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Bestyrelsen har konstitueret sig med Hans-Kristian som ny 
formand. 

Lørdag den 7/5 er der officiel indvielse af Frugtlunden med 
taler, symbolsk plantning af frugttræ og økologisk æblesaft til 
alle. Lejre Kommune er repræsenteret ved Grethe Saabye, 
formand for Udvalget for Erhverv & Turisme. Kom og vær med 
til at fejre at Frugtlunden er en realitet. Tag frokostkurven med 
og afprøv Frugtlundens nye bænke. 

Vi har fået aftaler på plads med Lejre Kommune omkring 
græsslåning: Kommunen slår græsset på stierne med passende 
mellemrum, så de fungerer som stier. Vi skal selv sørge for 
græsslåning i klyngerne, mellem træerne. Kommunen er i 
forhandlinger med en bonde om høslet af græsarealet nord for 
Frugtlunden. 

Vi planlægger fælles pileflet og hugning af fuglebade i natursten 
i den kommende tid – se kalenderen og boksene. 

Derudover har Marianne startet en interessegruppe om vilde 
bier & blomster. De vil blandt andet forsøge at kortlægge og 
følge udviklingen af vilde bier og blomster i Frugtlunden. 
Henvend dig til Marianne, hvis du har lyst til at være med. Det 
er ret nørdet – på den super gode måde! 

 

Kalender 

1/5: Pileflet 
7/5: Officiel indvielse af Frugtlunden 

? Fuglebade 
? Kompostkasse 

 

7/5 kl 11: Officiel indvielse 

 
Officiel indvielse af 
Frugtlunden i strålende sol. 
Grethe Saabye, formand for 
Udvalget for Erhverv & 
Turisme, planter et æbletræ. 
Kom og vær med, og tag 
frokostkurven med. 

Se nærmere på hjemmesiden. 

Bestyrelsen 2016 

Anne Olsen, 2383 1965 (kasserer) 
Bruce Kiely, 2034 8627 
Elsebet Bille, 4648 1232 
Hans-Kristian Sørensen, 6126 4094 (formand) 
Karina Buchwald, 2639 1055 (sekretær) 
Kirsten Bak, 2012 0055 (næstformand) 
Marianne Boye Jensen, 2785 1123 
Per Nørgård, 5164 7468 

1/5 kl 10: Pileflethegn 

Fælles fletning af pileflet-
læhegn ved opholdspladsen i 
midten af lunden. 

 
Elsebet er tovholder. 
Se nærmere på hjemmesiden. 
Tilmelding: 
lejrefrugtlund@gmail.com 

Fuglebade i natursten 

Vi vil forsøge at organisere at vi 
kan komme til at hugge nogle 
mindre fuglebade i natursten 
under kyndig vejledning. 

Bruce er tovholder. 
Se nærmere på hjemmesiden. 
Tilmelding: 
lejrefrugtlund@gmail.dk 
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