
NATTERGALETUR TIL LANGSTRUP MOSE 
Fredag den  28. maj kl. 19.00 - 21.30  B 
  

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 vest for motorvejen. Tilmelding til Niels Hald 
(se box) - kun nødvendigt, hvis der fortsat er Covid-19 
restriktioner. Gratis. 
 

HØSLÆT PÅ SKOVFOGEDENGEN 
Lørdag den 29. maj og lørdag den 26. juni, begge 
dage kl. 10.00 - 14.00 
 

Tag familie og venner med til en dag med naturpleje 
med le på Skovfogedengen i Grønholt Vang. Instruk-
tion til uøvede. Ønsker du frokost den 29. maj, skal du 
sende en e-mail til odderland@gmail.com senest 22. 
maj. Fredensborg Høslætlaug er arrangør.  
 

Mødested: Ved indkørsel til skovvej over for Præste-
mosevej 33 (lige inden for skovbrynet, når man kom-

mer fra Grønholt). Husk vandtæt fodtøj, handsker 
og drikkevarer. Gratis. 
 

NATURDAG I LERGRAVENE 
Søndag den 30. maj kl. 11.00 - 14.00 B 
 

Sommeren er lige begyndt. Sammen med Foreningen 
Lergravene Nivå, De Vilde Svaner og Nivå Nu sætter 
DN Fredensborg fokus på naturen i og omkring i ler-
gravene i Nivå. Du kan se små dyr i søerne, fugle og 
meget andet. Sulten kan vi også klare. Især for børn 
og unge. 
 

Mødested: Legeområdet ved stien mellem Poppelhøj 
og Kystbanen. Ingen tilmelding. Gratis. 
 

KYSTVANDRINGEN 
Søndag den 6. juni kl. 13.00 - 15.30 
 

Sammen med medlemmer af Hjerteforeningen går vi 
gennem den gamle Nivå Landsby og forbi Ringovnen 
til tangen syd for udløber af Nive Å. Herefter langs 
Strandvejen til Nivå Havn med mulighed for at indta-
ge en forfriskning. Turleder er Niels Storgaard Si-
monsen, formand for Karlebo lokalhistoriske For-
ening. 
 

Mødested: Nivå Station, ved stationsbygningen. Til-
melding til Grethe Romme (tlf. 48485386,  

grethemarieromme@gmail.com eller Niels Hald (se 
box) - kun nødvendigt, hvis der fortsat er Covid-
19 restriktioner. Gratis. 
 

BYG DIN EGEN MEJSEKASSE 
Lørdag den 12. juni kl. 10.00 - 13.00 B 
 

Vi har træ, skåret til i de korrekte mål, klar til at blive 
samlet til en redekasse. Tag børn og børnebørn med. 
Bagefter ser vi på fugle i børnehøjde.  
 

Mødested: Naturstyrelsens planteavlsstation, Kroge-
rupvej 21, 3050 Humlebæk. Ingen tilmelding. Gratis.  
 

BLOMSTERNE I ALLINDELILLE  
FREDSKOV 
Lørdag den 19. juni  kl. 11.00 - 14.00 

 

Naturfredningsforeningen og Danmarks Naturfond står 
bag erhvervelsen af Allindelille Fredskov for at bevare 
den artsrige flora og fauna. Vi kører i egne biler til 
denne naturperle og sørger selv for frokost. Turledere 
er Mette Vontillius og Carl Holten-Andersen med res-
sourcepersoner.  
 

Mødested. P-pladsen ved Langebjergvej, 4100 Ring-
sted.  Gratis. 
 

GEOLOGISK CYKELTUR FRA  
RUNGSTED TIL NIVÅ 
Søndag den 20. juni  kl. 13.00 - 16.00 
 

Vi følger de gamle kystlinjer fra ishavets og sten-
alderhavets tid og får fortalt den geologiske histo-
rie. Turen slutter ved tangen syd for Nive Å’s 
udløb. Turledere er Dorte Rørbeck, DN Gribskov, 
og Niels Hald. I samarbejde med Cyklistforbun-
det. 
 

