22 maj. Så vi på vandløbsrestaurering af Dalby bæk, på lille
mølle ved Linda og Karl, Anders Isberg Åhave fra Silkeborg

kommune fortalte om projektet, 50 deltog
10.
14 juni. Besøg på solcelleanlægget i Fårvang Michael
Graversgård fortalte om anlægget strøm til ca. 2500 husstande
24. Ha. Fylder anlægget.
11.
20 juni tur i kilde dalen og Gjern - Skannerup kommune
plantage, i samarbejde med sankt hans udvalget, Margaret
Skovsen fortalte og viste rundt 40 deltog efter turen blev der
serveret kaffe + kage.
12.
16 juni Familiedag i Gjern deltog med en stand, samme dag i
Sorring senere i Fårvang.
13.
18 juli Vandretur i Pøt mølle skoven, med Jens Knudsen til hest,
viste rundt 55. Deltog.
14.
31. August sejltur Tange sø for medlemmer 7 både deltog+ lidt
sort sol.
15.
15. Sep. Bustur for tilflyttere + andre rundt i gamle Gjern
kommune ca 40 deltog.
16.
19nske. Sep. Natur pleje i egedals mosen for medlemmer 10
deltog.
17.
11. Okt. Lars Nyhus fra alene i vildmarken, som han vandt.
18.
30 okt. Livestreamet foredrag molekylernes verden med særlig
fokus på naturens egen medicinske stopper.
19.
13 nov. Livestreamet foredrag hvordan vulkan udbrud, har
ændret menneskets historie.
20.
22. Nov. Peter Nohr Christensen fortalte om lokale gravhøje og
bosætning omkring disse 65 deltog.

Fremtiden.
13 marts livestriamet foredrag om forskning i hvaler.
19 marts liv estreamet foredrag om jordskælv.
7 april affaldsindsamling
12 maj fuglebur med Stinne Åstrup, ved allinggårds sø kl. 7.00
Planer om bustur, smelter og tur til lille vildmose, og har i andre
forslag så kom med dem,
Tak til lodsejerne hvor vi har stier, og slåning af stier og tak til
bestyrelsen for godt samarbejde og alle medlemmer for støtte.
Hilsen fra formanden
Søren Peter

