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NATURAKTIVITETER som
gør dine børn både
gladere, klogere og
giver god kondition

Skov- og Naturstyrelsen
inviterer børnefamilier i
hovedstadsområdet til
offentlige naturarrangementer
og spændede udflugtsmål.
Deltagelse er gratis, og
det er ikke nødvendigt at tilmelde
sig, med mindre andet er nævnt. Kom
præcis, da arrangementet ofte foregår et
andet sted end ved mødestedet. En nærmere beskrivelse af, hvad der foregår på de
enkelte arrangementer,
finder du på

www.naturnet.dk

Naturvejlederne holder også
speciealarrangementer for lukkede
grupper. Se mere herom på
www.skovognatur.dk/ostsjælland eller
www.skovognatur.dk/hovedstaden.
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AUGUST
AUG
HVER WEEKEND I AUGUST KL. 10-17

NATURTUMULT
I UDSTILLINGSHUSET
– Sjov og bevægelse for børn
Naturtumult er et sjov og anderledes aktivitetstilbud fuld af
bevægelse og leg. Udstillingshuset er indrettet
til et bevægelsesværksted med
ideer til, hvordan
man kan være
aktiv i naturen. Når
man bevæger sig,
bliver kroppen sundere,
humøret stiger og koncentrationen forstærkes.
Se herom på
www.naturcentervestamager.dk
Mødested: Naturcenter Vestamager
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SØNDAG DEN 24. AUGUST KL. 13-15

Insektsafari
– På jagt efter insekterne i græsset,
luften og vandet
Mødested: Tårnby Naturskole
Granatvej 3, Vestamager
Arrangør: Tårnby Naturskole
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SØNDAG DEN 31. AUGUST KL.11-13

HVER WEEKEND I SEPTEMBER KL. 10-17

Flåtsafari

NATURTUMULT
I UDSTILLINGSHUSET

– Mød Danmarks farligste dyr
Den er ikke stor, men den er et af de
dyr, der sender flest mennesker til
lægen. Bevæbnet med flag, pincetter
og lup går vi på jagt efter flåten,
medens vi bliver klogere på levevis og
farlighed.
Mødested: Skodsborg station v.
Bøllemosevej

SEP

SEPTEMBER
SØNDAG DEN 7. SEPTEMBER KL. 11-16

Aktivitetsdag på Naturcenter
Herstedhøje
Den første søndag i hver måned sker
der noget ekstra på Naturcenter
Herstedhøje.
Se herom på www.herstedhoeje.dk
Mødested: Naturcenter Herstedhøje, se
bagside af folder
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– Sjov og bevægelse for børn
Naturtumult er et sjov og
anderledes aktivitetstilbud
fuld af bevægelse og leg.
Udstillingshuset er
indrettet til et
bevægelsesværksted med
ideer til, hvordan man kan
være aktiv i naturen. Når
man bevæger sig, bliver
kroppen sundere, humøret stiger
og koncentrationen forstærkes.
Se herom på
www.naturcentervestamager.dk
Mødested: Naturcenter Vestamager
SØNDAG DEN 7. SEPTEMBER KL. 11-16

Åbent hus på Naturcenter
Vestamager
Dagen vil være fuld af aktivitet og sjov
for børnefamilien rundt om på hele
centret.
Se herom på
www.naturcentervestamager.dk
Mødested: Naturcenter Vestamager
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LØRDAG DEN 20.SEPTEMBER KL. 16-19

Kogekunst i gløder

LØRDAG DEN 13. SEPTEMBER KL. 14-17

Med snorkel og maske
i Øresund
– På tur under vandet
Lån en våddragt og alt andet udstyr til
oplevelser under vandoverfladen.
Turen er med aldersbegrænsning på 10
år og med tilmelding.
Mødested: Ved Strandmøllekroen på
strandvejen.
Tilmelding: Tir – tor kl. 13-15 tlf. 39 97
39 10 senest d. 10. september
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– Kom og oplev bålets dragende
magi
Det er fascinerende at lave mad over
bål, og bålet har siden tidernes
morgen været et naturligt samlingspunkt for menneskers overlevelse,
varme, madlavning og hygge.
Vi vil demonstrere forskellige båltyper
og grille, koge og bage til den store
guldmedalje.
Vi sørger for råvarerne til maden,
medbring selv drikkevarer.
Pris pr deltager 30 kr. der betales på
dagen.
Tilmelding nødvendig: Tir – tor kl. 1315 tlf. 39 97 39 10 senest d.18. sep.
Mødested: Skodsborg station v.
Bøllemosevej
SØNDAG DEN 21. SEPTEMBER KL.13-15.30

