
Aktiviteter til låns 

 

  

Lån udstyret på biblioteket og 

invitér familien og vennerne 

med ud i Nivås natur.  

Bålhytten i Dageløkke Skov stod fær-

dig ved udgangen af 2016. Den er til fri 

afbenyttelse for alle skovens gæster og 

kan ikke reserveres. Hytten ligger i den 

sydøstlige ende af Dageløkke Skov, lige 

nord for lergravene i Nivå. 

Humlebæk 

Nivå 

DAGELØKKE 

 Skovmarken 

 Bålhytten 

Bålhytten er etableret af Gang i Fre-

densborg, partnerskabet mellem Natur-

styrelsen Nordsjælland og Fredensborg 

Kommune, i samarbejde med Nivå Nu 

og Nivå Skole Nord.  

Det er nemt – du vælger en aktivitet - 

putter aktivitetsbeskrivelse og udstyr i 

rygsækken og er klar til at tage ud på 

tur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Aktiviteter og udstyr kan lånes fra Nivå  

Bibliotek og Medborgercenter.  



 Eik og kronhjorten  
I eventyret om Eik og Kronhjorten følger vi i fodsporene 
på 12 årige Eik, som går på jagt efter en kronhjort helt 
alene. Historien er baseret på livet ved bopladserne 
langs Nivå-fjorden i Stenalderen. Aktiviteten foregår 
ved at man skiftevis læser historien og udfører forskelli-
ge lege og dyste, efter en kronologisk rute i skoven.  

Målgruppe: 
Grupper med mange delta-
gere. Fra 7 år. 
 
Sted:  
Bålhytten i Dageløkke Skov 

 Skovens smådyr  
Gennem undersøgelser og leg, lærer I dyrenes navne 
og udseende at kende, og bliver bekendte med levevil-
kårene til nogle af de smådyr man typisk finder i sko-
ven. 

Målgruppe: 
Børnehaver og familier med 
børn ca. 5 - 9 år 
 
Sted:  
Bålhytten i Dageløkke Skov 

 Kom med ud og leg  
10 udvalgte lege og dyste som inspirerer til bevægelse. 
Aktiviteterne er valgt fordi de er sjove, de er udstyrslet-
te, de er nemme at organisere og de kan benyttes af 
børn og voksne i alle aldre. Der kræves ikke særlige 
forudsætninger for at kunne deltage.  

Målgruppe: 
Grupper med mange delta-
gere. 
 
Sted:  
Bålhytten i Dageløkke Skov 

 Træerne i Dageløkke Skov  
Lær nogle af de træarter, som findes i den lokale skov, 
at kende gennem en række aktiviteter hvor I undersø-
ger træerne og deres egenskaber.  

Målgruppe: 
Familier med børn  
ca. 9 - 13 år 
 
Sted:  
Bålhytten i Dageløkke Skov 

 Johann og Slettenfiskerne  
Eventyret er baseret på en konkret historisk hændelse, 
og giver et spændende indblik i Nivås teglværkshistorie. 
Aktiviteten foregår ved at man skiftevis læser historien 
og gennemfører forskellige lege og dyste, efter en kro-
nologisk rute i havnen. 

Målgruppe: 
Grupper med mange delta-
gere. Fra 7 år 
 
Sted:  
Nivå Havn og Strandpark 

 Flugten gennem Nivå  
Aktionen mod de danske jøder i 1943 og flugten til Sve-
rige, med udgangspunkt i den konkrete historie der ud-
spillede sig i og omkring Ringovnen i Nivå og i Fredens-
borg Kommune. Følg den autentiske rute og drøft di-
lemmaerne på baggrund af historien i hæftet.  

Målgruppe: 
Unge og voksne fra  
ca. 14 år  
 
Sted:  
Nivaagaard Teglværks  

Ringovn 

 

Aktiviteter til låns 
 

Gør skovturen lidt mere spændende – 

inviter familie og venner med ud på op-

dagelse i Nivås natur.  
 
I forbindelse med etableringen 

af bålhytten i Dageløkke Skov i 

2016, er der udviklet en række 

aktiviteter, hvor du får mulig-

hed for at udforske skovens 

smådyr, træer og kulturhisto-

rie, og få inspiration til lege 

og dyste.  
 

Der er i alt seks forskellige ak-

tiviteter. Fire af dem foregår 

med udgangspunkt i Dageløk-

ke Skov. De to andre fra Nivå 

Havn og Strandpark og Nivaa-

gaard Teglværks Ringovn. 
 
Nogle af aktiviteterne er velegnet for 

familieturen, andre til en skovtur med 

mange deltagere.  
 
Til højre kan du se mere om aktiviteter-

nes indhold. 
 
Aktivitetsbeskrivelserne kan også 

downloades 

Du kan dowloade aktivitets-

beskrivelserne fra Fredens-

borg Kommunes hjemme-

side: 

www.fredensborg.dk/

aktivitetertillåns  

 

God tur!  

 

Venlig hilsen   
partnerskabet  

Gang i Fredensborg. 


