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På små ben i naturen
Søndag den 2. februar, kl. 9-11
P-pladsen ved Hundetræningspladsen på Brøndby 
Havnevej
Når man er under én meter høj, er naturen 
virkelig stor og umådelig spændende.  
En bakke bliver til et bjerg, og nedfaldne grene 
er forhindringer på linje med væltede træer.
Denne dag har vi fokus på de 1-3 -årige.  
Vi leger os gennem naturen i Hvidovre og 
Brøndby. Motorikken, konditionen og sanserne 
bliver udfordret. 
Storebror og storesøster er også velkomne, 
men aktiviteterne er tilpasset de mindste.

Science og Engineering  
i Strandparken
Lørdag den 28. marts, kl. 10-14
Østlige del af P-pladsen for enden af Strandporten i 
Brøndby
Kalder alle detektiver og opfindere, vi har brug 
for jeres nysgerrighed! Fuglene bygger reder, 
sten bliver slebet til sandkorn og muslingerne 
er med til at rense havvandet. Gennem 
mikroskoper, med opfindsomhed 
og naturens materialer 
undersøger vi den forunder-
lige natur i strandparken. 

Snapsetur i Strandparken
Tirsdag den 9. juni kl. 17-19
P-pladsen for enden af Hundige Havnevej, tættest på 
Lille Vejlesø
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.

Vild mad i Strandparken
Onsdag den 17. juni, kl. 16-21
P-pladsen for enden af Vallensbæk Havnevej 
(mellem Ringebæk Sø og Vallensbæk Havn)
Det er sundt, det er gratis, og det er Vild Mad!
På en gåtur rundt i Strandparken samler vi spi-
selige urter, der bagefter skal tilberedes som 
lette retter. Du lærer nogle af de mest alminde-
lige vilde strandplanter at kende og kan smage 
på dem alle sammen. Der arbejdes både med 
opskrifter, improvisation og lækre smagsprøver. 
Det vil være en fordel at have orienteret sig på 
www.vildmad.dk inden turen. 
Primært for voksne og store børn.

Sankt Hans i Havhytten
Tirsdag den 23. juni, kl. 17-21
Havhytten, Skovvej 53, Ishøj
I skæret af aftensolen og bålets varme gløder 
kan du tage hele familien med i vandet for at 
opdage det sprudlende liv under overfladen. 
Ishøj Naturcenter åbner for Havhytten, så du 
kan låne waders, net og andet udstyr til at 
fange fisk, krabber og rejer.

TA’ MED PÅ TUR
2020

Ved spørgsmål til 
arrangementerne, kontakt; 

naturbooking@ishoj.dk 
www.ishojnaturcenter.dk

Åben Havhytte
Mandag den 29. og tirsdag den 30. juli kl. 10-14
Havhytten, Skovvej 53, Ishøj

Onsdag den 5. og torsdag den 6. august, kl. 10-14
Havhytten, Skovvej 53, Ishøj
Kom og prøv waders og net, dyk ned i livet på 
det lave vand, smag på rejerne du fanger, byg 
et sandslot, leg med vandet på vandbanen og 
meget mere.

Krabbedag
Lørdag den 29. august, kl. 10-13
Havhytten, Skovvej 53, Ishøj
Krabbestænger, krabbesuppe, krabbelege, 
krabbevædeløb, krabbehistorier, krabbekæleri 
og dissektion af krabber. Krabbeaktiviteterne 
vil ingen ende tage, når vi holder Krabbedag på 
Ishøj Tange ved Havhytten.

Naturens dag
Søndag d. 13. september, kl. 10-14
For enden af Ishøj Tange, Skovvej, Ishøj
Er du modigere end de fleste?
Tør du famle efter en krabbe i blinde, 
udsætte dine smagsløg for strandens 
vilde urter og hoppe med på vilde lege ved 
stranden. Så kom og vær vild i naturen 
med os.

Havets spisekammer
Lørdag den 19. september, kl. 10-13
Havhytten, Skovvej 53, Ishøj
Havbonde og muslingekok for en dag. 
I anledning af årets muslingehøst inviterer vi til 
høstning af vores maritime nyttehave,
smagsprøver over bål og en snak om havet 
som ressource. 
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