Svampetur i Kongelunden
– Medbring kaffe og kurv
Mødested: P-pladsen på Skovvej inde i
Kongelunden
Arrangør: Tårnby Naturskole
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SØNDAG DEN. 21. SEPTEMBER kl. 11-15

Motionsdag i Uggeløse Skov
– Prøv kræfter med dig selv i din
smukke Uggeløse Skov
Inde i skoven har vi en lang
forhindringsbane, som blandt andet
soldater træner på. Den er svær og
hård, så du kommer virkelig på prøve
her. Der er også et mægtigt klatretårn,
hvor du med seler, hjelm og sikring vil
kunne afprøve dine færdigheder på
forskellige sværhedsgrader. Endelig vil
vi sætte forskellige redskaber
frem, så du kan prøve dine
kræfter på en vifte af
udfordringer. Det her er
en dag, som man bliver
stærk, smidig, og i
rigtig godt humør af.
Arrangementet
fungerer som ”åbent
hus”, så du kommer
bare, når du har lyst.
Mødested: P-pladsen i
Uggeløse Skov ved
Slangerupvej 78,
Lynge.
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OKT
OKTOBER

HVER WEEKEND I OKTOBER KL. 10-17

NATURTUMULT
I UDSTILLINGSHUSET
– Sjov og bevægelse for børn
Naturtumult er et sjov og anderledes
aktivitetstilbud fuld af bevægelse og
leg. Udstillingshuset er indrettet til et
bevægelsesværksted med ideer til,
hvordan man kan være aktiv i naturen.
Når man bevæger sig, bliver kroppen

SE MERE OM AKTIVITETERNE PÅ WWW.NATURNET.DK

sundere, humøret stiger og koncentrationen forstærkes.
Se herom på
www.naturcentervestamager.dk
Mødested: Naturcenter Vestamager
SØNDAG DEN 5. OKTOBER KL. 11-16

SØNDAG DEN 12 OKTOBER KL. 13-15

Befri et æbletræ i Kongelunden
Vi giver lys og luft til træet, og presser
saft af æblerne
Mødested: Hjørnet af Kalvebodvej og
Rosenlundsvej, SV Amager
Arrangør: Tårnby Naturskole

Aktivitetsdag på Naturcenter
Herstedhøje
Den første søndag i hver måned sker
der noget ekstra på Naturcenter
Herstedhøje.
Se herom på www.herstedhoeje.dk
Mødested: Naturcenter Herstedhøje, se
bagside af folder
SØNDAG DEN 5. OKTOBER KL.11-13

Svampetur i Jægersborg hegn
Måske finder vi en masse forskellige
svampe, men hvorfor er der mon så
mange svampe i skoven? Nogle
svampe er giftige og andre svampe
smager godt. Hvordan kan vi kende
forskel?
Medbring kaffe og kurv
Mødested: Skodsborg Station v.
Bøllemosevej
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Efterårsferie
LØRDAG DEN 11. OKTOBER – SØNDAG
DEN 21. OKTOBER KL. 10-16

NATURTUMULT
I UDSTILLINGSHUSET
– Sjov og bevægelse for børn
Naturtumult er et sjov og anderledes
aktivitetstilbud fuld af bevægelse og
leg. Udstillingshuset er indrettet til et
bevægelsesværksted med ideer
til, hvordan man kan være
aktiv i naturen. Når man bevæger sig,
bliver kroppen sundere, humøret stiger
og koncentrationen forstærkes.
Mødested: Naturcenter Vestamager
www.naturcentervestamager.dk
SØNDAG DEN 12. OKTOBER – TORSDAG
DEN 16. OKTOBER KL. 10 -14

Sjov Skov i Jægersborg Hegn
– Børneaktiviteter med bål og sjov
Tjek skovognatur.dk/hovedstaden
Mødested: Tørvehussletten i Jægersborg hegn. Skilte fra P-plads og
Skodsborg Station
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ONSDAG DEN 15. OKTOBER KL. 11-15