Mødested: Rungsted Station, ved stationsbygnin-
gen. Tilmelding til Dorte Rørbeck (tlf. 41582270, 
dorte.roerbeck@gmail.com) eller Niels Hald (se 
box) - kun nødvendigt, hvis der fortsat er Covid-
19 restriktioner. Gratis. 
 

NATUR OG KULTUR I GAMLE  
GRØNHOLT VANG 
Søndag den 8. august kl. 14.00 -  ca. 16.30 

 

Vi går denne gang i den nordlige del af Grønholt 
Vang, søger efter natur- og kulturspor og følger 
faste grusveje og trampede stier, parforcejagtveje, 
gamle hulveje og andre fortidige spor.  
Turledere er Mette Vontillius og Carl Holten-
Andersen med ressourcepersoner. 

 

 

Fortsættes på næste side  -> 

 

SKOVTUR I  KNURRENBORG VANG 
Søndag den 21. marts  kl. 13.00 - 14.30  B 

 

Vi går tur i skoven, hører om skovens historie, ser 
efter dyrespor og glæder os over de første spæde 
tegn på forårets komme. Turledere er Suzanne Bos-
selmann, Uffe Fester og Niels Hald. 
  

Mødested: P-plads ved indkørsel til skoven fra Kon-
gevejen (Kongevejen 37). Tilmelding til Niels Hald 
(se box). Max. 15 personer (eller færre, hvis Covid-
19 restriktioner kræver det). Om nødvendigt genta-
ges turen kl. 14.30. Gratis.  
 

ÅRSMØDE 2020 (udsat fra efteråret pga. 
Covid 19) 
Torsdag den 25. marts kl. 19.30 
 

På årsmødet i Naturfredningsforeningens Fredens-
borg-afdeling aflægger bestyrelsen beretning. Heref-
ter vælges medlemmer til bestyrelsen. Det er også 
muligt at melde sig som ressourceperson til specielle 
opgaver. Indledning ved formand for Nationalpark 
Kongernes Nordsjælland, Carl Bruun. 
 

Humlebæk Bibliotek, se hjemmesiden for mulige 
ændringer pga. Covid-19. 
 

AFFALDSINDSAMLING 2021 
Søndag den 18. april kl. 11.00 - 13.00  B 
 

Igen i år deltager vi i den landsomfattende affalds-
indsamling. Kontakt Dennis Jæger, 4044 4719,  
dennis_n_jaeger@gmail.com, hvis du vil arrangere 
din egen affaldsindsamling.  
 

Indsamlingssteder og samarbejdspartnere, se Face-
book og DN Fredensborgs hjemmeside.  Ingen til-
melding. Husk arbejdshandsker. Sække til affald 
udleveres på indsamlingsstederne. 
 

STRANDSTEN VED GILBJERG HOVED 
Søndag den 9. maj kl. 13.00 -  ca. 16.00 

 

Vi tager til nordkysten for at se på strandsten og 
bestiger Gilbjerg Hoved (trappe) og nyder udsigten, 
mens vi indtager den medbragte kaffe. Turledere er 
Dorte Rørbeck, DN Gribskov, og Niels Hald. 
 

Mødested: P-plads ved Tinkerup Strandvej over for 
Fredensvej. Pga. mulige Covid-19 restriktioner er 
tilmelding nødvendig til Dorte Rørbeck  
(tlf. 4158 2270, dorte.roerbeck@gmail.com) eller 
Niels Hald (se box). Gratis. 
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SVAMPETUR TIL DANSTRUP HEGN 
Lørdag den 25. september kl. 11.00 -  13.00 B 
 

En årlig tilbagevendende begivenhed er DN Fredens-
borgs 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.  
 

Mødested: Ved indkørsel til skoven nord for Danstrup-
vej 24, 3480 Fredensborg. Ingen tilmelding. Gratis.  
 
