
Mødested: Præstemosevej ved Grønholt Voldsted. 
GPS-koordinater: 55,955104o, 12,390447o. 
Tilmelding: Ingen. Gratis. 
 

LÆR AT SLÅ MED LE MED  
NIELS ÅMAND 
Lørdag den 4. juni kl. 10.00 - 14.00  
 

Vil du lære at slå med le, nu har du muligheden! Vi 
har været så heldige at få den legendariske Niels 
”Åmand”, deltager i flere verdensmesterskaber, til at 
være vores underviser. Helt så god som ham bliver vi 
nok ikke, men det er målet, at vi efter kurset kan bru-
ge en le på egen hånd. Naturfredningsforeningen sør-
ger for leer, men har du selv en le, så tag den med.  
 

Kurset er gratis, men tilmelding er nødvendig på  
fredensborg@dn.dk, mærket ”Lekursus 2016”.  
NB. Max 10 deltagere. Kurset afholdes i Fredens-
borg eller Humlebæk, deltagerne får direkte besked 
om stedet. Husk arbejdshandsker, mad og drikke.  

 

SOMMERHØSLÆT PÅ SKOVFOGED-
ENGEN 
Søndag den 5. juni kl. 10.00 - 14.00 

 

To gange i løbet af sommeren slår Fredensborg Hø-
slætlaug hø på en idyllisk og godt gemt eng i Gamle 
Grønholt Vang. Det er ottende år, vi er i gang, og re-
sultaterne 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 slået hø. Der 
bliver holdt en kort instruktion. Vi inviterer på frokost 
i det grønne.  
 

Mødested: Ved indkørsel til skovvej over for Præste-
mosevej 33 (lige inden for skovbrynet, når man kom-
mer fra Grønholt). GPS-koordinater: 55,95121o, 

12,38935o. Vi har leer med, men husk arbejdshand-
sker og vandtætte støvler. Tilmelding: ingen. Gratis. 
 

NEKSELØ 
Lørdag den 11. juni kl. 9.30 - 16.30 (NB. Havnsø) 
 

Vi mødes på havnen i Havnsø kl 9.30, og tager fær-
gen til Nekselø kl. 9.45. På øen bliver der rig lejlighed 
til at høre om plantevæksten, der er præget af øens 
særlige klima, om dyrelivet og om den geologisk hi-
storie, inden turen går tilbage til "fastlandet" kl. 16. Vi  
forsøger at arrangere samkørsel fra Nordsjælland.  
Tilmelding på fredensborg@dn.dk mærket ”Nekselø”, 
senest 30. maj. Max. 15 deltagere. Niels Hald giver 
gerne yderligere oplysninger på tlf. 4914 6160.  

 

Husk mad og drikke. Pris for sejlturen til Nekselø er 
omkring 80 kr.  

 

KYSTVANDRINGEN 
Søndag den 12. juni kl. 13.30 - 16.30 
  

Sammen med medlemmer af Hjerteforeningen går vi 
en tur i lergravsområdet ved Nivå med bestyrelses-
medlemmer fra Nivaagaard Teglværks Ringovn som 
kyndige guides. Herfra fortsætter vi til "Tangen", hvor-
fra teglværksprodukterne blev udskibet, og hvor der i 
tidligere tid blev opført en aldrig anvendt galejhavn – 
også en spændende historie. Vi fortsætter til Nivå 
Havn, hvor man kan købe både is og kaffe. 
  

Mødested: Nivå Station, østsiden (ved stationsbygnin-
gen). Tilmelding: ingen. Gratis. 

 

DE VILDE BLOMSTERS DAG I KNURREN-
BORG VANG 
Søndag den 19. juni kl. 10.00 - 12.00 

 

I samarbejde med Dansk Botanisk Forening - Knurren-
borg Vang er en bynær skov, som er ganske varieret 
med både tørre og våde partier, skovlysninger , og 
enge, der tidligere har været græsset. Turleder er Peter 
Milan Petersen, der vil fortælle om de planter, vi fin-
der, og deres biologi. 
 