Jagtdag i Slagslunde Skov
Jagten er i gang, og en masse mennesker driver jagt i Danmark.
Du vil på dette arrangement få
mulighed for at opleve forskelligt, der
alt sammen handler om det at gå på
jagt. Du vil møde jægeren og jægerens
forskellige udstyr, du vil se og smage
på dyrene, og du vil kunne prøve en
masse forskelligt, som handler om jagt,
vildt og jægere.
Arrangementet fungerer som ”åbent
hus”, så du kommer bare, når du har
lyst.
Mødested: Skovvej ved Buresøbadet,
Buresø, Slangerup.
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NOVEMBER
NOV
HVER WEEKEND I NOVEMBER KL. 10-16

NATURTUMULT
I UDSTILLINGSHUSET
– Sjov og bevægelse for børn
Naturtumult er et sjov og anderledes aktivitetstilbud fuld af
bevægelse og leg. Udstillingshuset er indrettet til et
bevægelsesværksted med
ideer til, hvordan man kan være
aktiv i naturen. Når man
bevæger sig, bliver kroppen
sundere, humøret
stiger og koncentrationen forstærkes.
Se herom på
www.naturcentervestamager.dk
Mødested: Naturcenter Vestamager

SØNDAG DEN 2. NOVEMBER KL. 11-16

Aktivitetsdag på Naturcenter
Herstedhøje
Den første søndag i hver måned sker
der noget ekstra på Naturcenter
Herstedhøje.
Se herom på www.herstedhoeje.dk
Mødested: Naturcenter
Herstedhøje, se
bagside af folder
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SØNDAG DEN 2. NOVEMBER KL. 13-16

Publikumsjagt på Vestamager
– Følg med en rigtig jæger på jagt
Nu kan du komme med på en rigtig
jagt sammen med rigtige jægere, der
fortæller, hvorfor man går på jagt, og
hvordan man gør. I går en “såt“
igennem. I er tilskuere og følges med
en jæger. Eller I er klappere, dvs. er
med til at klappe dyrene hen til der,
hvor jægerne står. Husk gummistøvler
Mødested: Naturcenter Vestamager
Tilmelding nødvendig: senest 30.
oktober på tlf. 39973910.
Telefontid: tirsdag,onsdag og
torsdag kl.13-15

LØRDAG DEN 1. NOVEMBER KL. 10-12

Hvad er der indeni en hjort?
Hvorfor skyder man hjorte? Kom og
oplev naturvejlederen rense det frisk
skudte dyr for indvolde, lunger mm. og
forvandle dyret til mad, der kan købes i
supermarkedet.
Mødested: Dyrehaven ved Klampenborg port
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SØNDAG DEN 9. NOVEMBER KL. 11-14

LØRDAG DEN 22. NOVEMBER KL. 10-12

Skovhuggertur i Jægersborg
Hegn

Hvad er der indeni en hjort?

Vores klima er ved at ændre sig til det
varmere. Hvad det betyder for træer,
planter og dyr i skoven, kan du blive
meget klogere på. Vi har værktøjet, du
stiller med musklerne.
Mødested: Skodsborg station ved
Bøllemosevej
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Hvorfor skyder man hjorte? Kom og
oplev naturvejlederen rense det frisk
skudte dyr for indvolde, lunger mm. og
forvandle dyret til mad, der kan købes i
supermarkedet.
Mødested: Naturcenter Vestamager
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LØRDAG DEN 29. NOVEMBER KL. 14-16

Juletumult på Naturcenter
Vestamager
Ta´ hele familien med på en juleudfordring. Nissen har været på spil
omkring Naturcenter Vestamager, og
der er et lille juleløb for børnene.
Bagefter er der varm gløgg, saft og
juleknas i traktørstedet, hvor den
lokale musikskole spreder julestemning, mens vi laver naturjulepynt.
Gratis arrangement.
Sted: Traktørstedet på Naturcenter
Vestamager, Granatvej 9, 2770 Kastrup
Arrangør: By & Havn og Skov- og
Naturstyrelsen
Tilmelding på www.byoghavn.dk/byliv

værksteder, og andre værksteder, hvor
du kan lave fine ting, der hører julen
til. Vi byder på varm kakao og god
julestemning.
Arrangementet fungerer som ”åbent
hus”, så du kommer bare, når du har
lyst.
Følg skiltene fra Hareskoven Station og
frem til Sletten, der
ligger én km fra
stationen.
Mødested:
Hareskoven
Station i
Værløse

