
Snapsetur i Strandparken
Hvad end du er en garvet snapsebrygger, eller 
just nyligt har oplevet glæden ved de hjemme-
komponerede smagsnuancer - så vær hjertens 
velkommen på årets snapsetur, hvor vi går på 
opdagelse i Strandparken og finder velegnede 
urter til kryddersnaps. Vi deler vores erfaringer 
og smager lidt på varerne undervejs.
Begrænset antal pladser. Tilmelding efter ført til 
mølle på naturbooking@ishoj.dk<mailto:natur-
booking@ishoj.dk>

Tirsdag den 8. juni kl. 17-19
P-pladsen for enden af Strandporten i Brøndby

Havets grejbank
Kom og lån waders og net, lav din egen  
krabbefiskestang og gå på opdagelse blandt 
livet på det lave vand.
Ishøj Naturcenter og Strandparken I/S åbner  
op for grejudlån.

Uge 26
28. juni - 2. juli, kl. 10-14
HAVHYTTEN, Skovvej 53, Ishøj

Uge 31
2.-6. august, kl. 10-14
LYNGHUSE i  Strandparken  
i Hundige

Havets spisekammer
Havbonde og muslingekok for en dag. I anled-
ning af årets muslingehøst inviterer vi til høst-
ning af vores maritime nyttehave, smagsprøver 
over bål og en snak om havet som ressource.

Lørdag den 14. august kl. 10-13 
HAVHYTTEN, Skovvej 53, Ishøj

Naturens dag
Vil du med på eventyr i naturen?

Tør du famle efter en krabbe i blinde, udsætte 
dine smagsløg for strandens vilde urter og 

hoppe med på eventyrlige lege ved stranden. 
Så kom og vær med på Naturens Dag.

Søndag den 12. september kl. 10-13
HAVHYTTEN, Skovvej 53, Ishøj

I/S Strandparken inviterer i samarbejde  
med Ishøj Naturcenter til:

TA’ MED PÅ TUR

  Hold dig opdateret 
 omkring coronahensyn  

og tilmelding på  
ishojnaturcenter.dk

Strandparken

Strandparken

Følg med på Facebook,  
hvor vi løbende vil lægge videoer  
op med spændende oplevelser,  

du kan få på egen hånd  
i Strandparken.

www.ishojnaturcenter.dkIshøj
Naturcenter
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Uge 31, 
2.-6. august, kl. 10-14

LYNGHUSE i Strandparken 
Hundige Havnevej 31

2635 Ishøj


