DYRESPOR I SKOVEN - FAMILIETUR
Søndag den 1. marts kl. 10.00 - 12.00

Tag børnene med på en tur i Grønholt Vang, hvor vi
vil se efter spor fra pattedyr, fugle og insekter. Starten af marts er en god tid at se efter spor, fordi græsset stadig er lavt og træer og buske er uden blade.
Først viser vi nogle eksempler på, hvad man kan
finde. Derefter går vi sammen gennem skoven og
leder efter spor og ser efter fugle. Dele af ruten kan
være smal, ujævn og mudret, så der kræves godt
fodtøj. Vi går i ca. 2 timer med en indlagt pause med
forfriskninger til børnene. Turen guides af Martin
Stausholm Knudsen fra DN Fredensborg (tlf.
53803556).
Mødested: Præstemosevej nær Tulstruphus. Der er
parkering på begge sider af vejen markeret med DN
flag. Nærmeste adresse er Præstemosevej 31. Krak,
kort 55, J6. Husk: Tøj til vejret, en pose til fund og
gerne en fuglekikkert. Ingen tilmelding. Gratis.

BYG DIN EGEN MEJSEKASSE

Lørdag den 14. marts kl. 10.00 - ca. 12.00
Vi har træ, der er skåret til i de korrekte mål, klar til
at blive samlet til en redekasse til mejser eller spurve. Du kan få lavet det hul, der passer til den fugl, du
gerne vil tiltrække. Tag børn og børnebørn med.
Mødested: Naturstyrelsens Planteavlssstation, Krogerupvej 21, 3050 Humlebæk. Ingen tilmelding.
Gratis.

NATUR OG KULTUR I
GRØNHOLT VANG

Søndag den 5. april kl. 13.00 - ca 16.00.
Natur og kultur i Grønholt Vang er en opfølgning af
turen med samme navn i 2019.
Denne gang koncentrerer vi os om skovens nordlige
del. Vi har forstærket holdet med Kurt Christensen,
der har kortlagt skoven og kender den ned til mindste detalje. Vi har desuden inviteret fhv. skovfoged
Hans Kolling Andersen med på turen, og han vil
undervejs fortælle om sit syn på skovens benyttelse
og beskyttelse. Turledere er Mette Vontillius og Carl
Holten-Andersen.
Mødested er som i 2019: P-pladsen overfor Grønholt Station ved Grønholtvangen 19, Fredensborg
Carl Holten-Andersen, cha@cha.dk, tlf. 2129 9009.
Ingen tilmelding. Gratis.

AFFALDSINDSAMLING 2020

Søndag den 26. april kl. 11.00 - 13.00.
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, 4044 4719,
dennis_n_jaeger@gmail.com, hvis du vil arrangere
din egen affaldsindsamling. Indsamlingen foregår i
samarbejde med bl.a. Kokkedal på Vej, Nivå Nu, Foreningen Lergravene Nivå, De vilde Svaner og Kulturstationen.
Mødested kl. 11.00 - 13.00: Nivå Havn, Humlebæk
Station, Kokkedal på Vej’s kontor, Egedalsvænge 37,
st.tv., det store lyskryds ved Fredensborg Rådhus og
nord for Put-and-take søen i Nivå, Fredensborg Station, Aarstiderne (Krogerup avlsgård), Veksebo på
hjørnet af Veksebovej og Smedevej (kl. 10-11). Se i
øvrigt facebook og hjemmesiden. Husk arbejdshandsker. Sække til affald udleveres på indsamlingsstederne. De fyldte sække bliver afhentet. Ingen tilmelding.

NATURDAG PÅ KROGERUP
Søndag den 3. maj kl. 13.00 - 17.00
Forårets store møde om klima, biodiversitet og cirkulær økonomi finder sted på Krogerup Højskole. Indlæg af blandt andet professor Katherine Richardson
og direktør Annemette Fuglsang, affaldsselskabet
Renosyd.
Udstillinger, særlige arrangementer for børn, guidede
ture i den smukke omegn plus lidt at spise og drikke.
Mødested: Krogerup Højskole, Krogerupvej 13, 3050
Humlebæk. Kontaktperson: Niels Hald,
lewinsky.hald@lic-mail.dk, tlf. 4914 6160 .

HØSLÆT PÅ SKOVFOGEDENGEN

Søndag den 17. maj kl. 10.00 - 14.00
Gentages søndag den 5. juli og søndag den 23.
august.
Fredensborg Høslætlaug inviterer til årets første høslæt. Tag familie og venner med til en dag med naturpleje med le på Skovfogedengen. Instruktion til uøvede. Husk gummistøvler, handsker og drikkevarer.
Ønsker du frokost den 17. maj, skal du sende en email til fredensborg@dn.dk senest 10. maj.
Mødested: Præstemosevej 33 ved indkørsel til skovvej. Små flag viser videre til engen, ca. 500 m.
Kontaktperson: Odd Bakkengen,
odderland@gmail.com, tlf. 2636 4775.
Ingen tilmelding. Gratis

NATTERGALETUR TIL
LANGSTRUP MOSE

Fredag den 29. maj kl. 19.00 - 21.30
På denne aftentur skal vi lytte til nattergalen og alle de
andre fugle, der netop nu synger af fuld hals. Uffe Fester er turleder.
Mødested: Vejenbrødvej ved nedkørslen til Langstrup
Mose, lige vest for motorvejen.
Ingen tilmelding. Gratis.