SØNDAG DEN 30. NOVEMBER KL. 11-15

Juletur i Hareskoven – skovens
juleværksted
Vi mødes på stationen og her fra går vi
ind til en flot lysning i skoven, hvor vi
har bål og læ.
Det er den 1.ste søndag i advent, og
skoven giver en masse muligheder for
at samle ting til julen. Vi saver træskiver, henter pyntegran, samler kogler
og meget andet. Der vil være snitte
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SØNDAG DEN 7. DECEMBER KL. 13-15

DEC

DECEMBER
SØNDAG DEN 7. DECEMBER KL. 11-15

Julearrangement på Naturcenter
Herstedhøje

Jul i skoven
Vi samler ind og laver juledekoration –
midt inde i skoven.
Mødested: P-pladsen på Skovvej inde i
Kongelunden
Arrangør: Tårnby Naturskole

Det er den første søndag i måneden.
Derfor sker der noget ekstra på
naturcenteret, og denne søndag
handler det om jul.
Kom og vær med og få noget flot med
hjem til stuen, som både hygger og
pynter. Vi sørger for alle materialerne,
du skal bare komme i god stemning.
Arrangementet fungerer som ”åbent
hus”, så du kommer bare, når du har
lyst.
Se herom på www.herstedhoeje.dk
Mødested: Naturcenter Herstedhøje,
se bagside af folder
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JAN
JANUAR
SØNDAG DEN 4. JANUAR KL. 11-16

Aktivitetsdag på Naturcenter
Herstedhøje
Den første søndag i hver måned sker
der noget ekstra på Naturcenter
Herstedhøje.
Se herom på www.herstedhoeje.dk
Mødested: Naturcenter Herstedhøje, se
bagside af folder
SØNDAG DEN 4. JANUAR KL. 11-13

Kom til nytårskur i Jægersborg
hegn
Hvorfor er træerne nøgne om vinteren? Og hvor er alle skovens dyr
egentlig henne?
Vi går jagt for at finde svar på disse og
andre spænende spørgsmål. Til sidst
skåler vi nytåret ind i skovens egen
champagne
Mødested: Skodsborg station Jægersborg Hegn
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FEB

FEBRUAR
SØNDAG DEN 1. FEBRUAR KL.10-16
OG HVER WEEKEND I FEBRUAR KL. 10-16

BALANCEKUNST
Nyt tilbud på
Naturcenter Vestamager åbner!
– Interaktiv udstilling om din,
dyrenes og klodens balance
Start i Udstillingshuset og fortsæt med
aktiviteter udendørs.
Se herom på
www.naturcentervestamager.dk
Sted: Naturcenter Vestamager, se
bagside af folder
Udstillingen har åbent til og med
den 11. december 2009
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SØNDAG DEN 1. FEBRUAR KL. 11-16

Aktivitetsdag på Naturcenter
Herstedhøje
Den første søndag i hver måned sker
der noget ekstra på Naturcenter
Herstedhøje.
Se herom på www.herstedhoeje.dk
Sted: Naturcenter Herstedhøje, se
bagside af folder

Vinterferie

LØRDAG DEN 7. FEBRUAR – SØNDAG DEN
15. FEBRUAR KL. 10-16

BALANCEKUNST
– Interaktiv udstilling om din,
dyrenes og klodens balance
Start i Udstillingshuset og fortsæt med
aktiviteter udendørs.
Se herom på
www.naturcentervestamager.dk
Sted: Naturcenter Vestamager, se
bagside af folder
MANDAG DEN 9. FEBRUAR – TORSDAG
DEN 12. FEBRUAR KL. 10-13

Vinterferie
– 4 seje dage i Jægerborg Hegn
træklatring, bueskydning, træfældning, bål m. m.
Mødested: Tørvehussletten i Jægersborg hegn. Skilte fra P-plads og
Skodsborg Station
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Vinterferie

