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Badepunktsaktiviteter – 2021
Krible Krable i vand - Parnas
Fang smådyr i vandet og bliv klogere på, hvordan dyrene lever!
Sammen med naturvejlederen kan du fiske med net, bruge vandkikkert og studere de mange små dyr. Du
kan få gode tip til, hvor du skal lede efter dyrene, og til hvordan du fanger dem.
Mødested: Badebroen ved Parnas
Tid: Vi er der i tidsrummet 10-13
Dato: Mandag den 28. juni, tirsdag den 29. juni og onsdag den 30. juni

Krible Krable i vand – Mølledammen ved Kongskilde Friluftsgård
Fang smådyr i vandet og bliv klogere på, hvordan dyrene lever!
Sammen med naturvejlederen kan du fiske med net, bruge vandkikkert og studere de mange små dyr. Du
kan få gode tip til, hvor du skal lede efter dyrene, og til hvordan du fanger dem.
Mødested: Mølledammen, parkering på Skælskørvej 34 ved Kongskilde Friluftsgård
Tid: Vi er der i tidsrummet 10-13
Dato: Torsdag den 8. juli og fredag den 9. juli

Drop-in kano – Oplev Parnas fra vandsiden
Kan du sejle baglæns i en kano?
Kom og vær med til drop in kano. Er du nybegynder eller megasej til kano, alle er velkommen.
Vi sætter kanoerne i vandet på den lille strand ved Parnas og laver en lille træningsbane. Her vil du blive udfordret i naturviden, kanoteknik og koordination. Og bare rolig, der er hjælp at hente for dem, der ikke har
prøvet det før. Du får kyndig vejledning af uddannede kanoinstruktører, så alle kan føle sig trygge.
Arrangementerne er gratis og kræver ingen tilmelding.
Der kan forekomme ventetid hvis alle kanoer er optaget.
Børn skal følges med en voksen.
Tag gerne frokosten med og nyd den ved stranden.
Mødested: Stranden ved Parnas
Tid: Vi er der i tidsrummet 10-13
Dato: Tirsdag den 6. juli og onsdag den 7. juli
Praktisk: Tøj, der passer til vejret. Og skiftetøj til hvis du bliver våd
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Drop-in kano – Oplev Frederikskilde Strand fra vandsiden
Kan du sejle baglæns i en kano?
Kom og vær med til drop in kano. Er du nybegynder eller megasej til kano, alle er velkommen.
Vi sætter kanoerne i vandet på Frederikskilde Strand og laver en lille træningsbane. Her vil du blive udfordret
i naturviden, kanoteknik og koordination. Og bare rolig, der er hjælp at hente for dem, der ikke har prøvet det
før. Du får kyndig vejledning af uddannede kanoinstruktører, så alle kan føle sig trygge.
Arrangementerne er gratis og kræver ingen tilmelding.
Der kan forekomme ventetid hvis alle kanoer er optaget.
Børn skal følges med en voksen.
Tag gerne frokosten med og nyd den ved stranden, hvor der blandt andet er flere bålpladser.
Mødested: Frederikskilde Strand, parkering på Skælskørvej 34 ved Kongskilde Friluftsgård
Tid: Vi er der i tidsrummet 10-13
Dato: Torsdag den 5. august
Praktisk: Tøj, der passer til vejret. Og skiftetøj til hvis du bliver våd

Vild mad ved vandet
Tag familien med på tur i naturens spisekammer, hvor vi samler friske sommerurter, frø og blomster. Vi
snakker om hvilke urter, der gror ved vandet og i den fugtige skovbund og om fiskelivet i Tystrup Sø. Bagefter laver vi urtepesto, bager brød på bålet og laver pandekager.
Mødested: Frederikskilde Strand, parkering på Skælskørvej 34 ved Kongskilde Friluftsgård
Tid: kl. 16.30-18.30
Dato: Onsdag den 25. august
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