PÅ TELTPLADSEN

mad” tryller lækre smagsprøver frem. Bon klogere på, hvorfor hættemågerne larmer.
Kl. 13-15 kan du møde en af kommunens
appetit. Arrangør: Lav Din Mad
Mosesvinget - 100 meter øst for
biologer og blive klogere på mosens
Horsebakken
vandkvalitet – hvad er status og planer.
BESØG NATURBYEN (11.00-16.00)
Arrangør: Teknik- og Miljøforvaltningen
Kom
og
se
planerne
for
Københavns
GØGL OG MOSEBRUNCH (10.30-11.00)
bynaturcenter
Naturbyen
som
ønskes
Kom forbi teltet til (gratis) fair trade kaffe
etableret ved Vestvolden/Utterslev Mose. TAG PÅ GPS JAGT (11.00-16.00)
og øko-rundstykker mens Øglegøjleren
Kom og gå på skattejagt i området med
Arrangør: Brønshøj-Husum Lokaludvalg
underholder. Officiel åbning af
GPS og prøv kræfter med en masse sjove
Mosetræffet ved en kendt politiker!
spejderaktiviteter. Arrangør: FDF
SVING BENENE (14.30-16.00)
Utterslev
The Saloon Men
SPOT EN FUGL (9.00-11.30)
spiller country & westerEN
Kom på guidet tur og oplev fuglelivet i
TRIL EN TØRV (11.00-16.00)
mosen. Husk egnet påklædning og gerne
Få
historien bag tørvegravning i Utterslev
en kikkert. Arrangør: Dansk Ornitologisk
VED
MOSEHUSET
Mose,
og prøv at ælte og støbe tørv – vi
Forening
Mosesvinget 3
sørger for gummistøvler! Til sidst tændes
der op i tørvekomfuret med
KÆL MED EN FISK (11.00-16.00)
SMAG
ET
DÅDYR
(10.00-16.00)
hjemmelavede tørv, og du kan bage din
Mosen er fuld af fisk som sudere, aborrer,
Besøg
Storkøbenhavns
Jagtforening
og
egen pandekage. Arrangør: Carsten Hess
karusser og skaller. Men ikke alle fisk har
smag
grillet
dådyr.
Formand
Poul
Kannik
det nemt i en forurenet sø som Utterslev
byder velkommen kl. 10, herefter
BESTIG ET TRÆ (12.00-15.00)
Mose. Her kan du komme helt tæt på
brækkes,
flåes
og
grilles
dådyr.
For
de 10-18 årige: Træer indbyder til at
fiskene og høre mere om fiskelivet i
Smagsprøver
kl.
12.
Salg
af
kaffe,
kage,
øl
blive
klatret i, men pas på. Her har du
mosen. Arrangør: Statens Naturhistoriske
og
vand
hele
dagen.
Kl.
13.00
kan
du
chancen
for at komme helt til tops i et af
Museum.
møde schweisshundene som bruges til
træerne uden at komme til skade. Klatring
jagt.
sker under vejledning fra instruktør og
FANG EN KARUSSE (11.00-16.00)
med det rette udstyr. Arrangør: Mikkel
I dagens anledning gives Utterslev Mose
TA’
EN
JAGTPRØVE
(11.00-16.00)
Exner
fri til fiskeri fra de 20 fiskepladser i mosen.
Hos
Storkøbenhavns
Jagtforening
kan
du
Du kan låne fiskegrejet gratis i en time
lege jæger for en dag. Børnene kan gå op KLAP ET FÅR (11.00-16.00)
eller medbring eget grej. Husk at fiskene
opdagelse på ”jagtstien” og lære dyrene
Kom og klap et får og få en snak med
skal slippes fri igen. Arrangør: Hvidovre
at
kende,
lave
gibsafstøbninger
af
folkene, der passer fårene. Der vil være
Sport/SU
dyrepoter, deltage i læder-workshop, du mulighed for at prøve at karte uld og få
kan se en minkfælde, lave armbånde og
udfordret din viden om får. Arrangør:
KLAP ET VILDSVIN (11.00-16.00)
nøgleringe,
købe
hjortekød
og
høre
mere
Utterslev Græsningslaug
Besøg Naturambulancen og klap et
om
jagtforeningens
arbejde.
udstoppet vildsvin og få testet din viden
HONNINGVÆRKSTED (11.00-16.00)
om Danmarks dyreliv.
BESØG
EN
BI
(11.00-16.00)
Besøg
de flittige bier og vær med til at
Arrangør: Danmarks
Kom
tæt
på
bierne
og
hør
dem
summe.
høste
honning
fra bistaderne i bigården:
Naturfredningsforening
Oplev bierne fra Utterslev Moses Bilaug
Afgang fra Streyf kl. 13.00 og 15.00. Når
og hør om arbejdet med bierne. Du kan
tavlerne er skrællet og slynget, får de
DRIK MOSEN (11.00-16.00)
deltage
i
quiz
om
biernes
liv:
Arrangør:
aktive børn en smagsprøve af nyslynget
Her kan du smage og få gode råd om,
Utterslev
Moses
Bilaug
honning med hjem. I kan også lave et
hvordan du laver urtesnapse. Du kan også
velduftende bivokslys. Arrangør: Biavler
få mere at vide om kompostering,
HJÆLP
EN
FLUESNAPPER
(11.00-16.00)
Hans Bo Larsen
altankassedyrkning og kommende
Giv
Rødstjerten
og
den
Brogede
aktiviteter i foreningen. Arrangør:
fluesnapper bedre livsbetingelser i
SVING EN LE (13.00-16.00)
Agendaforeningen Nordvest
Utterslev Mose. Kom og vær med til at
Teknik- og Miljøforvaltningen og Utterslev
bygge en redekasse til disse fugle.
Mose Naturplejelaug inviterer dig til at
UTTERSLEV MOSE 2.0 (11.00-16.00)
prøve en le. Sammen slår vi med le og
Bliv klogere på det igangværende arbejde Arrangør: Utterslev Moses Venner
bygger høhæs til tørring af høet, så det
med at få udarbejdet en helhedsplan for
kan bruges til foder til fårene.. Arrangør:
VED STREYF
Utterslev Mose. Arrangør: Bispebjerg &
Teknik- og Miljøforvaltningen og Utterslev
Rådvadsvej 69
Brønshøj-Husum Lokaludvalg
Mose Naturplejelaug
FIND VILDE URTER (11.30-12.30)
Kom på guidet tur og lær mosens vilde
spiselige planter at kende. Få sanketips og
gode råd om håndtering af urterne.
Arrangør: BYHØST
SPIS MOSEN (12.00-15.00)
Friske urter bringes med tilbage til
teltpladsen hvor vi sammen med ”Lav din

ÅBENT HUS I STREYF (11.00-16.00)
Lav en naturblyant, steg en grøn bolle
eller smag måske på en røget fisk. Prøv
kræfter med det gamle håndværk at
splejse reb, og deltag i ”fugleløbet” –
hvem gemmer sig hvor. De fleste
aktiviteter er egnet for børn,
fiskedammen er mest for de allermindste.
Se ”hvid mands fodspor” og andre
historiefortællende planter eller blive

NATUR-KROPSLIGHED-KULTUR (11.0016.00)
Billedkunstner Britt Boesen udstiller 20
kunstværker i krat og træer. Værkerne
handler om krop og natur. Kunstneren
holder kl. 13 et oplæg om motivation for
at udstille i naturen og hvordan kroppen
også er natur, som vi dyrker, kontrollerer
og kontrolleres af.

