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Blå Flag Sorø 2017
Vi bygger vandmøller og hejser det Blå Flag
Vær med når vi holder fest på stranden med vandmøller og bålmad. I løbet af tre dage i juni
bygger vi en vandmølle sammen med elever fra skoler i Sorø Kommune. Denne dag indvier vi
vandmøllen, som skal drives af vandet fra Frederikskilde Skov, som er på vej ud i Tystrup Sø.
Undervejs bliver vi både klogere på vandets kredsløb og kraften fra vandet, på hvordan landskabet
er dannet, på rette vinkler, skærekasser, modelbyggeri og konstruktioner.
Dette projekt er et samarbejde mellem Kongskilde Naturcenter, Dansk Hulebyg, Naturstyrelsen
Storstrøm og Sorø Kommune. Projektet er støttet af Kultur- og Skoletjenesten Midt- og
Vestsjælland og Sorø Kommune.
Friluftsrådet og Sorø Kommune står for selve hejsningen af flaget. Fra Sorø Kommune deltager
formand for Teknik- og Miljøudvalget Jens Nygaard, Rolf Clausen, formand for Børn og
Undervisningsudvalget og fra Friluftsrådet deltager Rolf Lehrmann, som er medlem af
Friluftsrådets kredsbestyrelsen.
Hvornår: mandag d.12. juni kl.12.30.
Mødested: Frederikskilde Strand ved flagstangen

Fuglesafari ved Tystrup sø
Vi går en tur for at høre på fuglenes aftensang midt i yngletiden. På turen vil vi give os rigtig god
tid til at lytte efter fuglenes sang og kaldelyde og Rolf Lehrmann fra Dansk Ornitologisk Forening vil
hjælpe med at holde rede på de mange forskellige stemmer.
Nogle fugle har allerede fået 1. kuld på vingerne, mens andre netop er ankommet fra syden.
Nattergalen og Gulbugen har fortsat tid til at synge, mens magen ligger på reden. Skovspurvene og
Flagspætterne derimod har 1. kuld på vingerne og har fuld gang i opfodringen.
Hvis vi er heldige kan vi se Havørnen på vingerne over Tystrup Sø, dens unger er store og kræver
megen mad, som fortrinsvis hentes på søen.
Turen er på cirka 4 km og er ikke egnet for gangbesværede eller barnevogne.
hvornår: onsdag d.14. juni, kl.19-21.
Mødested: p-pladsen ved Kongskilde Naturcenter, Skælskørvej 34, 4180 Sorø
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Sæt madding på krogen og ta´ med ud og fisk
Vær med til at undersøge, hvilke fisk der lever i Møllesøen. Vi sætter madding på krogen, vi sætter
agnhuse ud og trækker våd. Vi har tidligere fanget ål, suder, geder, aborrer, skaller og rudskaller.
Hvis vi fanger nogle fisk, som vi gerne vil kunne kigge på i løbet af sommeren, sætter vi dem i
Kongskilde Naturcenters store ferskvandsakvarie.
Der er frit fiskeri i Møllesøen, så der må alle under 16 år og alle over 16, der har gyldigt fiskekort
fiske. Undervejs tager vi en snak om, hvor der er frit fiskeri, og om hvad man i øvrigt bør vide,
inden man tager på fisketur.
Dette arrangement er et samarbejde mellem Kongskilde Naturcenter og Naturstyrelsen Storstrøm.
Praktisk: Hvis du er over 18 år, skal du have gyldigt fisketegn, og du skal tage det med. Du kan fiske
med din egen fiskestang eller låne én af os.
Hvornår: tirsdag d.27. juni kl.16.30-19.00
Mødested: Møllesøen, parkering på Skælskørvej 34 ved Kongskilde Friluftsgård

På jagt efter smådyr i vandet
Tag med på jagt efter smådyr i Sorø Sø. Måske møder vi vårfluelarven, der kan bygge sit eget
transportable hus, vandkalve der lammer sit bytte med gift og rygsvømmere, hvis øjne kan se både
bagud, til siden og fremad på én gang. Sammen med naturvejlederen kan du fiske med net, bruge
vandkikkert og studere de mange små dyr.
Hvornår: mandag d. 3. juli kl.10.00-13.00
Mødested: Badebroen ved Parnas

På jagt efter smådyr i vandet
Tag med på jagt efter smådyr i Sorø Sø. Måske møder vi vårfluelarven, der kan bygge sit eget
transportable hus, vandkalve der lammer sit bytte med gift og rygsvømmere, hvis øjne kan se både
bagud, til siden og fremad på én gang. Sammen med naturvejlederen kan du fiske med net, bruge
vandkikkert og studere de mange små dyr.
Hvornår: tirsdag d.4. juli kl.10.00-13.00
Mødested: Badebroen ved Parnas
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På jagt efter smådyr i vandet
Tag med på jagt efter smådyr i Sorø Sø. Måske møder vi vårfluelarven, der kan bygge sit eget
transportable hus, vandkalve der lammer sit bytte med gift og rygsvømmere, hvis øjne kan se både
bagud, til siden og fremad på én gang. Sammen med naturvejlederen kan du fiske med net, bruge
vandkikkert og studere de mange små dyr.
Hvornår: mandag d.7. august kl.10.00-13.00
Mødested: Badebroen ved Parnas

På jagt efter smådyr i vandet
Tag med på jagt efter smådyr i Sorø Sø. Måske møder vi vårfluelarven, der kan bygge sit eget
transportable hus, vandkalve der lammer sit bytte med gift og rygsvømmere, hvis øjne kan se både
bagud, til siden og fremad på én gang. Sammen med naturvejlederen kan du fiske med net, bruge
vandkikkert og studere de mange små dyr.
Hvornår: tirsdag d.8. august kl.10.00-13.00
Mødested: Badebroen ved Parnas

Fuglesafari ved Sorø Sø
Vi går en tur for at høre på fuglenes aftensang midt i yngletiden. På turen vil vi give os rigtig god
tid til at lytte efter fuglenes sang og kaldelyde og Rolf Lehrmann fra Dansk Ornitologisk Forening vil
hjælpe med at holde rede på de mange forskellige stemmer.
Nogle fugle har allerede fået 1. kuld på vingerne, mens andre netop er ankommet fra syden.
Vi kigger på fuglene på søen, i skoven og ved å og mose. Hvis vi er heldige kan vi se Havørnen jage
over Sorø Sø.
Turen er på cirka 3 km og er ikke egnet for gangbesværede eller barnevogne.
hvornår: 21. august, kl.18.30-20.30.
Mødested: Anløbs- og badebroen ved Parnas. Parkering ved Parnasvej 21, 4180 Sorø.

En smuk sommertur rundt om Sorø Sø
Smør en god madpakke og gå med på en smuk sommertur rundt om Sorø Sø, hvor vi oplever
områdets natur- og kulturhistorie. Sorø var oprindelig en ø ”Sor Ø”, der var omkranset af én stor
sø, men efter vandstanden blev sænket, er der nu tydeligt 3 søer: Sorø Sø, Pedersborg Sø og Tuel
Sø. Turen er for voksne og børn med gode ben og er på cirka 8 km. Naturvejleder Kirsten Blicher
Friis fortæller undervejs om livet både over og under vandet og om områdets historie.
Hvornår: onsdag d.6. september kl.17.00-20.00
Mødested: Parnashuset, Parnasvej 21, 4180 Sorø
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