BYG DIT EGET HUMLEBI-BO

Lørdag den 17. marts kl. 10.00 – 12.00
Du kan hjælpe humlebien ved at give den et godt
hjem i din have. Hør om humlebien og få hjælp til at
bygge et humlebi-bo på Humlebæk Bibliotek. De
nødvendige materialer udleveres. Tag børn og børnebørn med.
Mødested: Humlebæk Bibliotek, Humlebæk Center
40, Humlebæk
Ingen tilmelding. Gratis

FIND BÆVERSPOR I NORDSJÆLLAND
Søndag den 18. marts kl. 10.00 – ca. 12.00

Niels Worm fra Naturstyrelsen viser spor efter dyrene og fortæller, hvordan de påvirker deres omgivelser. Der er ingen garanti for, at vi ser bævere, men vi
vil se spor i landskabet. Få inspiration til at lave dine
egne bæverture.
Mødested: Parkeringspladsen ved Ladegårdsøen,
som ligger lige efter Dronningholms Slotsruin, når
man kommer fra Frederiksværk ad Auderødvej.
Tilmelding til martin_s_knudsen@hotmail.com.
Max. deltagerantal: 25.
Husk vandtæt fodtøj og gerne en kikkert. Begrænset
mulighed for samkørsel efter henvendelse til Niels
Hald, 49146160, lewinsky.hald@lic-mail.dk.

BESØG ET ØKOLOGISK FÅREHOLD
Lørdag den 21. april kl. 10.00 – 12.00

Kom og nyd foråret i Veksebo. Vi ser besætningen
(gotlandske pelsfår) med de nyfødte lam. Der vil
være mulighed for at købe gårdens produkter (garn,
skind, økologisk naturvin).
Mødested: Veksebovej 9, Fredensborg
Tilmelding til martin_s_knudsen@hotmail.com.
Max. deltagerantal: 20.
Ved stor interesse, opretter vi et ekstra besøg mellem
kl. 13.00 og 15.00.

AFFALDSINDSAMLING 2018

Søndag den 22. april kl. 10.00 - 12.00
Igen i år deltager vi i den landsomfattende affaldsindsamling. Det er en hyggelig aktivitet, som alle
kan være med i. Tag derfor børn og børnebørn med.
Kontakt Dennis Jæger, 49147455,
dennis_n_jaeger@gmail.com , hvis du vil arrangere
din egen affaldsindsamling. Endelig plan for indsamlingssteder meddeles senere. Indsamlingen fore-

går i samarbejde med bl.a. Grundejerforeningen Jellerød Have, Kokkedal på vej, Nivå Nu, Foreningen Lergravene Nivå og Fugleværnsfondens lokale arbejdsgruppe.
Mødested: Bl.a. Nivå Havn, nord for Put-and-take
søen i Nivå (kl. 11.00 - 13.00), Humlebæk Havn, tangen syd for Nivåens udløb i Øresund , containerpladsen i Jellerød Have og ved Kokkedal på Vej´s kontor,
Egedalsvænget 37 st. tv (kl. 11.00 - 13.00). Se ellers
hjemmesiden og vores side på Facebook. Ingen tilmelding.
Husk arbejdshandsker. Sække til affald udleveres på
indsamlingsstederne. De fyldte sække bliver afhentet.

NATTERGALETUR TIL
LANGSTRUP MOSE

Fredag den 25. maj kl. 19.30 – 22.00
På denne aftentur skal vi lytte til nattergalen og alle
de andre fugle, der netop nu synger af fuld hals. Uffe
Fester er turleder.

Vi byder på en sandwich til frokost – men skal have
tilmelding senest 3 dage inden. Send e-mail til
odderland@gmail.com.
Mødested: Ved indkørsel til skovvej over for Præstemosevej 33 (lige inden for skovbrynet, når man kommer fra Grønholt). GPS-koordinater: 55,95121o,
12,38935o. Vi har leer med, men husk arbejdshandsker, vandtætte støvler og drikkevarer.
Tilmelding kun, hvis du ønsker en sandwich. Gratis.
KYSTVANDRINGEN
Søndag den 10. juni kl. 10.30 - 13.30
Sammen med medlemmer af Hjerteforeningen går vi
en tur fra Humlebæk Station via Humlebæk Kirke til
det gamle Humlebæk Fiskerleje. Herfra følger vi kysten mod nord til Babylone Skov med minder både fra
den nære og den meget fjerne fortid. Tilbage via Krogerup Avlsgård, hvor der er mulighed for at indtage en
forfriskning. Turleder er Bent Skov Larsen, formand
for Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening.

Mødested: Vejenbrødvej ved nedkørslen til Langstrup
Mose lige vest for motorvejen. GPS-koordinater:
55,93583o, 12,47661o.
Ingen tilmelding. Gratis.

Mødested: Østsiden af Humlebæk Station
Ingen tilmelding. Gratis.

NATURDAG I LERGRAVENE

Søndag den 12. august kl. 10.00 - 14.00

Lørdag den 26. maj kl 14.00 - 16.00
Sammen med Foreningen Lergravene Nivå og Nivå
Nu sætter DN Fredensborg fokus på naturen i lergravene i Nivå. Du kan fange små dyr i søerne og på
land , bygge insekthoteller, lære at presse blomster og
se efter fugle i kikkert, også de meget store kikkerter.
Og du kan deltage i en spændende skatteleg med fine
præmier. Bliver du sulten og tørstig, kan vi også klare
det. Arrangementet er især beregnet for børn og unge,
men tag gerne forældrene og bedsteforældrene med.