MARTS
MAR
HVER WEEKEND I MARTS
KL. 10-16

MANDAG DEN 9. FEBRUAR KL. 11-15

BALANCEKUNST

Fra frø til stol

– Interaktiv udstilling om
din, dyrenes og klodens
balance
Start i Udstillingshuset og fortsæt
med aktiviteter udendørs.
Se herom på
www.naturcentervestamager.dk
Sted: Naturcenter
Vestamager, se bagside
af folder

Træer er vigtige i vores hverdag. Vi
bruger dem til møbler, huse, papir,
ispinde og et hav af andre ting.
Du kan denne dag opleve alt om træer,
og selv være med til at så, plante, save
skære og snitte.
Vi fælder træer og du kan selv prøve
kræfter med træfældning. Vi bygger
store og små ting, og du er selvfølgelig
velkommen til også at være med, så du
kan få et nyt lille træ med hjem eller
noget fint, du selv har bygget til dit
hjem.
Arrangementet fungerer som ”åbent
hus”, så du kommer bare, når du har
lyst.
Mødested: Vestrehus, Mørkebakkevej
1, Allerød
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SØNDAG DEN 1. MARTS KL. 11-16

Aktivitetsdag på Naturcenter
Herstedhøje
Den første søndag i hver måned sker
der noget ekstra på Naturcenter
Herstedhøje.
Se herom på www.herstedhoeje.dk
Mødested: Naturcenter Herstedhøje, se
bagside af folder
SØNDAG DEN 22. MARTS KL. 11-15

Historisk dag
Ved den smukke Dæmpegård vil vi
have en masse værksteder og oplevelser for dig, som vil opleve historien på
nærmeste hold, og som gerne vil
mærke den på kroppen. På en cykeltur
rundt i skoven vil vi blandt andet
besøge de store kæmpehøje, hvor det
er muligt at komme ind i et par af
dem.
På forskellige værksteder vil vi arbejde
med historisk værktøj og lave kopier af
ting fra gamle dage. Det kan være helt
fra stenalderen og frem til da morfar
var ung.
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Arrangementet fungerer som ”åbent
hus”, så du kommer bare, når du har
lyst.
Mødested: Dæmpegård i Tokkekøb
Hegn, Allerød.
Biler parkeres på P-plads på Frederik 7
Vej, og følg skiltene frem til Dæmpegård
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SØNDAG DEN 22. MARTS KL. 11-13

Når lynet slår ned i Dyrehaven
– Sprængning af farlige træer i
Dyrehaven
Dyrehavens gamle trækæmper får
normalt lov til at dø en naturlig og
værdig død. Tilsidst falder de sammen
som følge af råd og vind til gavn for
fugle og insekter. I nogle tilfælde når
træet står tæt på stier og veje, hvor
publikum færdes, kan det blive
nødvendigt at hjælpe processen lidt på
vej.
I stedet for at fælde træet med
motorsav, anvender skovens folk
dynamit for at gøre træet ufarligt
samtidigt med, at der efterlades et
mere naturligt indtryk.
Kom og oplev det spændende og
ikke ufarlige arbejde med dynamit
og sprængning.
Mødested: Klampenborg
Port i Dyrehaven
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APR
APRIL

HVER WEEKEND I APRIL KL. 10-17

BALANCEKUNST
– Interaktiv udstilling om din,
dyrenes og klodens balance
Start i Udstillingshuset og fortsæt med
aktiviteter udendørs.
Se herom på
www.naturcentervestamager.dk
Sted: Naturcenter Vestamager, se
bagside af folder
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Påskeferie
LØRDAG DEN 4. APRIL – MANDAG DEN
13. APRIL KL. 10-17

BALANCEKUNST
– Interaktiv udstilling om din,
dyrenes og klodens balance
Start i Udstillingshuset og fortsæt med
aktiviteter udendørs.
Se herom på
www.naturcentervestamager.dk
Sted: Naturcenter Vestamager, se
bagside af folder
SØNDAG DEN 5. APRIL KL. 11-16

Aktivitetsdag på Naturcenter
Herstedhøje

SØNDAG DEN 5. APRIL KL. 11-14

Den første søndag i hver måned sker
der noget ekstra på Naturcenter
Herstedhøje.
Se herom på www.herstedhoeje.dk
Mødested: Naturcenter Herstedhøje,
se bagside af folder

