Sommersjov på strandene
Gratis arrangementer 2022
Dyrejagt i det lave vand
Mandag d. 4. juli, kl. 10-13
Gilleleje Veststrande v. Fejlbergsvej
Onsdag d. 6. juli kl. 10-13
Onsdag d. 3. august kl. 10-13
Tisvildeleje Strand v. Stejlepladsen

Fang og smag på livet i det
lave vand
Mandag d. 27. juni, kl. 10-13
Torsdag d. 30. juni, kl. 10-12.30
Mandag d. 1. august, kl. 10-13
Gilleleje Havn v. østmolen

Lørdag d. 16. juli, kl. 10-13
Dronningmølle strand v. Strandkrogen

Ved kysten lave vand lever krabber,
snegle, rejer, tanglopper, småfisk, tang
og andet godt, der let kan fanges eller
kigges på gennem en vandkikkert.
Kom og prøv. Ketsjer-net, waders og
andet udstyr kan lånes.

Kom og se om du kan fange og smage på
krabber, snegle, rejer og tang fra det lave
vand.
Byg din egen krabbefanger, prøv et par
waders, se livet på det lave vand
gennem en vandkikkert. Vi tænder bål
og tilbereder fangsten, hvis muligheden
og forholdene er til det.

_____________________________________
Se solen i en solkikkert
Mandag d. 4. juli, kl. 11-15 + kl. 23-24
Margot Nyholms vej 19, Tisvilde
Tirsdag d. 19. juli kl. 10-13
Lørdag d. 30. juli, kl. 10-13
Gilleleje veststrand v. Fejlbergsvej
Onsdag d. 3. august kl. 10-13
Tisvildeleje Strand v. Stejlepladsen
OBS ved overskydet vejr må
arrangementet aflyses.

Kom og oplev solen helt tæt på og hør om
vores facinerende verdensrum og om,
hvordan månen påvirker tidevandet på
vores badestrande.

Sejltur fra Gilleleje Havn:
Vi undersøger havet og fiskeri
Onsdag d. 29. juni, kl. 10-13
Fredag d. 1. juli, kl. 10-13 + kl. 13.30-16.30
Søndag d. 17. juli, kl. 10-13
Mandag d. 1. august, kl. 13.30-16.30
Torsdag d. 4. august kl. 10-13
Gilleleje Havn, v. østmolen
Vi mødes ved naturvognen, der står ved
toiletbygningen ved Østmolen, lige øst for
Sejlklubben i Østhavnen. Her udleveres
redningsveste og gives instruktioner.
Herefter går vi til turbåden, der ligger klar
ved en af molerne eller sejlklubbens mole.
Vi sejler til 7-10 m dybt vand og laver en
række målinger af havvandet på stedet og
røgter måske en ruse. Der indsamles en
planktonprøve. Derefter sejles på lidt
lavere vand og der trækkes trawl efter
bundorganismer. Her kan muligvis også
røgtes ruser. Afhængig af forholdene kan
der fiskes med stang eller røgtes garn. Det
indsamlede materiale tages med tilbage til
naturvognen og der studeres plankton i
mikroskop og bestemmes organismer.
Tilmelding er nødvendig til Jens Prom:
Mob: 29 45 88 61 eller på mail:
jens.prom@gmail.com senest 2 dage før
sejlturen. Besked om man er kommet med
sendes som SMS eller mail senest kl. 8 på
sejldagen.

Alt godt fra havet
Lørdag d. 6. august, kl. 10-13
Gilleleje Havn, v. Østmolen
Vi mødes ved naturvognen mellem
Sejlklubben i Østhavnen og
toiletbygningen ved Østmolen. Oplev,
hvordan de mange gode råvarer fra vores
lokale havområde kan blive til
spændende retter. Der laves tangsuppe
og krabbesuppe. Der steges, grilles og
røges fisk, og der bydes på smagsprøver.
Imens kan børnene undersøge dyre- og
plantelivet i det lave vand på Gilleleje Øst
strand.
Tilmelding er nødvendig til Jens Prom
senest 2 dage før: Mob:29 45 88 61 eller
jens.prom@gmail.com .

En stor tak til vores frivillige arrangører og Danmarks Naturfredning Gribskov.
Eventuelle ændringer eller aflysninger meldes ud på Gribskov kommunes Facebook og hjemmeside.
Spørgsmål kontakt Kystmedarbejder Stine Kjær Petersen på 72 49 68 43 eller skpet@gribskov.dk

Se evt. ændringer og aflysninger på vores hjemmeside: www.gribskov.dk/badevand

