Tag Fat På Klima.
Ons. 31. aug. 2022 kl. 09-16
Info følger snarest. PRAKTISK. Sted: DANHOSTEL
Roskilde, Vindeboder 7, 4000 Roskilde. Se evt mere her:
https://roskildedanhostel.dk/. Målgruppen:
Naturvejledere, lærere, pædagoger og andre
naturformidlere. Tidspunkt: 31. august 2022 kl. 9. Info
følger snarest. PRAKTISK. Sted: DANHOSTEL Roskilde,
Vindeboder 7, 4000 Roskilde. Se evt mere her:
https://roskildedanhostel.dk/. Målgruppen:
Naturvejledere, lærere, pædagoger og andre
naturformidlere. Tidspunkt: 31. august 2022 kl. 9.00-16.
Tilmelding: tilmeld dig via linket her:
https://naturvejleder.nemtilmeld.dk/47/.
Tilmeldingsfrist: 19. juli 2022. Deltagerantal: 15-35
deltagere. Pris: 1450,- kr. inkl. moms for medlemmer af
Naturvejledning Danmark og 1950,- kr. inkl. moms for
ikke-medlemmer som dækker oplægsholdere,
materialer, forplejning og kursuslokaler. Bemærk at
dagen indgår i kursusrækken 'Tag fat på de store
udfordringer'. Hvis du tilmelder dig alle dagene inden 1.
maj, får du rabat. Se evt. mere her:
https://natur-vejleder.dk/tag-fat-paa-de-store-udfordri
nger/. Naturvejlederuddannelsen: Er du (eller skal du) i
gang med naturvejlederuddannelsen, så tæller dagen
som én dag af de seks valgfrie, åbne kursusdage, der er
en del af Naturvejlederuddannelsen
Pris: 1950 kr.
Sted: Danhostel Roskilde, Vindeboder 7, Roskilde.
Guidet julevandretur.
Tir. 27. dec. 2022 kl. 09-15
Skøn guidet julevandretur i nationalpark Skjoldungernes
Land på både Skjoldungestien og Fjordstien og med
besøg på Økologisk landbrug til frokost. &#127808; Lokal
guide der trygt og sikkert viser vejen og fortæller om
natur, historie og kultur &#127808;. &#127808; Skøn
naturoplevelse og vandre-fællesskab &#127808;.
&#127808; Besøg på det økologiske landbrug
Hesselbjerggaard, frokost med lækker sandwich af
lokale råvarer & lidt lækkert at varme sig på &#127808;.
&#127808;15 km vandretur ad Skjoldungestien /
Fjordstien i let bakket terræn&#127808;. &#127808;
Start og slut ved Roskilde Havn, tæt på Roskilde station
&#127808;. Tag med på en guidet julevandring fra
Roskilde Havn og få gået lidt af julesulet af. Denne
skønne vandretur i Nationalpark Skjoldungernes Land
byder på storslået vinternatur ved både skov, eng og
søer. Vi følger først Skjoldungestien sydvest forbi skt.
Hans og ud til Svogerslev sø, hvor Kornerup Å skal
krydses med nationalparkens trækfærge. Efter at have
krydset åen holder vi et stop på Hesselbjerggaard hvor
gårdejer Michael Svane byder indenfor i varmen. Vi får
en spændende fortælling om økologisk landbrug, lokal
energiproduktion og kampen mod industrialisering. Vi
holder frokostpause med lækre sandwich i drivhuset.
Efter 30 min. ophold, spisning og varme hos Michael går
turen igen videre, denne gang nordpå gennem Kattinge,

Herslev og til den nordlige del af Boserup Skov hvor vi
fanger Fjordstien og følger kystlinien så langt det er
muligt. Ruten tager os bl.a. forbi lærketræer og Blæs
Bakkes' Lerskrænt inden vi retter kompasset mod
Kælligehaven og Roskilde Havn igen. Pris: Kr. 225,- kr. pr.
person. inkl. En lokal guide som viser vejen og samtidig
fortæller om området der passeres, i passende doser. En
kort beretning om Hesselbjerggaard, det at drive lokalt
økologiske landbrug og levere til lokalområdets
produktion,. En lækker sandwich lavet af økologiske
lokale råvarer fra området og efter årstid og varm
æblesaft fra egen plantage at drikke. Ren nydelsen i
fællesskab med andre ligesindedes aktive. Fuldt beløb
refunderes hvis turen aflyses, ellers ingen refundering.
Maks 30 deltagere på denne tur. Mødetid: kl. 9:00.
Mødested: Roskilde Havn, vindeboder 7 / Danhostel. Tæt
på Roskilde station og med gratis parkering på havnen.
Varighed: 5,5 time inkl. pauser og frokost - 15 km i roligt
tempo. Sværhed: 3 ud af 5 støvler - god tur hvor alle med
rimelig fysik kan være med. &#127793;. Medbring: Tøj &
sko efter vejret til en aktiv tur, en fyldt drikkedunk og
energibarer ved behov. Arrangør: O:
http://www.outdooradventures.dkutdoor Adventures:
http://www.outdooradventures.dk. Spørgsmål stilles til
Lars på telefon 5389 0585. &#127780;*. Velkommen
udenfor! &#127780;*
Sted: Danhostel Roskilde, Vindeboder 7, Roskilde.

