Københavns Familienaturklub — Uglerne i Mosen
er en sammenslutning af naturinteresserede i alle aldre,
både
børn og voksne, der
mødes og får en fælles naturoplevelse.
Udgangspunktet er
deltagernes
interesse i flere friluftslivsoplevelser
samt større forståelse for naturen.
Derfor foregår arrangementerne som
oftest ude i naturen, hvor vi mødes
og afholder tematiske aktiviteter.
Målet med Københavns Familienaturklub er, at det skal være hyggeligt,
sjovt og bidrage til en øget forståelse
for naturmæssige sammenhænge. Der
er plads til deltagelse for alle aldre,
hvorfor rammerne for temaerne fastlægges på forhånd, men selve deltagelsen er baseret på udfoldelse af egen
kreativitet. Der skal være plads til
både liv, læring, leg og fordybelse ved
selv at være til stede i naturen.
Vi mødes cirka 4-6 gange årligt, således at vi sammen kommer ud og oplever naturens forskellige årstider, og
ser landskabet forandre sig. Vi mødes
typisk en søndag, hver anden måned i
omkring 4-6 timer af gangen.
Vi har som udgangspunkt base i
”Streyf” i Utterslev mose, hvorfra
flere af vores aktiviteter udgår. Her
kan vi eksempelvis se på dyreliv i mosen, plukke spiselige planter, lære om
biavl og klappe et får, vi kan udforske
mosens vanddyr, lave bålmåd, over-

natte i det fri og se på stjerner, flagermus og andre natdyr. Men vi arrangerer også blandt andet svampetur i skoven, rundvisning hos økologiske jordbrug, kanotur i Furesøen og meget
andet – afhængig af klubmedlemmernes
kreativitet og interesse.
Københavns Familienaturklub er åben
for alle interesserede, både familier,
børn, voksne og bedsteforældre. Klubben er en lokalafdeling under landsorganisationen Natur og Ungdom.
Hvis du er interesseret i at blive medlem kan du læse mere på foreningens
hjemmeside og kontakte formanden
for Uglerne i Mosen. Medlemskab af
Uglerne i Mosen—Københavns Familienaturklub kræver blot, at du bliver
medlem af Natur og Ungdom. Du kan
blive medlem via dette link: http://
www.natur-og-ungdom.dk/blivmedlem.aspx.
Medlemskab af Natur og Ungdom koster den nette sum af 210 kr. årligt
eller 375 kr. for et familiemedlemskab.
Medlemskabet betyder, at I kan deltage
i alle Københavns Familienaturklubs og
Natur og Ungdoms aktiviteter, samt at
I får tilsendt medlemsbladet ”Natur” 46 gange årligt.
Vel mødt!

Formandens oplysninger:
Uglerne i mosen
Att. Trine Bang Hansen
Skoleholdervej 91 st. th.
2400 KBH NV
Tlf. 30 13 68 66
Mail: trinebhansen@hotmail,com
Hjemmeside: www.nogu.dk

Københavns
Familienaturklub

UGLERNE I
MOSEN
- tag med til
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Live

OBS: TURENE KAN BLIVE RYKKET/
AFLYST PGA. SYGDOM OG LIGN. DERFOR
OPFORDRES I TIL AT TILMELDE JER TIL:
trinebhansen@hotmail,com SÅ VIL I MODTAGE BESKED VED EVT. AFLYSNING.
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Kom med en tur i den skønne Bispebjerg Skolehave.
Vi medbringer lupper og kigger efter insekter i krat-

Mødested: Bispebjerg Bakke nr. 8. (V. Karens hus)
Praktiske oplysninger: Medbring praktisk tøj og mad-
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Vi bygger uglekasser og hænger
op i området. Vi hørere om uglerne liv og levned. Kom med ud
på uglevandring, hvor vi skal lytte til uglernes tuden
og andre natteaktive dyr.
Vi tænder et bål , laver fælles aftensmad og hører
uglernes tuden. Prøv om du kan udvikle dit eget kald.
Praktiske oplysninger: Medbring praktisk og varmt tøj
og mad til fælles aftensmad.

Mødested: Skodsborg st.
Mødested: Streyf, Rådvadsvej 69, 2400 Kbh. NV
Tidspunkt: D. 15. juni. kl. 11 -16.
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høns og ørentviste.

der tændes på original vis.

Vi tager til strandmøllen og kigger
på livet i vandkanten. Vi fanger
krabber, klapper en fladfisk, ser en
reje hoppe, kæler for en tangloppe,
kilder en tangnål under snuden,
laver strandkunst og maler på sten
med naturfarve.

Praktiske oplysninger: Medbring praktisk tøj og madpakke.

tet. Vi laver små insektbo til hjemløse biller, marie-

Vi finder forårsspirer og laver urtebrød over bålet,
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Tidspunkt: D. 5. oktober, kl. 16 –21.
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Vi hilser på sælerne, der har unger, der boltrer sig i havet.
Vi besøger fugleskjulet og fugletårnet og måske ser vi en
havørn? Vi overnatter i shelter og laver mad over bål af
de vildtvoksende planter og tæller verdens stjerner, imens
der fortælles myter og sagn om hvordan verden blev
skabt.

Kom og vær med til julestue. Vi laver klippe-klister af
natur -og genbrugsmaterialer. Vi julehygger med
gløgg og varme boller.

Vi udforsker Avnøs vilde natur. Tager på ekspedition og
fanger frøer og småfisk i vandkanten og kigger efter fiskehejrer og rovfugle.

Mødested: Streyf, Rådvadsvej 69, 2400 Kbh. NV

OBS. Man skal selv medbringe mad, tøj og sove-udsyr, vi
finder ud af noget samkørsel.

Praktiske oplysninger: Medbring papir, bånd, materialer mm.

Flere oplysninger fremsende ved tilmelding, der
skal ske til: trinebhansen@hotmail.com, inden d.
1. august

Tidspunkt: D. 8. december kl. 11 –14.

pakke.
Tidspunkt: D. 20. maj kl. 11 - 15

