ARRANGEMENTER I NATURPARK ÅMOSEN
FORÅR OG SOMMER 2017

MEGET I VENTE!
Du modtager denne
oversigt over de kommende
arrangementer i Naturpark
Åmosen, så du kan danne
dig et overblik over
aktiviteterne i Naturparken.
Du er meget velkommen til,
at sende arrangementskataloget rundt i dit
netværk, til dem der kunne
være interesseret.
Vi har meget af byde på i de
kommende måneder,
hvadenten du er til
vandrestøvler, spændende
foredrag eller mere
aktivitetsprægede
arrangementer - dette ikke
mindst takket være de
mange frivilliges store
indsats på
formidlingsfronten.
Så glæd dig til et
aktivitetsfyldt år i Naturpark
Åmosen.
Husk at du også kan følge
med på vores hjemmeside
www.naturparkaamosen.dk
eller blive ven med os på
Facebook, hvor vi fortæller
om vores daglige arbejde i
naturparken. Du skal blot
søge under “Naturpark
Åmosen” og “synes godt
om”!
Vi glæder os til at se dig
igen!
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Januar
Fugletur, Vinter ved Kongensmøller, Åmose å og Tissø – 28. januar kl. 10:00
h"p://naturparkaamosen.dk/event/fugletur-vinter-ved-kongensmoeller-aamose-aa-og-8ssoe/
Vandretur i Bjergsted Bakker, på kanten af Naturpark Åmosen – 29. januar kl.13:00
h"p://naturparkaamosen.dk/event/vandretur-i-bjergsted-bakker-paa-kanten-af-naturpark-aamosen/

Februar
Rovfugle tur i Naturpark Åmosen – 5. februar kl. 10:00
h"p://naturparkaamosen.dk/event/rovfugle-tur-i-naturpark-aamosen/
Vandretur på Reersø – På kanten af Naturpark Åmosen – 25. februar kl. 13:00
h"p://naturparkaamosen.dk/event/vandretur-paa-reersoe-paa-kanten-af-naturpark-aamosen/
Ørnens dag – 26. februar kl. 10:00
Fugletur med guide, kaﬀe og kage på Formidlingscenter Fugledegård.
h8p://naturparkaamosen.dk/event/oernens-dag-paa-fugledegaard-2/

Marts
Fugletur, Se ørn i Naturpark Åmosen – 5. Marts kl. 10:00
h8p://naturparkaamosen.dk/event/se-oern-i-naturpark-aamosen/
Se trækfugle i Naturpark Åmosen – 18. marts kl. 10:00
h8p://naturparkaamosen.dk/event/se-traekfugle-i-naturpark-aamosen/
Skarresø rundt – Natur så fuglene synger – 19. marts kl. 10:00
h8p://naturparkaamosen.dk/event/skarresoe-rundt-natur-saa-fuglene-synger/
Foredrag om Jagt og naturpleje samt generalforsamling - 20. marts kl. 19:00
ved, Mikael Kirkhoﬀ Samsøe. Vand-, natur- og miljøkonsulent fra Geﬁon
Der serveres kaﬀe og kage. Arrangør, Stø8eforeningen Naturpark Åmosen
www.se-aamosen.dk

April
Oplev rovfugle midt i Naturpark Åmosen – 2. april kl. 10:00
h"p://naturparkaamosen.dk/event/oplev-rovfugle-midt-i-naturpark-aamosen/
Rundt om Tissø, fugletur – 22. april kl. 10
h8p://naturparkaamosen.dk/event/rundt-om-Mssoe/
Vild Mad i Naturpark Åmosen – 26. april, 21. juni, 23. august, 20. september
Oﬀentlige ”Vild mad” arrangementer, inkl. smagsprøver.
h8p://naturparkaamosen.dk/event/vild-mad/

Maj
Ørnetur i Naturpark Åmosen – 7. Maj kl. 10:00
h"p://naturparkaamosen.dk/event/oernetur-i-naturparken/
Besøg Lille Åmose, oplev fugle og se naturgenopretning – 9. maj kl. 18:00
h"p://naturparkaamosen.dk/event/besoeg-lille-aamose-og-se-naturgenopretning/
NaWergale-tur ved Madesø i Lille Åmose - 19. maj kl. 20:30
h"p://naturparkaamosen.dk/event/na"ergale-tur-ved-madesoe-i-lille-aamose/
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Maj (forsat)
Naturpark Åmosen FriluZsfes[val 2017- 27. maj
Vild mad, foredrag, demonstraMonen af friluPsgrej, akMviteter.
h8p://naturparkaamosen.dk/event/friluPsfesMval-i-naturpark-aamosen/
Vandre tur [l Ørnebjerg, spændende botanik og unik kulturarv – 28 maj kl. 13:00
h"p://naturparkaamosen.dk/event/vandretur-8l-oernebjerg-smuk-spaendende-botanik-og-unik-kulturarv/
Tissø Rundt, maj - ikke programsat pt.
Cykleløb i og omkring Naturpark Åmosen.
h8ps://app.lap.io/event/2016-superbrugsloebet
Spis om en Viking – sommerhalvåret, ikke programsat pt.
To arrangementer hvor der serveres en autenMsk vikingemeny med lokale råvare.
www.vikingemarked.dk

