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Gang i Fredensborg 

Op på cykelen - træd ud i naturen! 
 Et motions– og naturoplevelses tilbud fra Gang i Fredensborg 

Gang i Fredensborg er et partnerskab bestående af Fredensborg  
Kommune ved Forebyggelse og Træning, og Skov– og Naturstyrelsen. 
Partnerskabet har til formål at få flere af kommunens borgere til at 
bevæge sig mere og bidrage til øget brug af kommunens grønne  
områder. Dette sker bl.a. gennem tilbud om naturoplevelser og fysisk  
aktivitet. 



 
 
  
    
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Tid og sted 
 
Onsdage kl. 17.00—18.30 - første gang for begge forløb er 
onsdag den 14. april! 
 
Bor du tættest på Fredensborg møder du op udenfor  
Fredensborg Bio, Jernbanegade 4, 3480 Fredensborg  
 
Bor du tættest på Nivå møder du op udenfor Nivå Bibliotek, 
Nivå Center 30, 2990 Nivå 
 
Tilbuddet løber i første omgang til udgangen af juni, så kom og 
vær med fra start af! 

 
 
 
 
 

 Cykling - er en alsidig form for motion og en cykeltur giver masser af 
frisk luft og oplevelser! 
  
Du skal blot møde op med din cykel, så etablerer vi sammen et godt 
miljø og efterhånden ”selvkørende” grupper. 
 
Velkommen - mød bare op - tilmelding er ikke nødvendig! 
 
Har du brug for yderligere oplysninger, kontakt Gang i Fredensborg på tlf. 72 56 25 66, 
eller mail alhh@fredensborg.dk 

Hver onsdag kl. 17.00 står enten vores natur- eller vores motionsvej-
leder klar til at tage dig med ud i mange af de flotte områder der fin-
des i Fredensborg kommune. 
 
Når naturvejlederen er på, så står naturoplevelsen i centrum og der 
lægges op til stop undervejs, hvor han fortæller om nogle af de steder 
og den natur I befinder jer i. 
 
Når  motionsvejlederen er på, så fokuseres der mere på motions-
delen, og du får tips til hvordan du kan bruge cykelen til at komme i 
bedre form. 

Op på cykelen - træd ud i naturen! 
Et tilbud med skiftevis motions– og naturvejleder, til dig som har en 
cykel du gerne vil bruge lidt mere! 
 
Vi starter to parallelle forløb, et i Fredensborg og et i Nivå, så du selv 
kan bestemme hvor det er nemmest at tage hen.  
 
Vi kører på helt almindelige cykler. Du skal blot medbringe din cykel, 
gerne en cykelhjelm og tøj der passer til vejret. 


