Vedligeholde vores nyplante- 
de eng med frugtræer, så de
kan klare sig bedst muligt



Være med til at registrere
planter og insekter og fugle
på Nordre Fælled

Slå græs med en le til gavn
for insektlivet og rive hø
sammen – vi har leer til udlån

- Frivillig på Nordre Fælled



måde, så alle kan være der«
Være med til at informere om
Nordre Fælled og være foreningens øjne og ører på
Nordre Fælled

ser området blive brugt på en


interesse for naturen og jeg gerne
Holde området ryddeligt for
affald, lige tage det mest
synlige emballage med til
nærmeste affaldsspand.

hjælper på Nordre Fælled er min


»Grunden til at jeg er frivillig

Er du interesseret i at varetage
opgaver som disse herunder,
så kig i folderen og kontakt os
for ydereligere oplysninger:

Være bål-vært til offentlige
arrangementer, tænde op,
Dele ud af smagsprøver,
Hjælpe med ved mindre
byggeaktiviteter som en
informationsstander eller
bygge et skur til brænde
Være med at friholde mindre
stier for grene og fremvoksende krat med motorsav og
ørnenæb.







We’ve offered the Raleigh community
space-saving solutions for the past 10
years. We recommend Northwind Traders
to anyone who will listen to us. They
helped us reclaim over 700 square feet of
our house!” - Annie D. Balitmore

FRIVILLIGE PÅ
NORDRE
FÆLLED

Sommer—efterår 2017
En praktisk håndsrækning
til naturen og hyggeligt
samvær

Vores succeshistorier

Hvem er vi?

Nordre Fælled er et populært område for
hundeluftere. Det er et af de bedste steder til at
socialisere sin hund med andre hunde. Der er en
fast gruppe som mødes hver søndag.

Nogle kalder os ”naturhjælpere” andre bare
Nordre Fælleds Venner. Vi er en mindre gruppe,
der er med til bygge mindre friluftsfaciliteter,
arrangerer offentlige familieaktiviteter, registrere
naturlivet og informere om hvad man kan opleve
på Nordre Fælled generelt.

Vi har haft lejlighed til at gå sammen med dygtige
botanikere, og på den måde få et indblik i de
mange forskellige blomster, som vokser på
Nordre Fælled.

Hvad laver vi?
Vi er en forening baseret på frivillig arbejdskraft. Vi
er på udkig efter folk, der ligesom vi, har en glæde
ved at opholde sig i naturen. Og som vil opleve
hyggeligt samvær samtidig med, at man gør noget,
der er til glæde for rigtig mange besøgende på
Nordre Fælled.


Vi formidler de ting som sker på fælleden på
facebook.com/nfvenner



Vi iværksætter tiltag til nye støttepunkter for
friluftsliv på Nordre Fælled



Vi skaber en platform for netværk mellem
forskellige brugere af Nordre Fælled

Bonderøven og Randers Regnskov har lagt vejen
forbi og vi har prøvet at pløje med hesteforspand
på et lille stykke mark og lagt sjældne sorter af
kartofler.


Slået med le for at hjælpe insektlivet



Holdt gang i bål og lavet pizza i kagedåse



Malet drager og forsøgt at få dem til at flyve

Samarbejde med andre
Vi samarbejder meget ofte med andre foreningen,
når vi laver noget på Nordre Fælled. Kontakt os
endelig, hvis I er en forening, som gerne vil med
ud i naturen.

Vi har forskellige evner og interesser og går ind
og giver en hånd med på de områder, vi selv
brænder for.

Vi er betaget af naturen på
Nordre Fælled og de mange
brugere af naturområdet
Vi synes at der er flere som skal lære Nordre
Fælled at kende, som en stor rekreativ mulighed
for alle borgere i Randers. I dag bruges området
flittigt til spontane grillarrangementer, motionsture,
hundeluftning, rollespil, blomsterplukning,
bærsamling mv.
Vi startede Nordre Fælleds Venner i juni 2013 og
siden har der været holdt mange spændende
fælle(d)s-arrangementer for hele familien.

Kontakt os

Vi mødes som regel hver tirsdag
formiddag

Foreningen Nordre Fælleds Venner
fmd. Eske Thøgersen
Sennelsgade 12, 8900 Randers C

De frivillige hjælpere mødes i reglen hver tirsdag kl.
10 på Nordre Fælled. For at vide hvilke
opgaver og hvor på Nordre Fælled det er, må du
kontakte Jens Kristian Nielsen på tlf.: 50 80 75 24
eller formand Eske Thøgersen på tlf: 86 40 80 04
eller på mail til nfvenner@gmail.com.

Tlf: 8640 8004
nfvenner@gmail.com
Besøg os på Facebook.com/nfvenner
Kaffepause i arbejdet

