
Vild med Rebild inviterer til arrangement for medlemmer:

Lær at slå med le
Søndag den 19/3 2023 kl 10-14 på Hjedsbækvej 7, Støvring
Har du lyst til at kunne slå din blomstereng på den bedste måde, 

som samtidig er klimavenlig og giver god motion? 

Vild med Rebild afholder kursus i leslåning ved DDS Støvring,
da de har en fin blomstereng, vi kan øve os på. 

       Kursusholdere på dagen: 
       Mathias Ringsholt og Birgitte Wilsted Simonsen

       Program: 
       10-11: Leens opbygning og vedligehold.
       11-12: Grundig instruktion i brug af leen. 
       12-12.30 Frokost – vi laver bålmad.
       12.30-14: Øvelse i leslåning.

Deltagerbetaling for kursus (hvis du IKKE ønsker en le med hjem) : 400 kr.
Deltagerbetaling for kursus (inklusiv le til at tage med hjem) : 800 kr.

Efter kurset får du leen til en værdi af ca. 1300 kr. med hjem, og du kan slå din egen 
blomstereng eller være med til leslåning på arealer, der trænger til naturpleje.

På kurset tilpasses leen din højde, så ved tilmelding skal du angive i hvilken type le, 
du ønsker. 

Det korte drag er til personer med højde på 150-170 cm, mens det lange drag er til per-
soner med højde på 170-190 cm. Der er også mulighed for et ekstra langt drag til perso-
ner med højde på 180-210 cm.

Det kan oplyses om leen, at ledraget er af mærket Orebro, og er dansk håndværk i ren 
asketræ. Det medfølgende leblad er ca. 50 cm (skruble).

Tilmelding skal ske til kontakt@vildmedrebild.dk. Betaling er til mobilepay 292177, 
senest den 10/3 2023, men gerne før - så vi kan nå at få bestilt en le hjem.

Er du ikke medlem af Vild med Rebild i forvejen, så kan indmeldelse ske ved at indbetale 150 kr. til 
mobilepay 292177 - husk at skrive ”medlemsskab 2023” og dit navn derefter kan du deltage i andre 
Vild med Rebilds medlemsaktiviteter.

Vild med Rebild
Fælles indsats for rigere natur i Rebild Kommune

Udsendt februar 2023