Mødested: Fredensborg Spejderhytte ved Knurrenborg 
Vang, Kongevejen 37. Tilmelding:,ingen. Gratis.  

 

CYKELTUR TIL STORE DYREHAVE 
Søndag den 14. august kl. 9.30 - ca. 15.00  
 

I samarbejde med Cyklistforbundet arrangerer vi  med 
udgangspunkt i Fredensborg en cykeltur til Store Dy-
rehave, hvor vi skal høre om tidligere tiders parforce-
jagt og glæde os over, at jagtvejssystemet sidste år af 
Unesco  blev godkendt som Verdenskulturarv. Fra 
Store Dyrehave cykler vi til Kongedyssen i Tokkekøb 
Hegn. Her spiser vi den medbragte frokost. Hvis der er 
stemning for det, og der er plads, gør vi på hjemturen 
holdt ved Ninas Naturcafe, hvor DN vil byde på kaffe 
og kage. Turen er på 30 - 35 kilometer,  som cykles i 
et roligt tempo med mange stop undervejs. Gert Lusty 

er turleder. 
 

Mødested: Isboden ved Fredensborg Slot   
Tilmelding: ingen. Husk mad og drikke. Gratis. 
 

AFFALDSINDSAMLING 2016 
Søndag den  17. april kl. 10.00 - 12.00 
 

Igen i år er vi med i den landsomfattende affaldsind-
samling. Alle kan være med. Husk arbejdshandsker.  

 

Mødested: Bl.a. Nivå Havn, Humlebæk Havn, det 
store vejkryds ved Rådhuset i Kokkedal og contai-
nerpladsen i Jellerød Have. NB. Lørdag den 16. 
april kl. 10 - 12: Ved det gamle posthus i Fredens-
borg. Se ellers hjemmesiden. Tilmelding: Ingen. 

 

FUGLE– OG BLOMSTERTUR TIL 
LANGSTRUP MOSE  
Søndag den 1. maj kl. 9.00 - 12.00 

 

Vi holder øje med forårets fugle og de første blom-
strende planter. Uffe Fester er turleder. 
 

Mødested: Vejenbrødvej ved nedkørslen til Lang-
strup Mose lige vest for motorvejen. 
GPS-koordinater: 55,93583, 12,47661. 

Tilmelding: Ingen. Gratis. 

 

NATTERGALETUR TIL  
LANGSTRUP MOSE 
Søndag den 22. maj kl. 6.00 - 8.30. 
  

Vi hører ikke kun nattergalen, men også alle de an-
dre fugle, der netop nu synger af fuld hals. Uffe Fe-
ster er turleder. 

 

Mødested: Se ovenfor. Tilmelding: Ingen. Gratis. 
 

BYFEST I KOKKEDAL 
Lørdag den 28. maj kl. 11.00 - 15.00 
 

Naturfredningsforeningen deltager også i år med 
spændende aktiviteter i den traditionsrige byfest. Vi 
skal blandt andet fange små dyr i den lille sø ved 
Egedal medborgerhus og finde ud af, hvad de hed-
der. Der vil også være hjælp at hente fra Rasmus 
Offersen, hvis du tænker på at holde bier. 
Egedalsvænge Bilaug udstiller levende bier og søger 
nye deltagere. 
 

GRØNHOLT VOLDSTED, SKOVFOGED-
ENGEN OG GRØNHOLT KIRKE 
Søndag den 29. maj kl. 10 - ca. 13.15 

 

Uffe Fester fortæller om voldstedet og om fugle og 
planter på Skovfogedengen, hvor Fredensborg Hø-
slætlaug har slået hø de seneste 8 år for at skabe et 
rigt og varieret blomsterflor. Derefter går eller kører 
vi til den middelalderlige Grønholt Kirke, hvor sog-
nepræst Hedda Salomonsen viser rundt. 

