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Kære Kulturøkologer 

 

To cykelture til klimatilpasning – den 20. og 27. august 

Agenda Centeret inviterer nu på to cykelture hvor temaet er klimatilpasning – altså hvordan kan vi på en 

smart måde håndtere de voldsomme regnskyl, der kommer pga. drivhuseffekten. Læs mere om turene 

på bagsiden. 

Begge ture starter fra Agenda Centeret kl. 18. 

 

Store Vejleå Trampesti – ture og turhæfte  

Vi har et par guidede Trampeture i pipelinen. Dels en Solnedgangstur og dels en Efterårstur. Men så skal 

vi også have en tur, når vores nye Trampesti-turhæfte er klar. Det er sådan, at vi har fået kr. 7.500 af 

Friluftsrådet og andre 7.500 ligger vi lunt i svinget til at få af Nordeafonden – med dem har vi de 15.000, 

vi skal bruge til at trykke hæftet. Men det skal jo også laves, og det kommer nok til at tage en del lange 

vinteraftener, men så til foråret skulle hæftet gerne være klar.. 

 

Foreningernes Dag i A-centeret den 7.9. 

I år har vi tilmeldt os Foreningernes dag i A-centeret. Planen er at sætte fokus på Trampestien – men der 

kan også være noget om bjørneklo og fødevareetik. Arrangementer starter kl. 10 og slutter kl. 14. Hvis 

du vil være med i vores bod en time eller mere så giv en melding.    

 

Bjørnekloen har det hårdt 

Inden sommerferien fik vi god bund i bjørnekloen. Kombineret med at tørken så satte ind har det 

betydet, at bjørnekloen i år har haft det rigtig svært. Og det er jo dejligt, for det giver plads der ude til 

mere af den hjemmehørende natur. Imidlertid er bjørnekloen som bekendt sejlivet, så den skal nok 

prøve igen i stort tal til næste år. Men lige nu kan vi glæde os over, at arbejdet med at bekæmpe 

bjørnekloen her i efteråret bliver lidt lettere, end det plejer  

 

Årsmøde onsdag den 9.10. kl. 18.30 

Årsmødet i KØF bliver i år onsdag den 9. oktober i Kanalens Kvarter 32. Dagsorden bliver som 

vedtægterne foreskriver og I vil senere få bestyrelsens beretning, men nu har I i hvert fald datoen. 

  

P.s.  

Klik ind og følg ”I Love Albertslund” på: http://www.facebook.com/ILoveAlbertslund 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Povl Markussen 

http://www.facebook.com/ILoveAlbertslund