Mødested: Nord for Put-and-take søen i Nivå
Ingen tilmelding. Gratis.

FORSOMMERHØSLÆT PÅ
SKOVFOGEDENGEN

Søndag den 3. juni kl. 10.00 - 14.00
To gange i løbet af sommeren slår Fredensborg Høslætlaug hø på en idyllisk og godt gemt eng i Grønholt Vang. Det er tiende år, vi er i gang, og resultaterne af vores fælles indsats er tydelige. Du er meget
velkommen til at være med, selv om du ikke er medlem af lauget og ikke tidligere har prøvet at slå med le
– vi giver en kort instruktion.

SENSOMMERHØSLÆT PÅ
SKOVFOGEDENGEN

Efteråret står for døren, og Skovfogedengen er ved at
blomstre af. Så er det tid for det sidste slæt på engen.
Programmet er det samme som den 3. juni.
Praktiske oplysninger: Se under forsommerhøslættet.

CYKELTUR TIL DANSTRUP HEGN
Søndag den 26. august kl. 9.30 - 14.30

Fra mødestedet, Fredensborg Brandstation, kører vi ad
veje og stier til Danstrup Hegn, hvor vi bl.a. møder
stenrøser, en 400 år gammel eg, en ”fægyde” og et
grævlingebo. Vi besøger også ”Rostgaards Sten” nær
Ulvesøen, inden turen går sydpå ad små veje til Højsager Mølle, hvor frokosten indtages. Tilbage til brandstationen via Veksebo. Gert Lusty er turleder. I samarbejde med Cyklistforbundet.
Mødested: Fredensborg Brandstation, Helsingørsvej
25, Fredensborg
Husk madpakke og drikkevarer. Påklædning efter vejrliget. Ingen tilmelding. Gratis.
Nærmere oplysninger om de enkelte ture kan du
finde på www.dn.dk/fredensborg eller ved at
kontakte Niels Hald på tlf. 4914 6160.

GEOLOGIENS DAGE. BUSTUR TIL
KULLEN
Søndag den 16. september 9.00 - 18.00

Kullen er et af Sveriges mest storslåede naturområder, kun få kilometer væk og alligevel så forskellig
fra, hvad vi er vant til. Forskellen skyldes undergrunden, det mere end 1 milliard år gamle, svenske
”urberg”, der er skudt op mellem dybe brudlinjer. Vi
besøger geologiske lokaliteter på Kullen og undervejs fra Helsingborg. Der bliver også tid til en kortere
eller længere tur til fods, alt efter ønske. Turledere er
Dorte Rørbech og Niels Hald. I samarbejde med DN
Gribskov.
Mødested: Helsinge Station kl. 9.00, Fredensborg
Station kl. 9.25, Helsingør Station, østlige udgang kl.
9.50.
Husk solidt fodtøj og påklædning efter vejrliget, madpakke og drikkevarer.
Tilmelding med angivelse af mødested på
fredensborg@dn.dk senest 4. september. Pris: 225
kr., børn 150 kr. Bankkonto for indbetaling oplyses
ved tilmeldingen. Nærmere oplysninger: Niels Hald,
tlf. 4914 6160.

FUGLETUR TIL VASERNE

Søndag den 28. oktober, kl 10.30 - 13.30.
Vaserne ved Furesøen med vandfyldte tørvegrave,
rørskove og ellesumpe er en af Nordsjællands gode
fuglelokaliteter. De insektædende småfugle er rejst
væk, til gengæld er områdets bærbuske fyldt med flokke af drosler. På vandet er der andefugle og lappedykkere. Turleder er Arne Christensen, DN Fredensborg.
Mødested: For enden af Fyrrebakken, Birkerød (en
sidevej til Vasevej).
Husk kikkert og madpakke.
Ingen tilmelding. Gratis.
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ÅRSMØDE
På årsmødet i Naturfredningsforeningens Fredensborgafdeling aflægger bestyrelsen beretning om det forløbne år og lægger op til diskussion. På årsmødet vælges
der samtidig medlemmer til bestyrelsen. Det er også
muligt at melde sig som ressourceperson til specielle
opgaver.
Tid og sted oplyses senere på afdelingens hjemmeside.

SVAMPETUR TIL DANSTRUP HEGN
Søndag den 29. september kl. 11.00 - 13.00
En årlig tilbagevendende begivenhed er DN Fredensborgs svampetur, der i år går til Danstrup Hegn. Det
er et godt sted at finde svampe, også selv om man er
mange af sted. Ole Thousig Møller er turleder. Han
slutter af med at se igennem, hvad vi har i kurvene,
og han udpeger de svampe, vi med sindsro kan spise.
Mødested: Parkeringsplads på nordsiden af Helsingørsvej tæt ved den vestlige udkant af skoven.
GPS-koordinater: 55.991518o 12.455305o.
Ingen tilmelding. Gratis. Begrænset mulighed for
samkørsel efter henvendelse til Niels Hald, 4914
6160, lewinsky.hald@lic-mail.dk.

I forbindelse med flere af turene har vi mulighed for i
begrænset omfang at tilbyde gratis transport, hvis
man ikke selv har bil.
Ring venligst til Niels Hald på tlf. 4914 6160.
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