Nærmere oplysninger om de enkelte ture kan du fin-
de på www.dn.dk/fredensborg eller ved at kontakte  
Niels Hald på tlf.  4914 6160.   
GPS-koordinaterne er fundet på www.krak.dk. 

http://www.dn.dk/fredensborg
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 EFTERÅRSHØSLÆT PÅ  
SKOVFOGEDENGEN 
Søndag den 4. september kl. 10.00 - 13.00 
 

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 i foråret. Har man 
yderligere mod på og lyst. Har man yderligere mod 
på og lyst, er der mulighed for at være med til et 
"forslæt". Det er allerede søndag den 24. juli, ligele-
des kl. 10.  
 

Praktiske oplysninger: Se under forårshøslættet. 

 

SLOTSMARKED I FREDENSBORG 
Lørdag den 10. september 
 

Naturfredningsforeningen er igen i år med på Slots-
markedet med sporlege og andre aktiviteter for børn. 
Rasmus Offersen demonstrerer sit bistade med glas-
vægge (find dronningen!) og sælger hjemmelavet 
honning. 

 

GEOLOGIENS DAGE:  GILBJERG  
HOVED – STRANDSTEN OG KLINTER 
Lørdag den 17. september kl. 10.30 - 13.30 

 

Vi tager til nordkysten for at se på strandsten, der 
ikke alene kan fortælle en spændende historie om de 
egne, de kommer fra, men også om istiderne i Dan-
mark. Har man lyst til mere, kan man gå med langs 
stranden til de stejle klinter ved Gilbjerg Hoved, stige 
til vejrs (trappe) og nyde udsigten, mens man spiser 
sin medbragte frokost. Turledere er Dorte Rørbech, 
DN Gribskov, og Niels Hald, DN Fredensborg. 

 

Mødested: Parkeringsplads på vandsiden af Tinkerup 
Strandvej  (kystvejen vest for Gilleleje) over for Fre-
densvej. Tilmelding: ingen. Gratis. Husk mad og 
drikke, hvis man vil med på turen langs klinten. 

 

LANGS USSERØD Å – TIL FODS ELLER 
PÅ CYKEL 
Søndag den 18. september 
 

I samarbejde med Fredensborg Kommune, Cyklist-
forbundet og Dansk Vandrelaug. Se hjemmesiden for  
detaljeret program fra ca. 1. september. 
 

 
 

 
 

SVAMPETUR TIL GRØNHOLT HEGN 
Søndag den 25. september kl. 14.00 - 16.00 
 

Svampeturen til Grønholt Hegn er en årligt tibageven-
dende begivenhed. Det er et godt sted at finde svampe, 
også selv om man er mange af sted. Ole Thousig Møl-
ler 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: Indkørsel til Grønholt Hegn fra Karlebovej 
ca. 300 m øst for Karlebogård (ved Karlebovej 90, 
3400 Hillerød). GPS-koordinater: 55,927203o, 
12,379065o. Tilmelding: Ingen. Gratis 

 

FUGLETUR TIL SYDENDEN AF ESRUM SØ 
Søndag den 30. oktober kl. 11.00 - 14.00 
 

Sydenden af Esrum Sø ved Møllekrogen er kendt som 
en fin fuglelokalitet. Arne Christensen er vores kyndi-
ge turleder i det spændende naturområde med gamle 
tørvegrave.  
 

Mødested: Parkeringsplads på sydsiden af Stenholts-
vej knap 600 meter fra rundkørslen Hillerødvejen/
Fredensborgvej. Tilmelding: Ingen. Gratis Husk mad 
og drikke. 

 

ÅRSMØDE 
Torsdag den 24. november kl. 19.30 - ca. 22.00 

  

På årsmødet i Naturfredningsforeningens Fredensborg-
afdeling aflægger bestyrelsen beretning om det forløb-
ne 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.  
 

Se hjemmesiden for mødested og detaljeret program 
inkl. dagsorden fra ca. 1. oktober. 
  

 

Alle er  

velkomne 

I forbindelse med mange 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.  


