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Naturmødet i Hirtshals
Den 26. - 28. maj er der Folkemøde i Hirtshals.
Temaet i år er: Naturen - Helligdom eller Resurse
Folkemødet om Natur i Hirtshals skal være et folkemøde i tråd med Folkemødet på Bornholm eller
Kulturmødet på Mors, og Folkemødet i Hirtshals skal sætte fokus på naturen under overskriften:
Naturen – Helligdom eller Resurse.
I DN er vi meget enige i, at det er vigtigt at få sat naturen på den nationale dagsordenen i den

offentlige debat og i det hele taget, og i DN Hjørring er vi meget glade for, at det netop er vores
kommune, som har taget dette gode og nødvendige initiativ!
Der vil i løbet af de tre dage være et hav af debatter og arrangementer, dels i de store telte, som
kommunen står for, hvor debatterne bliver styret af ordstyrere; dels i de små telte, hvor
foreninger og organisationer selv står for deres egne debatter.
Danmarks Naturfredningsforening er med på hele Naturmødet, og vi vil blive repræsenteret
både af vore folk fra organisationen og af DN-medlemmer fra hele Nordjylland.
Vores præsident Ella Maria Bisschop-Larsen deltager både i de store debatter og også i debatter i
vort eget telt. DN Hjørring er selvfølgelig også til stede i DN teltet, og du kan således få mulighed
for at møde nogle af de aktive folk fra DN Hjørrings bestyrelse og få en snak med os.
Debatter
Af debatter i de store telte kan nævnes emner som "Naturen-det billige skidt", kan man åbne flere
danskeres øjne op for natur?, eller "Det lille hus på heden", kan man bo ude i naturen uden at
ødelægge den? Af debatter i vort eget telt kan nævnes "Planloven-en besværlig gammel onkel, du
vil savne, hvis den forsvinder", eller "Et liv med natur-også i en digital fremtid".
Der vil også være udendørs aktiviteter, bl.a. "Hvorfor fredning? En vandretur til Kystkilen ved
Hirtshals.”
Selve Naturmødet finder sted på den centrale plads ved restaurant Lilleheden og Hirtshals Kro, et
af de smukkeste steder i Hirtshals med udsigten ud over havet og havnen.
Vi har fra DN’s side rebet alle sejl, for at vi kan bidrage til, at Naturmødet i Hirtshals skal blive en
succes og blive en tilbagevende årlig folkelig begivenhed. Vi håber derfor meget, at du har lyst til
at komme og deltage i Naturmødet og også tage del i debatterne.
Gå ikke glip af denne enestående mulighed for at diskutere og måske lære noget mere om vores
dejlige natur – og sæt kryds i kalenderen allerede nu!
Se mere om Naturmødet på www.naturmødet.dk

Om DN

DN arbejder for mere natur, et bedre miljø og med bekæmpelse af klimaproblemer. Vi
spreder viden om natur og miljø, skaber løsninger og påvirker politikere og myndigheder.
DN har 133.000 medlemmer og 1500 frivillige i 98 lokale afdelinger.

Støt DN på www.dn.dk/beskytnaturen
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