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KLAP EN FISK
kl 11-16 / mødested: teltpladsen
se resultatet af zoologernes fiskefangst i det 
store bassin. Mosen er fuld af fi sk som suder, 
gedder, aborrer, karusser og skaller, som 
man her kan komme helt tæt på. 
Arrangør: Statens Naturhistoriske Museum 
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FANG EN SKALLE
kl 11-15 / mødested: teltpladsen
i dagens anledning gives Utterslev Mose 
fri til fi skning. forsøg at fange en gedde, 
aborre, karrusse eller en skalle. Du kan låne 
fi skegrejet i en time, men du er også vel-
kommen til at tage dit eget med.
Arrangør: Hvidovre Sport / SU 

BIVÆRKSTEDET
kl 12-16 / mødested: Streyf
Besøg de flittige bier og vær med til at høste 
honning i bigården. Når tavlerne er skrællet 
og slynget, får de aktive børn en smags-
prøve af nyslynget honning med hjem. I kan 
også lave et velduftende vokslys.
Arrangør: Biavler Hans Bo Larsen

BYG EN Ø
kl 10-16 / mødested: ved fugletårnet
Kom og vær med til at bygge en fl ydende 
ø til ynglefuglene i mosen. Jo fl ere vi er jo 
større bliver øen. Til sidst søsætter vi den ud 
for fugletårnet.
Arrangør: Richard Hare  

HVAD NU MOSE ?
kl 13. / mødested: teltpladsen
Utterslev moses vandkvalitet er dårlig og 
noget skal gøres ved problemet. I 2027 skal 
vandet i Utterslev Mose i følge EU være af 
”god økologisk kvalitet”. Hør hvad Lokaludval-
gene ønsker sig og hvad politikerne har tænkt 
sig at gøre ved det. 
Arrangør: Lokaludvalgene 

ÅBENT HUS I STREYF
kl 10-16 / mødested: Streyf
Naturværkstedet Streyf slår dørene op for alle 
nysgerrige. Tag en stor plasticpose med, så kan 
du og din familie bygge en fl ot drage, som I kan 
fl yve med. Vi håber nemlig på lidt blæst denne 
dag. Bliver I sultne af blæsevejret, så er der godt 
gang i vores bål, hvor I sammen kan lave grønne 
boller eller pandekager. I det rolige hjørne kan 
I lave perler af træ, og trække dem på en snor 
til at have om halsen. I blyantværkstedet kan I 
også fremstille jeres helt personlige naturblyan-
ter.
Arrangør: Naturvejlederne i Center for Park og 
Natur

KAST EN DÅSE
kl 10-16 / mødested: teltpladsen
kom og få en smagsprøve på hvad det vil sige 
at være spejder. Prøv dåsekast, tovtrækning og 
meget andet.
Arrangør: Bispebjerg Spejderne

DRIK MOSEN
kl 10-16 / mødested: teltpladsen
Smagsprøver af nemme urte-snapse, vejled-
ning om højbede, vejledning om kompost, 
vejledning om plantning i altankasser og 
andre plantebeholdere. Info om foreningen 
og vore kommende arrangementer. 
Arrangør: Agendaforeningen Nordvest

PLANT ET FRUGTTRÆ
kl 12. / mødested:  teltpladsen
Kom og vær med til at plante frugttræer i 
mosen.
Arrangør: Lokaludvalgene  

BESØG EN BI
kl 10-16 / mødested: ved fugletårnet
Kom og se den nye bigård og hør om bilau-
gets arbejde. Du kan også deltage i den 
sjove quiz om biernes liv og levned, hvor 
der er mulighed for at vinde Utterslev mose 
honning fra baghaven. Hvis du tør kan du 
få lov til at ae én af vores droner (de stikker 
nemlig ikke).
Arrangør: Utterslev Mose Bilaug

BYG EN REDEKASSE
kl 10-16 / mødested: teltpladsen
Giv dyrene bedre muligheder i Utterslev 
Mose. Kom og vær med til at lave en rede-
kasse. 
Arrangør: Lokaludvalgene

  

TÆL ET FÅR
kl 10-12 / mødested: Streyf
Tæl fårene og deltag i fårequizzen.
Arrangør: Utterslev græsningslaug
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byg en redekasse

MERE INFORMATION
www.2700lokaludvalg.dk 
www.bispebjerglokaludvalg.kk.dk

ENGAGER DIG I MOSEN
kl 10-16 / mødested: teltpladsen
Lokaludvalgene starter en frivilliggruppe 
som har interesse i at udvikle mosen. Meld 
dig ind i ”Mosevennerne” og vær med til at 
gøre mosen til et bedre sted for planter, dyr   
og mennesker.
Arrangør: Lokaludvalgene
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