FUGLETUR TIL SYDENDEN AF ESRUM SØ 
Søndag den 31. oktober kl. 11.00 -  14.00 
 

Sydenden af Esrum Sø ved Møllekrogen er kendt som 
en fin fuglelokalitet. Arne Kristensen er vores kyndige 
turleder i det spændende naturområde med gamle tør-
vegrave.  
 

Mødested: P-plads på sydsiden af Stenholtsvej.  Husk 
frokost, kikkert og solidt fodtøj. Ingen tilmelding. Gra-
tis. 
 

BESØG PÅ NORDFORBRÆNDING 
November 
 

Arrangementet er ikke endeligt fastlagt, se hjem-
mesiden, når tiden nærmer sig. 
 

ÅRSMØDE 2021 
På årsmødet i Naturfredningsforeningens Fre-
densborg-afdeling aflægger bestyrelsen beretning. 
Herefter vælges medlemmer til bestyrelsen. Det 
er også muligt at melde sig som ressourceperson 
til specielle opgaver.  
 

Tid og sted oplyses senere på hjemmesiden. 
 

 Mødested: P-plads ved Grønholtvangen 17, 100 
m nord for Grønholt Trinbræt.  
Husk solidt fodtøj og noget at drikke.  
Ingen tilmelding. Gratis. 
 

CYKELTUR TIL HØJE SANDBJERG OG 
RUDE SKOV 
Søndag den 15. august kl. 10.00 - ca. 14.30  
 

Sammen med medlemmer af Cyklistforbundet kører 
vi fra Kokkedal Station til Vedbæk og herfra til Høje 
Sandbjerg med den storslåede udsigt. Videre til Rude 
Skov og Femsølyng, hvor vi indtager den medbragte 
frokost. Gert Lusty er turleder. 
 

Mødested: Kokkedal Station ved stationsbygningen. 
Ca. 25 km. Ingen tilmelding. Gratis. 
 

FAXE KALKBRUD OG STEVNS KLINT  
Lørdag den 21. august kl. 11.00 -  16.00 B 
 

I Faxe Kalkbrud leder man aldrig forgæves efter 
smukke forsteninger. Efter et par timer her går turen 
videre til Stevns Klint, hvor vi får historien om Dan-
mark for 65 millioner år siden. Turledere er Dorte 
Rørbeck, DN Gribskov, og Niels Hald. 
  

Mødested: Ud for Geomuseum Faxe, Østervej 2b, 
4640 Faxe. Husk hammer, mejsel, solbriller (pga. 
lyset i kalkbruddet), frokost og solide sko. Tilmelding 
til Dorte Rørbeck (tlf. 4158 2270,  
dorte.roerbeck@gmail.com) eller Niels Hald (se 
box). Gratis. 
 

FREDTOFTEN  
Lørdag den 28. august kl. 14.00 - 16.30 B 
 

Kommunens enestående kultur- og naturområde i 
Kokkedal, etableret på en nedlagt losseplads og ind-
viet på 50 års dagen for Danmarks befrielse. I det 
intime og smukke amfiteater, som kan rumme 1.000 
– 1.500 mennesker har der været afholdt folkelige 
koncerter. Vi hører desuden om naturen, som den har 
udviklet sig i løbet af de 25 år, og får mulighed for at 
prøve frisbee golf på en af Danmarks mest attraktive 
baner. Turledere er Lars Lau Jensen, formand for 
Karlebo Frisbee Golf Klub, og Carl Holten-Ander-
sen.  
 

Mødested: P-pladsen, Fredtoftevej 11. Ingen tilmel-
ding. Gratis. 

Børnefamilier er altid velkomne, men vi vurderer, at  
arrangementer mærket med et grønt B er særlig vel-
egnede. 

Du kan få nærmere oplysning om de enkelte ture  på 
www.dn.dk/fredensborg eller ved at kontakte Niels 
Hald tlf. 2361 7644, lewinsky.hald@lic-mail-dk.  
På hjemmesiden oplyses også om mulige ændringer 
som følge af Covid-19 situationen. 