Hvordan kommer en kylling ind i
ægget og hvordan kommer den ud?
Hvordan se en kylling ud, når den lige
er kommet ud? Og hvad siger en
kylling der er blevet væk fra sin mor?
Tør du lade en kylling sidde i din
hånd?
Mødested: Naturcenter Vestamager
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Høns og påskekyllinger
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LØRDAG DEN 18. APRIL KL. 13-15

Dus med himlens fugle
– Fugletur for børnefamilier
Mødested: Tårnby Naturskole
Granatvej 3, Vestamager
Arrangør: Tårnby Naturskole

MAJ
MAJ
HVER WEEKEND I MAJ KL. 10-17

BALANCEKUNST
– Interaktiv udstilling om din,
dyrenes og klodens balance
Start i Udstillingshuset og fortsæt med
aktiviteter udendørs. Se herom på
www.naturcentervestamager.dk
Sted: Naturcenter Vestamager,
se bagside af folder
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SkovensDag
SØNDAG DEN 3. MAJ KL. 10-16

På Skovens dag kan du opleve en masse
om skov. Der vil være arbejdende
værksteder og masser af muligheder for
at opleve skoven og dyr, planter og ikke
mindst alle os, der har vores daglige
arbejde mellem træerne.
Vi byder på bål og herlige snobrød samt
frisk saft til at læske ganen med.
Arrangementet fungerer som ”åbent
hus”, så du kommer bare, når du
har lyst.

SKOVEN DAG
på Naturcenter Herstedhøje
Mødested: Naturcenter
Herstedhøje i Vestskoven,
Albertslund. Se www.herstedhoeje.dk

SKOVENS DAG
på Eremitagesletten
Mødested: Dyrehaven ved Magasindammen øst for Eremitageslottet

SKOVENS DAG i Hareskoven
Mødested: Hareskoven Station,
Værløse.
Følg skiltene fra stationen og ind
til Sletten
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SØNDAG DEN 17. MAJ KL. 11-16

SØNDAG DEN 17. MAJ KL. 13-16

Åbent hus på Naturcenter
Vestamager

Min første fisketur

Hele dagen vil ose af aktivitet på
naturcenteret.
Kom og besøg naturskolerne og
traktørstedet
Mødested: Naturcenter Vestamager

– Medefiskeri på Vestamager
Mødested: P-pladsen for enden af
Frieslandsvej, Vestamager
Arrangør: Tårnby Naturskole

SØNDAG DEN 17. MAJ KL. 13-16

MTB-O cykeldag
For voksne og børn der kan håndterer
en mountainbike.
Orienteringsløb på mountainbikes
bliver den næste store sportsdille i de
danske skove. Med de brede dæk og
mange gear er de rå mountainbikes
perfekte til at prøve kræfter med
skovens grusveje. Og ikke alene skal
man holde sig på cyklen, man skal
også prøve at følge med på kortet,
som ryster op og ned foran på styret.
Kortet viser, hvor posterne er. Naturvejlederne har lagt nogle baner, så alle
kan blive udfordret på deres niveau.
Mødested: Holte station
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SØNDAG DEN 31. MAJ KL. 11-13

Sjov med sten
Sten kan være irriterende, når man skal
ud at bade. Men i dag er vi glade for
dem, for vi skal ud at finde flotte sten i
forskellige former og farver samt høre
om, hvor stenene egentlig kommer fra.
Vi skal også prøve at slibe nogle sten
helt glatte og lave små stenfigurer og
smykker.
Mødested: P-pladen ved Strandmøllekroen på Strandvejen

JUN
JUNI

HVER WEEKEND I JUNI KL. 10-17

BALANCEKUNST
– Interaktiv udstilling om din,
dyrenes og klodens balance
Start i Udstillingshuset og fortsæt med
aktiviteter udendørs.
Se herom på
www.naturcentervestamager.dk
Sted: Naturcenter Vestamager, se
bagside af folder
SØNDAG DEN 7. JUNI KL. 11-16

Aktivitetsdag på Naturcenter
Herstedhøje
Den første søndag i hver måned sker
der noget ekstra på Naturcenter
Herstedhøje.
Se herom på www.herstedhoeje.dk
Mødested: Naturcenter Herstedhøje,
se bagside af folder
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LØRDAG DEN 6. JUNI KL. 16-20

