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Tillykke med din frugtlund. Til store plantedag den 14/11 
plantede vi 97 frugttræer, 15 hyldebuske, 42 bærbuske, 12 
enebærbuske og 25 æbleroser. Derudover er der sat 30 pæle op 
til fuglekasser, som Lejre-Spejderne producerer. Når træerne 
bliver store nok, flyttes fuglekasserne over i træerne. Og 
endelig den 5/1, mens der var frost i jorden, leverede og 
placerede Lejre Kommune 7 store sten i en rundkreds i lunden – 
lundens ’tingsted’. Vi siger tak. 

Sidste år søgte vi Lejre Kommunes Pulje til Udvikling af 
Lokalområdet om yderligere kr 35 000 til borde og bænke. De 
bevilgede kr 15 000. Så nu har vi til en god begyndelse. Også tak 
for det. 

Polly har lavet Frugtlundens hjemmeside. Vi er ikke så flittige til 
at opdatere den, men det skal vi nok blive bedre til. 

Hvis du har lyst til at deltage mere aktivt i arbejdet henvender du 
dig blot til en fra bestyrelsen – eller skriver en mail. Hvis du fortsat 
ønsker at være medlem i 2016, så husk at indbetale kr 100 i 
medlemskontingent (i god tid inden generalforsamlingen). Hvis du 
ikke er medlem, men gerne vil være det, indbetaler du kr 100 med 
oplysninger om navn, adresse, mailadresse og telefonnummer – 
eventuelt i en mail. 

 

Kalender 

21/2: Paradisbakkernes Nyttehaver har et arrangement i Felix 
om biodynamisk havebrug (se www.domusfelix.dk). 

1/3: Lejre Økologiske Fødevarefællesskab har et arrangement i 
Felix om biodynamiske dyrkningsmetoder (se 
www.domusfelix.dk). 

5/3: Dumpedal Æblelaug inviterer til podekursus i Dumpedal. 
Nærmere oplysninger: charlotte@riis.co. 

31/3: Frugtlundens generalforsamling i Felix. 
?/4: Fællesprojekt: Fletning af pileflet læhegn ved 

opholdspladsen i midten af lunden. 
17/4: Frugtlunden har et arrangement i Felix om vilde bier og 

andre bestøvere (nærmere informationer på 
www.domusfelix.dk). 

7/5: Officiel indvielse af Frugtlunden. 
 

Kontaktpersoner 

Klynge #1 
Lisbeth Kjæreby Pedersen 
lisbeth@kjaereby.dk 

Klynge #2 
Karina Buchwald 
hk_buchwald@yahoo.dk 

Klynge #3 
Lene Baunkjær 
lenedb@gmail.com 

Klynge #4 
Hans-Kristian Sørensen 
hks@coreproperty.dk 

Klynge #5 
Kirsten Ludvigsen 
kirsten@lejre.net 

Klynge #6 
Peter Nordskov 
peternordskov@hotmail.com 

 

Udvalg 
Vi har følgende udvalg: 

Sekretariatet 
Kontaktperson: Karina Buchwald 

Beplantningsudvalget 
Kontaktperson: Elsebet Bille 

Skilteudvalget 
Kontaktperson: Kirsten Bak 

Nyttige oplysninger: 
Mail: lejrefrugtlund@gmail.com 
Web: www.lejrefrugtlund.dk 
Bank: 9011 – 4585158971 

Bestyrelsen 
Per Nørgård, 5164 7468 
Kirsten Bak, 2012 0055 
Anne Olsen, 2383 1965 
Karina Buchwald, 2639 1055 
Birgitte Andersen, 2925 2320 
Elsebet Bille, 4648 1232 
Marianne Boye, 2785 1123 
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