Juni
Vævefes[valen, KaWrup Gods, 3.- 5. Juni kl. 11:00 alle dage
UdsMlling, rundvisninger, smag på Åmosen. www.vaevere-vestsjaelland.dk/
Sporets dag – 11 juni, ikke programsat pt.
Vandretur på ”Spor i Landskabet” inkl. guidning.
h8p://naturparkaamosen.dk/event/sporenes-dag-i-naturpark-aamosen/
Vild Mad i Naturpark Åmosen – 21. juni
Oﬀentlige ”Vild mad” arrangementer, inkl. smagsprøver.
h8p://naturparkaamosen.dk/event/vild-mad/
Sommer rundvisninger om Vikinge[den ved Formidlingscenter Fugledegård – 28. juni.
Hør den spændende historie om Kongsgården ved Tissø.
h8p://naturparkaamosen.dk/event/rundvisning-paa-formidlingscenter-fugledegaard/

Juli
Blå Flag – juli, 4. og 6. juli
VandakMviteter for store og små børn i Tissø.
http://naturparkaamosen.dk/event/blaa-flag-arrangement-krible-krable-ved-tissoe/
Sommer rundvisninger om Vikinge[den ved Formidlingscenter Fugledegård 5. juli, 12 juli, 18. juli, 26 juli.
Hør den spændende historie om Kongsgården ved Tissø.
h8p://naturparkaamosen.dk/event/rundvisning-paa-formidlingscenter-fugledegaard/

August
Sommer rundvisninger om Vikinge[den ved Formidlingscenter Fugledegård - 2. og 9. august
Hør den spændende historie om Kongsgården ved Tissø.
h8p://naturparkaamosen.dk/event/rundvisning-paa-formidlingscenter-fugledegaard/
Vandrefes[val – 18. august [l 10. september, ikke programsat
Kommunerne i Region Sjælland arrangere årets Vandrefestival på Sjælland, Møn og Lolland-Falster. Ca. 5-6
vandreture i Naturpark Åmosen. www.vandrefes8val.dk
Vild Mad i Naturpark Åmosen – 23. august
Oﬀentlige ”Vild mad” arrangementer, inkl. smagsprøver.
h8p://naturparkaamosen.dk/event/vild-mad/
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August (forsat)
Tunneltur i vaders – medio august, ikke programsat
Guidet ture i bromølle tunnelen. h8p://www.naturparkaamosen.dk/

September
Vandrefes[val – 18. august [l 10. september, ikke programsat
Kommunerne i Region Sjælland arrangere årets Vandrefestival på Sjælland, Møn og Lolland-Falster. Ca. 5-6
vandreture i Naturpark Åmosen. www.vandrefesMval.dk
Naturens dag – 10. september
Tema vild mad. h8p://www.naturparkaamosen.dk/
Vild Mad i Naturpark Åmosen – 20. september
Oﬀentlige ”Vild mad” arrangementer, inkl. smagsprøver.
h8p://naturparkaamosen.dk/event/vild-mad/
Geologiens dag – 16 - 17 september, ikke programsat
Guidet tur i IsMd landskabet.
h8p://geologi.snm.ku.dk/akMviteter/geologiens_dage/

Oktober
Tissø Vikingemarked, 7 & 8 oktober
Vikingemarked med Kult og ofring som tema.
h8p://www.vikingemarked.dk/

Kommende arrangementer
Events - ikke programsat pt.
Naturparken er løbende i dialog med en række samarbejdspartnere om nye ture og akMviteter i 2017.
h8p://www.naturparkaamosen.dk/
Natur & Kultur Foredrag - ikke programsat pt.
3-4 foredrag om natur og kultur emner.
h8p://www.naturparkaamosen.dk/
Krible Krable – sommerhalvåret, gør det selv arrangement
Der er mulighed for gæster kan låne grejkasser Ml Krible-krable akMviteter.
h8p://www.naturparkaamosen.dk/

Alle begivenheder kan også ses og deles på Naturpark Åmosens Facebook siden under begivenheder
Ændringer i program kan forkommen.
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