Kogekunst i gløder
Kom og oplev bålets dragende
magi
Det er facinerende at lave mad over
bål, og bålet har siden tidernes
morgen været et naturligt samlingspunkt for menneskers overlevelse,
varme, madlavning og hygge.
Vi vil demonstrerer forskellige båltyper,
og grille koge og bage til den store
guldmedalje.
Vi sørger for råvarerne til maden,
medbring selv drikkevarer.
Pris pr deltager 30 kr. der betales på
dagen.
Tilmelding nødvendig: Tir – tor kl. 1315 tlf. 39 97 39 10 senest den 4. juni
Mødested: Skodsborg station Jægersborg Hegn
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LØRDAG DEN 13. JUNI KL. 11-14

Med snorkel og maske
i Øresund
Lån en våddragt og alt andet udstyr til
oplevelser under vandoverfladen.
Turen er med aldersbegrænsning på 10
år og med tilmelding.
Mødested: P-pladsen ved Strandmøllekroen på strandvejen.
Tilmelding: Tir – tor kl. 13-15 tlf. 39 97
39 10 senest den 10. juni

SE MERE OM AKTIVITETERNE PÅ WWW.NATURNET.DK

SØNDAG DEN 14. JUNI KL. 11-15

På gravens rand
I Karlslunde Kalkgrav sker der en
masse spændende denne dag.
Kalkgraven er kendt for de mange
fossiler, som vi sammen graver frem.
Men der vil også ske en masse andet.
Der vil blive mulighed for at fange
smådyr med ketcher, vi vil ryge og
grille fisk, arbejde med pileflet og
en masse andet spændende.
Arrangementet fungerer som ”
åbent hus”, så du kommer bare,
når du har lyst.
Mødested: P-pladsen på Silovej,
Karlslunde
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FREDAG DEN 19. JUNI KL. 18 – LØRDAG
DEN 20. JUNI KL. 10

Nattur i telt på Vestamager
Rul soveposen sammen og tag på tur
til en af de nye lejrpladser på Vestamager. Der skal fiskes, snittes og laves
bålsjov. Medbring selv mad til fredag
aften og lørdag morgen – gerne
bålmad!
Mødested: Indgang til Vestamager ved
Frieslandsvej.
Tilmelding: Tir – tor kl. 13-15 tlf. 39 97
39 10 senest den 18. juni
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Sommerferie
LØRDAG DEN 27. JUNI – SØNDAG DEN
9. AUGUST
ÅBENT ALLE UGENS DAGE KL.10-17

BALANCEKUNST
– Interaktiv udstilling om din,
dyrenes og klodens balance
Start i Udstillingshuset og fortsæt med
aktiviteter udendørs.
Se herom på
www.naturcentervestamager.dk
Sted: Naturcenter Vestamager, se
bagside af folder
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Inspiration og muligheder på nettet
SkovogNatur.dk
– natur for børnefamilier
Hent inspiration til udflugtsmål og aktiviteter
SkovogNatur.dk
– vælg lokalområdet
Her findes beskrivelser af de enkelte
naturområder og friluftsaktiviteter, som
hører under lokale skovdistrikter

Friluftskortet.dk – her finder du:
Afmærkede ruter i naturen
• Vandreruter
• Cykelruter
• Rideruter
Faciliteter
• Bål og grillpladser
• Naturlegepladser
• Hundeskove
• Fugletårne og fugleskjul
• Naturudstillinger
• Naturskoler og Naturcentre
• Parkeringspladser
Fiskeri
• Steder hvor der frit fiskeri
og hvor der er betalingsfiskeri
• Overnatning
• Fri overnatning
• Primitive overnatningspladser
• Lejrpladser
• Seværdigheder m.m., da det
handler om meget mere end fiskeri
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Spændende udflugtssteder for børn

•
•
•
•
•
•
•

Gratis børneaktiviteter i weekender og ferier
Små oplevelsesture
Naturlegeplads
Traktørsted med salg af mad og drikke
Picnicsteder
Gratis cykeludlån
Bålsteder

Se mere på Naturcentervestamager.dk
NATURCENTER HERSTEDHØJE
Herstedhøje Allé 1, 2620 Albertslund
•
•
•
•
•
•
•

Bålhuse
Udstilling
Værktøj og fangstgrej til udlån
Salg af forfriskninger
Masser af turforslag
Undervisningslokaler
Legemuligheder

Se mere på Herstedhoeje.dk
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