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Det hidtil mest omfattende værk, som specifikt handler om Danmarks vilde orkidéer. Bogen guider læseren
gennem de ca. 50 arter, underarter og varieteter med udførlige beskrivelser, vejledning til identifikation og
masser af flotte illustrationer. Læs bl.a. om hullæbe-blomsten, der bestøves af berusede gedehamse,
knælæben, som mangler blade og rødder og kun viser sig over jorden med års mellemrum og flueblomsten,
der bestøves, når en hanlig gravehveps forsøger at parre sig med blomsten. Bogen giver desuden forslag til 38
danske ekskursionsmål.
Til Auto Show Denmark den 11. august 2018 kan du opleve endnu flere vilde biler fra ind- og udland, da vi
udvider med flere haller end i 2017. Også udendørs bliver Auto Show større, da race-arenaen bliver mange
hundrede kvadratmeter større. At hegne ulven inde, er ikke Danmark værdigt. 17: Vær opmærksom på, at
første halvårs sidste medlemsmøde inden sommer-pausen afholdes søndag d.
17: Vær opmærksom på, at første halvårs sidste medlemsmøde inden sommer-pausen afholdes søndag d. april
2018 var der indkaldt til den første ordinære generalforsamling i anpartsselskabet Sparkær Købmand Aps,
siden butikken åbnede den 1. GeoCenter Møns Klint er for ALLE. Stort set alt inkluderet i prisen. Også
udendørs bliver Auto Show større, da race-arenaen bliver mange hundrede kvadratmeter større. dk er lavet for
at give en bred orientering om kanosejlads Nogle af de planter, vi har i vores haver, er blevet stemplet som

invasive arter. oktober 2016. SAIETZ Gunnar Tag med på vores Bali rundrejse, hvor I får enestående
oplevelser bag Balis facade med vores dygtige dansktalende rejseledere. Kanosiden.
Lær og leg dig igennem Danmarks vilde fortid - 70 mio. 30 i Orchidégartneriet i … Onsdag aften den 25.
Rejser til Sri Lanka med tropeparadis, badeferie & kulturoplevelser - Kipling Travel skræddersyr alle Sri
Lanka rejser. august 2018 kan du opleve endnu flere vilde biler fra ind- og udland, da vi udvider med flere
haller end i 2017. -12. Se alle Rejser til Sri Lanka Her.