NATURDAG I LERGRAVENE
Lørdag den 6. juni kl. 14.00 - 16.00

Sommeren er lige begyndt. Sammen med Foreningen
Lergravene Nivå, De vilde Svaner og Nivå Nu sætter
DN Fredensborg fokus på naturen i lergravene i Nivå.
Du kan fange små dyr i søerne og på land, lære at presse blomster og se efter fugle i kikkert. 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 forældre og bedsteforældre med.
Mødested: Nord for Put-and-take søen i Nivå ved stien
mellem Poppelhøj og Kystbanen.
Ingen tilmelding. Gratis.

KYSTVANDRINGEN

Søndag den 7. juni kl. 14.00 - 16.30
Sammen med medlemmer af Hjerteforeningen går vi
fra Nivå Station gennem det gamle Nivå til Fugleværnsfondens reservat ved Øresund. Herfra videre til
Nivå Havn. På turen tilbage til stationen følger vi tracéet fra den gamle teglværksbane. Guide er formanden
for Karlebo Lokalhistoriske Forening, Niels Storgaard
Simonsen.
Mødested: Nivå Station ved stationsbygningen.
Ingen tilmelding. Gratis.

CYKELTUR TIL BØLLEMOSEN I
JÆGERSBORG HEGN
Lørdag den 22. august kl. 10.00 - 15.00

Vi kører fra Kokkedal Station ad kystbanestien til Frederik d. 7’s Grotte i Skodsborg. Derfra ad Kongestien
ind i Jægersborg Hegn, hvor frokosten indtages inden
besøget i Bøllemosen. Hjem ad Grisestien. Turens
længde er godt 20 km. Gert Lusty er turleder.
Mødested: Kokkedal Station ved stationsbygningen
Husk: Madpakke og drikkevarer
Ingen tilmelding. Gratis.

BUSTUR TIL FAXE KALKBRUD OG
STEVNS KLINT
Søndag den 27. september 9.00 - 17.00

Vi besøger Faxe Kalkbrud, hvor man aldrig leder
forgæves efter smukke forsteninger. Herefter går
turen videre til Stevns Klint ved Højerup Kirke. Undervejs i bussen får vi historien om Danmark for 65
millioner år siden, om skrivekridt, fiskeler og danskekalk, om et sammenstød med en asteroide og om
dinosaurernes uddøen. Turledere er Dorte Rørbeck
og Niels Hald. I samarbejde med DN Gribskov.
Mødested: Helsinge Station kl.9.00, Fredensborg
Station kl. 9.25, Kokkedal Station kl.9.40.
Husk lille hammer og mejsel, aviser til indpakning af
forsteninger, solbriller (pga. lyset i kalkbruddet),
madpakke med drikkevarer, solide sko.
Tilmelding med angivelse af mødested på
fredensborg@dn.dk senest 14. september.
Pris: 250 kr., børn 100 kr. Bankkonto for indbetaling
oplyses ved tilmeldingen.
Nærmere oplysninger: Niels Hald, tlf. 4914 6160.

FUGLETUR TIL VESTAMAGER

Søndag den 1. november kl. 10.00 - ca 15.30.
Småfugletrækket er ved at være overstået, mens bestanden af andefugle er forøget med trækkende og
rastende ænder, lappedykkere og skalleslugere. Mest
markante er dog rovfuglene, hvor sommerens musvåger og tårnfalke bliver suppleret med bl.a. blå kærhøg
og fjeldvåge.
Turleder er Arne Christensen, tlf 30721792.
Mødested: Vestenden af Ugandavej på Amager
Husk: Kikkert, madpakke, drikkevarer og solidt fodtøj.
Ingen tilmelding. Gratis.

Ture &
Arrangementer
2020

ÅRSMØDE I NOVEMBER
På årsmødet i DN Fredensborg aflægger bestyrelsen
beretning om det forløbne år og lægger op til diskussion. På årsmødet vælges der samtidigt 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
Lørdag den 26. september kl. 11.00 - 13.00

En årlig tilbagevendende begivenhed er DN Fredensborgs svampetur, der igen 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.

Fredensborg
afdeling

Mødested: Ved indkørsel til skoven lige nord for
Danstrupvej 24, 3480 Fredensborg. Ingen tilmelding.
Gratis.

Du kan finde nærmere oplysninger om de enkelte
ture på www.dn.dk/fredensborg eller ved at
kontakte Niels Hald på tlf. 4914 6160.
I forbindelse med flere af turene har vi mulighed for
i begrænset omfang at tilbyde gratis transport, hvis
du ikke selv har bil.
Kontakt Niels Hald på tlf. 4914 6160.

Alle er
velkomne

