AKTIVITETSKALENDER
21. marts
kl.19-21

26 marts

april

kl.12-14

2. april

14. maj
kl.12-14

Spis Mosen

Mosens kulturhistorie

20. maj

Byg et insekthotel

Foredrag om æbler, smagsprøver på
most, mad og opstart af mostelaug
Hvor: Blå Congo, Brønshøjvej 14

Tørv, pil, tækkerør, vand m.m.
v/ Carsen Hess & Troells Melgaard
Mødested: Langholmen, Utterslev Mose

Giv mosen en hånd

kl.10-12

Affaldsindsamling i Utterslev Mose
v/ Natteravnene i Husum
Mødested: Edderkoppelegepladsen

20. april

Utterslev Moses vandmiljø

kl.16-18

21. april
kl.16-20

Uge 17

maj

Brønshøj mostelaug

6. maj
kl.10-14

6. maj

til haven eller altanen
Arrangør: Spejderne i Husum
Muldvarpeland/Energicenter Voldparken

28.maj

Fugletur på Vestvolden

31. maj

På sporet af fremtidens løsninger
Gladsaxe-projektet v/ Nordvand
Mødested: Energicenter Voldparken

Invielsesfest

for Tingbjergs drivhus - dome
v/ Haven i Tingbjerg
Mødested: Virkefeltet

kl.17-19

Tingbjerg spiser sammen
Sanketure, fællesmiddag og m.m.
v/ Tingbjerg Pensionist Center m.fl.
Hvor: I Tingbjerg og omegn

Havedag i byhaven

med workshops og spisning
v/ Miljøudvalget og ECV
Hvor: Energicenter Voldparken

8. juni

kl.10-14

Lær om at dyrke fisk og planter i symbiose
v/ Miljøudvalget og ECV
Hvor: Energicenter Voldparken

9. maj

Flagermustur

kl. 19.30-21 i Utterslev Mose

Botanisk tur i Mosen

Oplev den mangfoldige flora
v/ Troells Melgaard og Torkild Pedersen
Mødested: Kirkemosen/Pilesvinget

Den levende have
Naturhavevandring
v/ Rikke Milbak
Mødested: Engsvinget 26

15. juni

Lær at lave et godt bål

kl.19-21

og små, varme lækkerier
Arrangør: Spejderne i Husum
Muldvarpeland/Energicenter Voldparken

25.maj

Insekter i maden

11. juni

Byg en fårekyllingefarm
v/ Charlotte Bay fra Bugging Denmark.
Hvor: Byhaven på ECV

Plantebyttedag

kl.11-16

på 2700 Kulturdag
v/ Havenetværket
Hvor: Brønshøj Torv

18. juni

Mosetræf

kl.10.30-16

v/ Inger Kærgård
Hvor: Naturværkstedet Streyf

H

Fra Kagsmosen til Utterslev Mose
v/ Nikolaj Noel
Mødested: Kagsmosen/Vestvolden

kl.10-12

kl. 16-18

Akvaponisk workshop

Indsaml spiselige planter i mosen
Urtetur med Lise Nielsen
Mødested: Mosesvinget/Hareskovvejen

kl.10-13

kl.9-12

juni

marts

MARTS - JUNI 2017

Naturfestival i Utterslev Mose
v/ Brønshøj-Husum/Bispebjerg Lokaludv.
Tjek utterslevmose.net for programmet

... er navnet på det bynaturcenter som Brønshøjusum Lokaludvalg m.fl. arbejder på at få udviklet og
opbygget ved EnergiCenter Voldparken. Naturbyen
handler om sammen at skabe en rigere bynatur, blive
klogere på naturen i byen og give hinanden oplevelser.
Naturbyen skal skabes med lokalt engagement.
Det handler ikke alene om at skabe et sted, men
også at skabe et stærkt netværk om konkrete aktiviteter. Vi synes der er så meget, der kan gøres og
fortælles. Derfor har Lokaludvalget taget initiativ
til at udarbejde denne aktivitetskalender. Her ser
du forårets og forsommeren aktiviteter. Til Mosetræffet den 18. juni kommer en ny aktivitetskalender med sensommerens og efterårets aktiviteter.
Har du ideer til en aktivitet så hold dig ikke
tilbage. På naturbyen.dk samler vi information om Naturbyen og aktiviteterne
ligesom der på facebook er oprettet gruppen Naturbyens Venner.

NATURBYEN.DK

for flere arrangementer, detaljer, kontakt og tilmelding

