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Sund i Naturen
Partnerskabet Gang i Fredensborg

Indvielse: Ta‘ familie og venner med!

Velkommen til indvielsen af Find vej i Knurrenborg Vang 
– et nyt Find vej-koncept i Fredensborg Kommune 

 

	❱ TID: Lørdag den 5. april kl. 11.00 – 13.00 
 ❱ STED: Glenten Motions- og Legerum i skoven Knurrenborg  
 Vang. Indgang fra p-pladser ved hhv. Langstrupvej og   
 Kongevejen. Se kort. 

	❱ Ta’ ud på en SJOV FOTOJAGT efter posterne. Kan du   
 genfinde det samme motiv fra billedet i virkeligheden? Hvis du  
 har en smartphone, kan du samtidig høre stedets historie.

	❱ CHIP‘N RUN - prøv sprintbanen - hvor hurtigt kan du løbe?

	❱ Deltag i skøre LEGE OG DYSTER med hele familien i   
 motions- og legerummet. 

Per Frost Henriksen, formand for Fredensborg Kommunes Fritids- og Idrætsudvalg, 

og Jens Bjerregaard Christensen, skovrider for Naturstyrelsen Nordsjælland,  

byder velkommen. Vi serverer frugt og vand til alle fremmødte, så der er lidt at 

styrke sig på! 	



www.do-f.dk/klubber
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Partnerskabet Gang i Fredensborg byder på et 
væld af oplevelser i det fri. Prøv bl.a.:

Find vej i Grønholt Vang 
33 pæle med klippetænger er placeret på udvalgte 
steder i skoven. Folder med kort finder du ved 
p-pladserne ind til skoven. 

Find vej i Kokkedal 
Tag på fotosafari i Kokkedal og se, om du kan matche 
sted og billede. Folderen finder du på kommunens 
biblioteker og hjemmeside. 

Glenten Motions- og Legerum 
Anlægget inviterer til leg, træning og skovtur for hele 
familien.

Jagten på kongens fasaner - Fredag den 23. maj 2014 
Et løb for hele familien der mixer motion med historisk 
viden, med sjove poster og aktiviteter undervejs.

FamilieFræs - Lørdag den 20. september 2014 
Terrænløbet hvor hele familien kan deltage, med 
fornøjelige forhindringer og chance for at blive både 
våd og mudret!

Prøv over 200 ‘Find vej‘-tilbud  
fordelt over hele landet:

 

www.findveji.dk

  Læs mere på: www.naturstyrelsen.dk/Lokalt/Nordsjaelland/nyheder_fra_nordsjaelland

www.facebook.com/GangiFredensborg

www.fredensborg.dk/oplevelser 
MANGE OPLEVELSER I DET FRI I 
FREDENSBORG KOMMUNE

Deltag i fotokonkurrence!
Send senest den 8. april et sjovt, vildt eller flot  
billede fra Find vej Dagen 2014 til dof@do-f.dk -  
eller upload det til facebook.com/findveji. Det 
bedste billede bliver kåret i en Facebook-afstemning 
efterfølgende. Vinderen får et GARMIN VIRB ELITE 
ACTIONKAMERA fra LØBEREN (værdi: kr. 3.200 kr). 

www.facebook.com/findveji

Husk at spørge om lov, før du indsender eller offentliggør  
et foto af fremmede personer.


