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Nyhedsbrev november 2021 

 

Kære medlemmer af Vild med Rebild.  

Vi startede vores forening den 6. januar i år, og der er nu gået det meste af et år med forskellige aktiviteter. 

Vi er nået op på ca. 100 medlemmer og der fordelt ca. 100 kg frø – dels som medlemsfrø, men også til 

større projekter, hvor private og firmaer har købt frø af Vild med Rebild til større områder. 

Foråret og sommeren er brugt på udsåningerne, og der er da også kommet resultater. Nogle steder var 

blomsterne længe om at komme, men de fleste steder er der kommet en flot efterårsblomstring. 

Nu er tiden kommet at nedslåning og her har vi et par arrangementer, som kunne være spændende. Vi har 

afholdt det første lekursus og holder flere nye i næste år. Vi arbejder med at lave le-hold, hvor man man 

kan mødes en gang imellem og slå med le. Vi har fået tilskud til indkøb af leer, så er du interesseret, kontakt 

os. 

Et andet arrangement afholdes den 18.11.(se opslagt), hvor det handler om de store blomsterenge og 

hvordan man kan få maskiner til hjælp. Arrangementet afholdes i samarbejde med Suldrup 

Maskinudlejning, som vi har brugt flere gange til store områder. 

Vi har brugt mange kræfter på at søge midler hjem til projekter. Her har der været fokus på børn- og unge 

området og vi har bl.a. fået over 150.000 kr. hjem til vilde områder på skoler og lokale spejdergrupper. Så 

har vi været heldige at få del i Friluftsrådets midler, så vi kan give tilskud til leer og fået udstyr til hænge-

telte, så der kan overnattes i træer. Vi sender informationer rundt om overnatningsturene, når teltene er 

indkøbt. Vi har brugt Lene Burchard Jensen som hjælp til at skaffe de mange penge. 

Vi arbejder på at lave mange flere medlemsaktiviteter, der handler om rigere natur. Vi har allerede aftaler 

om guidede insektture, podekurser til marts, flere le-kurser og en masse havevandringer. 

Hvis du har gode ideer til medlemsaktiviteter, eller savner du noget, der har din interesse, må du gerne give 

os et tip. 

Den næste generalforsamling i Vild med Rebild er fastsat til den 11. januar. Vi planlægger at udvide 

bestyrelsen, så der bliver flere hænder til de mange opgaver og arrangementer. 

 

Mange hilsner 

Kersten Bonnen 

Formand for Vild med Rebild 

http://www.vildmedrebild.dk/
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Vild med Rebild inviterer til 

medlemsarrangement: 

Anlæg og pasning af store blomsterenge. 

I samarbejde med Suldrup Maskinudlejning afholdes en 

aften, hvor flere medlemmer fortæller om deres 

erfaringer med anlæg og pleje af større blomsterenge. 

Nedklipning og opsamling af afklip er jo netop aktuelt og 

Dan fra Suldrup Maskinudlejning fortæller om forskellige 

maskiner, der kan anvendes til dels etablering, men også 

pleje af blomsterenge.  

Vi fortæller også om de 

nye le-slåningskurser og om mulighederne for at 

indgå et et le-laug, som kan rykke ud og slå på de 

mindre arealer, hvor maskiner kan blive for store. 

 

Vild med Rebild byder på kaffe eller en øl/vand. 

 

Tid: Torsdag den 18. november 2021 kl. 19-ca. 21.20 

Sted: Suldrup Maskinudlejning, Frendstrupvej 13, 

9541 Suldrup. 

Tilmelding: kontakt@vildmedrebild.dk  eller på 20532083 
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