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“Vandring i Ådalen”

“Høst- og Pilgrimsvandring”

“Vild med naturen!”
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Med uvurderlig hjælp fra en række foreninger, organisationer og ildsjæle
med hjemsted i Egedal kommune tilbydes en perlerække af unikke fortolkninger af natur- og friluftslivet i Egedal under temaet Vild med Natur!
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Læs mere om Naturens Dag og beskrivelser
af de mange forskellige aktiviteter som
løber af stablen over hele Egedal på dagen
www.egedalkommune.dk/naturensdag.

Alle aktiviteter er planlagt af lokale foreninger og organisationer med
tilknytning til Egedal. Alle aktiviteter udføres af frivillige og er ulønnet.

Velkommen
til Naturens
Dag i Egedal

Arrangement

Tid og sted

Arrangør

Bemærkning

Kanotur på
Værebro Å

Start: Kl. 10. Nedsætning ved Snydebro
tæt ved Frederikssundsvej/Måløv Byvej.
Krak 124 F2-F3
Slut: Ca. kl. 15 i Jyllinge Havnen tæt
ved Fjordstien. Der arrangeres særlig
bustransport tilbage til udgangspunkt

Samarbejde
mellem Værebro
Ålaug og
Danmarks
Naturfredningsforening i Egedal

Rute: Værebro Å fra Veksø til Jyllinge
Tilmelding: Ja. Begrænset antal pladser. 3-4 pers. Pr. kano.
Senest d. 1/8-13 på frivillig@egekom.dk
Sværhedsgrad: For alle. Børn/unge u.18 kun i følgeskab med en voksen
Sikkerhed: Redningsveste til rådighed og instruktion inden afgang
Mad og drikke: Nej. Medbring gerne egen madpakke

Vandring i
Ådalen

Start: Veksø St. kl. 12

Værebro Ålaug

 ute: Ca. 5-6 km i skiftende terræn. Turen kræver godt fodtøj. Gummistøvler anbefales
R
Sværhedsgrad: Ikke handikapvenlig og ikke egnet til barnevogne, cykler o.lign.
Mad og drikke: Nej. Der holdes ikke pause undervejs
Tilmelding: Nej

Høst- og
Pilgrimsvandring

Start: Gudstjeneste i Veksø Kirke kl. 10
Start: Vandring kl. 11
fra Veksø Kirke
Slut: Veksø kirke kl. 13

Veksø Menighedsråd i fællesskab med sognepræst Jes Høck

Rute: Ca. 8 km tur til Smørum Ovre og tilbage over Maglehøj
Sværhedsgrad: For alle. Ruten følger anlagte stier. Godt fodtøj anbefales
Mad og drikke: Ja. Menighedsrådet byder på varm Minestronesuppe efter turen
Tilmelding: Nej

Vild med
naturen!

Start: Langåsen
(Krak 104 C5) Bus 334
fra Stenløse St. kl. 09:01

Dansk
Vandrelaug
med turledere:
Ruth Heinel
og Hanne
Mogensen

Rute: Ca. 10 km rundtur i Ganløse Egeds vilde natur, som blev skabt i istiden
Tema: Bliv vild med at få energi af naturen, vild med bakker, vild med at smage på naturen,
vild med at gå i stilhed gennem naturen, vild med at slappe af i naturen og meget mere
Sværhedsgrad: Moderat fysisk form. Tempo ca. 3 km/t i kuperet terræn. Godt fodtøj anbefales
Mad og drikke: Nej. Medbring gerne egen kaffe og madpakke
P-forhold: Det anbefales at tage bussen pga. dårlige p-forhold ved Langåsen
Tilmelding: Nej

KFUM-spejderne
i Egedal

Rute: I området ved Buresø kan der prøves kræfter med årstidens basisfødevarer
over bål og moderne skattejagt med håndholdt gps
Tilmelding: Nej
Sværhedsgrad: For alle. Meget børnevenlig
Sikkerhed: Der gives instruktion i alle discipliner af uddannet personel
Mad og drikke: Ja. Smagsprøver på årstiden

KFUM-spejderne
i Egedal

Rute: Ved Buresø kan der prøves kræfter med moderne skattejagt ved hjælp af håndholdt gps
Tilmelding: Nej
Sværhedsgrad: For alle. Meget børnevenlig
Sikkerhed: Der gives instruktion i brug af udstyr
Mad og drikke: Nej

KFUM-spejderne
i Egedal

Rute: I området ved Buresø kan der prøves kræfter træklatring med rapelling-udstyr
Tilmelding: Nej
Sværhedsgrad: For alle. Meget børnevenlig
Sikkerhed: Der gives instruktion i brug af udstyr
Mad og drikke: Nej

Ældresagen
Stenløse. Turledere: Gudrun
og Villy Petersen

Rute: Rundt i Stenløses grønne områder via stisystemer
Sværhedsgrad: Særligt egnet til folk med barnevogn, dårligt gående o.lign.
Tilmelding: Nej
Mad og drikke: Nej. Medbring gerne egen kaffe og en madpakke

Ølstykke
menighedsråd

Rute: Nyd naturen fra klokketårnet, samt rundvisning og spændende fortællinger om kirkens historie
Sværhedsgrad: For alle. Særligt egnet for børn
Mad og drikke: Menighedsrådet byder på kage og kaffe til arrangementets deltagere
Tilmelding: Nej

Foreningen
Naturparkens
Venner v. turleder
Troels Brandt

Rute: 4-5 km
Tema: Natura 2000-området i Mølleådalen, fredningerne, tunneldalene, oldtidsagre og oldtidsveje
Sværhedsgrad: En del af turen vil gå ad små skovstier og er ikke egnet for barnevogne og dårligt
gående. Godt fodtøj anbefales
Mad og drikke: Nej. Medbring gerne egen kaffe og madpakke
Tilmelding: Nej

Stenløse
Menighedsråd

Rute: Ca. et par timer. Der vandres på stier
Sværhedsgrad: For alle
Mad og drikke: Ja. Menighedsrådet byder på varm Minetronesuppe
Tilmelding: Nej

Slut: Bus 158 til Måløv St. eller Bus 334
til Stenløse

Smagsprøver
på hvad
naturen byder

Start: Kl. 10
Bålstederne ved
p-pladserne ved Buresø
Slut: Kl. 14

Find naturens
skatte

Hunde i
s
velkomn nor er
e på alle
vandrer
uterne.

Slut: Veksø St. kl. 15

Start: Kl. 10
Bålstederne ved
p-pladserne ved Buresø
Slut: kl. 14

Se naturen
fra oven

Start: Kl. 10 Bålstederne ved
p-pladserne ved Buresø
Slut: Kl. 14

Den lette rute
med skøn
udsigt

Start: Kl.10
Stenløse Kirke v. Flügger.

Udsigten fra
Udlejre kirkes
klokketårn

Start: Kl.13

Vandretur
i Ganløse
Orned og
Mølleådalen

Start: Kl. 13 Parkeringspladsen
v. Christianshøjvej 107, Ganløse

Stenløse
Kirke

Start: Kl. 11 ved kapellet

Slut: ca. kl. 11

Slut: Kl. 15

Slut: Kl. ca. 15

Deltagelse i de forskellige aktiviteter på dagen
sker på eget ansvar. Der tages forbehold for
aflysninger eller ændringer i programmet.
Alle aktiviteter opdateres løbende på:
www.egedalkommune.dk/naturensdag

