Lokalt program for Naturens Dag i Hakkemosen
Søndag den 11. september kl. 11 – 16

Sted: Hakkemosen - Aktivitetsplads for enden af Lervangen
Arrangementet er gratis
Tag cyklen om muligt. Kommer man i bil hold da øje med P-vagter og udvalgte P-pladser
omkring Driftbyen. Også mulighed for parkering ved Teknologisk Institut med gåtur af
stisystem til aktivitetspladsen.

Åben Økobase

Besøg lege- og aktivitetsområdet på
Lervangen 27, hvor der er opsat ekstra
udstyr på:
 Klatrelegepladsen
 Vandlegepladsen
 Skulptursandkassen
 Børneskovens opmærksomhedsruter

Se naturen

Naturvandring om brugbare planter med
særligt blik på snapseurter
Naturundersøgelser af krible-krablelivet i
søen
Se naturudstillingen med vilde dyr ved
”Naturens Ambulance”
Løb ud på spejdernes udfordrende
”bingoløb”

Jagt og falke i fuld fart!

Kl. ca. 14.30 er der mulighed for at se en
fremvisning af jagende falke i fuld fart hen
over hovedet på publikum. Falkens adfærd
og brug i jagtøjemed bliver formidlet.
Prøv at skyde til måls med luftgevær i
jagtboden.
Gå en tur af jagtprøveruten og svar på
spørgsmål til prøven.

Vær aktiv i værkstedet

Prøv at banke din egen fuglekasse sammen
Snit en knage eller smørekniv
Mal dit eget mel og bag en pandekage.

Leg og udfordring på
rollespilsruten

Lån sværd og udstyr og bliv sendt af sted i
hold på farefuld færd for at løse en opgave.
Pas på mystiske væsener under vejs.

Kast dig ud i en Freesbee-kamp

Lad dig underholde af kæmpende hold i
spillet Ultimate eller dan et hold og tilmeld

dig turneringen hos Claus fra DUI-leg og
virke: cfjohnsen@mail.dk .
Du kan også låne en freesbee og træne
kasteteknik på freesbee-golf-ruten.

Hør om Hakkemose teglværk

Besøg boden med udstillingsgenstande fra
teglværkstiden og se de gamle fotos. Hør
om kulturhistorien.

Husk fotokonkurrencen

På pladsen er der fotokyndige til stede, som
vil give dig tips og tricks til at tage gode
fotos. Tag et super foto og send det ind til
konkurrencen om et nyt kamera mm. Læs
om fotokonkurrencen på Visitvestegnen.dk.
Der tages forbehold for ændringer som
følge af vejr, frafald mv.
Hold øje med yderligere tidspunkter og
udvikling op mod den 11. september på
Visitvestegnen.dk.

De medvirkende aktører:













Danmarks Naturfredningsforening
Taastrup afdeling
Hedehusene Fløng Jagtforening
Taastrup Jagtforening
KFUM Taastrup
FDF Hedehusene
DUI Leg og Virke
Landstedesraadet rollespil
Torstorp Fotoklub
Calisto
Kroppedal Museum
Mennesker Mødes Gadehavegård
Naturvejlederen i Høje-Taastrup
Kommune

Yderligere oplysninger hos:

Naturvejleder Thomas Gyalokay mobiltlf:
2146 9414.

