ARRANGEMENTER I NATURPARK ÅMOSEN
SOMMER OG EFTERÅR 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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August
Sommer rundvisninger om Vikinge0den ved Formidlingscenter Fugledegård - 2. og 9. august
Hør den spændende historie om Kongsgården ved Tissø.
h"p://naturparkaamosen.dk/event/rundvisning-om-vikinge6den-paa-kongsgaarden-5/
Vandrefes0val – 18. august 0l 10. september
Kommunerne i Region Sjælland arrangere årets Vandrefestival på Sjælland, Møn og Lolland-Falster. Ca. 10
vandreture i Naturpark Åmosen. www.vandrefes6val.dk
Vikinge vandretur, Sporet ved Tissø - 18. august
Dejlig afvekslende natur med et landskab, som sam6dig rummer en enestående kulturhistorisk fortælling om
bosætning gennem årtusinder, og når sit højdepunkt med germansk jernalder og vikinge6dens femhundredårige
stormandsdynas6 på vest bredden af Tissø.
h"p://naturparkaamosen.dk/event/vandrefes6val-i-naturpark-aamosen-sporet-ved-6ssoe/
Tur på den grønne Kløvers0 på Reersø - 19 august - på kanten af Naturpark Åmosen
Guidet tur gennem Reersø.
h"p://naturparkaamosen.dk/event/tur-paa-den-groenne-kloevers6-paa-reersoe-paa-kanten-af-naturpark-aamosen/
Vild Mad i Naturpark Åmosen – 23. august
Oﬀentlige ”Vild mad” arrangementer, inkl. smagsprøver.
h>p://naturparkaamosen.dk/event/vild-mad/
Vandretur i Jyderup, Davrup og Bjergsted Bakker - 26. august
Turen går gennem Grevindeskoven og Davrup-skoven dereSer videre ad Sultenkrog og Gammelrand 6l Bjergsted
Bakke, som vi vil forcere inden turen går 6lbage 6l Jyderup.
h"p://naturparkaamosen.dk/event/vandrefes6val-jyderup-og-bjergsted-bakker/
Tunneltur i Danmarks længste afvandningstunnel - 27. august
går gennem den ca. 1 km lange tunnel der tager sin begyndelse ved Bromølle Kro. Turen arrangeres som et
samarbejde mellem DN Kalundborg og Naturpark Åmosen. På hjemvejen går vi gennem skoven og turen er i alt ca.
2,5 km.
hTp://naturparkaamosen.dk/event/tunneltur-i-danmarks-laengste-afvandningstunnel/
Sten og planter på Reersø - 27. august
Vi går ud 6l havnen langs stranden og ind i landet forbi den eneste udﬂy"ergård Skovbro og 6lbage 6l
udgangspunkt. Undervejs vil Niels fortælle om de sten man kan ﬁnde på stranden og de planter vi møder.
hTp://naturparkaamosen.dk/event/vandrefes0val-sten-og-planter-paa-reersoe/
Pilgrims tur midt i Naturpark Åmosen - 27. august
Vi går forbi campingpladsen og langs Skarresø gennem skoven, forbi Birkenæs og Rangle Mølle, ned langs Åmose Å
og slu"er ved Holmstrup Kirke.
hTp://naturparkaamosen.dk/event/vandrefes0val-pilgrimstur/
Planter og fugle ved Tissø - 28 august
Sporet ved Tissø er et spændende vandrespor, som bringer dig tæt på vikinge6den. Sam6dig vil turen byde på gode
muligheder for at se fugle og kigge på planter der kan have stået i området i vikinge6den.
h"p://naturparkaamosen.dk/event/vandrefes6val-planter-og-fugle-ved-6ssoe/
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September
Vandrefes0val – 18. august 0l 10. september
Kommunerne i Region Sjælland arrangere årets Vandrefestival på Sjælland, Møn og Lolland-Falster. Ca. 10
vandreture i Naturpark Åmosen. www.vandrefesQval.dk
Plante og fugle ved Tissø - 4. september
Sporet ved Tissø er et spændende vandrespor, som bringer dig tæt på vikingeQden. SamQdig vil turen byde på gode
muligheder for at se fugle og kigge på planter der kan have stået i området i vikingeQden.
h>p://naturparkaamosen.dk/event/vandrefesQval-planter-og-fugle-ved-Qssoe-2/
Jyderups højdepunkter - 7. september
Vi skal besQge nogle af Jyderups højdedrag, hvor der er mulighed for at få pulsen op. Vi går i jævnt tempo med mange
pauser undervejs. Dejlig tur med gode muligheder for at nyde udsigten samt forhåbentlig hygge os i hinandens selskab
h>p://naturparkaamosen.dk/event/vandrefesQval-jyderups-hoejdepunkter/
På kanten af Store Åmose - Hørdalen - 7. september
En meget idyllisk tur med masser af historier og skønne udsigter.
h>p://naturparkaamosen.dk/event/hoerdalen-paa-kanten-af-store-aamose/
Travetur med fortælling fra vikinge0d 0l nu0d - 9. september
Den sydligste del af KløversQen, Fugledegård. Turen starter ved formidlingscenter Fugledegård, går over Hallebyåen ﬂere
steder, forbi og måske ind i Bakkendrup kirke. Den gamle jernebanelinie, VærslevsQen følges Ql St. Fuglede og herfra går
man Ql Li. Fuglede Kirke og ser på. bl.a. udsigten. Til sidst Qlbage Ql Fugledegård
h>p://naturparkaamosen.dk/event/travetur-med-fortaelling-fra-vikingeQd-Ql-nuQd/
Naturens dag – 10. september
Vi arrangere en “vild mad” event, hvor naturvejleder tager dig med ud i naturen for at samle spiselige planter, bage\er
lave vi lækker smagsprøver over bål. vild mad.
h>p://naturparkaamosen.dk/event/naturens-dag-i-naturpark-aamosen/
Vild Mad i Naturpark Åmosen – 20. september
Oﬀentlige ”Vild mad” arrangementer, inkl. smagsprøver.
h>p://naturparkaamosen.dk/event/vild-mad/
MUSIK I VIKINGERNES VERDEN - 21. september
I de>e soloprogram fokuserer Poul Høxbro på vikingernes blæse- og slagtøjsinstrumenter samt på den type af musik,
der kan have været spillet på dem. En blanding af foredrag, koncert og fortælling, hvor Poul Høxbro jonglerer med
spændende informaQoner og nye opdagelser, medrivende historier og fascinerende vikingetoner.
h"p://vikingemarked.dk/

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

Kommende arrangementer
Events - ikke programsat pt.
Naturparken er løbende i dialog med en række samarbejdspartnere om nye ture og akQviteter i 2017.
h>p://www.naturparkaamosen.dk/
Natur & Kultur Foredrag - ikke programsat pt.
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