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HEY HEY DOKTOR 
PJUSKEBUSK (10.30-11.00) 
Sammen med Naturpatruljens mu-
sikproducer og guitarist, Carsten 
Lind, cajonspiller Villads Keller, de 
dansk – zambianske insektdansere 
Maja og Esther Lindberg vil Martin 
Keller, der er kendt fra Tv-program-
merne Naturpatruljen (DR1) og ’Mar-
tin og Ketil’ (TV2) synge en række af 
klassikerne såsom ’Hey, Hey Doktor 
Pjuskebusk’, ’Gæt en Lort’ og mange 
flere. Børnepublikummet deltager 
i Dyrelydsorkesteret, kommer tæt 
på havørnen og hører et nødpip fra 
mosen og meget meget mere.   

MOSEBRØD (10.30-11.00) 
Kom forbi teltet til kaffe og øko-
rundstykker mens Martin og co. un-
derholder. 

KÆL MED EN FISK (11.00-16.00)
Mosen er fuld af fisk som sudere, 
aborrer, karusser og skaller. Men 
ikke alle fisk har det nemt i en for-
urenet sø som Utterslev Mose. Her 
kan du komme helt tæt på fiskene 
og høre mere om fiskelivet i mosen. 
Arrangør: Statens Naturhistoriske 
Museum 

FANG EN FISK (11.00-16.00) 
I dagens anledning gives Utterslev 
Mose fri til fiskeri fra de 20 fiskeplad-
ser i mosen. Du kan låne fiskegrejet 
gratis i en time eller medbring eget 
grej. Husk at fiskene skal slippes fri 
igen. Hvidovre Sport har venligst 
udlånt fiskegrejet. 

BANKO ! (11.00-16.00) 
Prøv Danmarks Naturfredningsfor-
enings naturbankospil og test din vi-
den om Danmarks dyreliv. Arrangør: 
DN København 

DRIK MOSEN (11.00-16.00) 
Her kan du smage og få gode råd 
om, hvordan du laver urtesnapse. Du 
kan også få mere at vide om kompo-
stering, altankassedyrkning og kom-
mende aktiviteter i foreningen. Ar-
rangør: Agendaforeningen Nordvest 

BESØG EN BI (11.00-16.00) 
Kom tæt på bierne og hør dem sum-
me. Oplev bierne fra Utterslev Mo-

ses Bilaug og hør om arbejdet med 
bierne. Du kan deltage i quiz om bi-
ernes liv og vinde flotte vokslys. Ar-
rangør: Utterslev Mose Bilaug 

BLIV SPEJDER FOR EN DAG 
(11.00-16.00)
Konkurrencer og dyster - prøv kræf-
ter med en masse sjove spejderakti-
viteter. Arrangør: FDF Utterslev

KOM PÅ NATURVANDRING 
(11.00-16.00) 
Få en postkortbog med flotte hånd-
tegninger af dyre- og plantearter 
som gemmer sig i Utterslev Mose. 
Kl. 12 & 13 vil naturvejleder Trine 
Bang Hansen lave en naturvandring 
med fortælling om udvalgte mose-
arter fra postkortbogen. Turen tager 
ca. 15 minutter. 

FIND VILDE URTER (11.30-13.00)
Kom på guidet tur og lær mosens 
vilde spiselige planter at kende. Få 
sanketips og gode råd om håndte-
ring af urterne. Turleder: Jann Ku-
usasarri 

SPIS VILD MAD (12.00-16.00) 
VILDT tryller med sæsonens råva-
rer og serverer gratis smagsprøver, 
lavet over bål, med masser af vilde 
urter fra mosen. Derudover bliver 
der budt på kagebord hvor man kan 
købe skønne kager og Vild The.

FÅ EN MÆRKESAG (11.00-16.00)
Helhedsplan for Utterslev Mose 
rummer et hav af spændende pro-
jekter og de venter på dig uanset om 
du er en engageret borger eller en 
politiker der søger indhold til den 
kommende valgkamp. v/ Teknik- og 
Miljøforvaltningen & Bispebjerg og 
Brønshøj-Husum Lokaludvalg

MØD LOKALUDVALGENE 
(11.00-16.00) 
....og hør om de mange lokale ind-
satser fra de nye bydelsplaner, her-
under arbejdet med at få etableret 
Naturbyen som naturcenter for Ut-
terslev Mose og Vestvolden. 

MOSEBILLEDER (11.00-16.00) 
Fotoudstilling om Utterslev Mose. 

TEST DIT SKUD (11.00-13.00) 
Se hvem der kan skyde hårdest til 
fodbolden. Vi er bag klubhuset/byg-
gepladsen på Folevadsvej. Arrangør: 
Stefans boldklub

PROGRAM

tag cyklen 
til mosetræffet :)

Der er toiletter i Streyf, i Mosehuset 
og på Svanestien tæt på teltpladsen
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ÅBENT HUS I STREYF (11.00-
16.00) 
Lav en naturblyant, steg en bolle 
med vilde urter og få et skud vitami-
ner fra brændenældesuppen. Prøv 
om I kan sætte 5 forskellige måger 
rigtigt sammen i mågepuslespillet, 
der er for både børn og voksne. Hør 
hvordan I skaber ren kærlighed til 
jeres kvarter ved at booke Køben-
havns Kommunes grejtrailer og laver 
affaldsindsamling. Deltag samtidig 
i konkurrencen om en mulepose 
med lækkerier. I kan også blive me-
get klogere på, hvordan I indgår et 
partnerskab med Københavns Kom-
mune om at gøre byen mere grøn. 
Kommunen leverer et eller flere træ-
er, blot I selv står for plantning og 
pasning. Arrangør: Teknik- og Miljø-
forvaltningen. 

ÆLT TØRV (12.00-16.00) 
Få historien bag tørvegravning i Ut-
terslev Mose, og prøv at ælte og stø-
be tørv – vi sørger for gummistøvler! 
Til sidst tændes der op i tørvekom-
furet med hjemmelavede tørv, og du 
kan bage din egen pandekage. Ar-
rangør: Carsten Hess 

BESTIG ET TRÆ (12.00-15.00) 
For de 10-18 årige: Træer indbyder 
til at blive klatret i, men pas på. Her 
har du chancen for at komme helt til 
tops i et af træerne uden at komme 
til skade. Klatring sker under vejled-
ning fra instruktør og med det rette 
udstyr. Arrangør: Mikkel Exner 

KLAP ET FÅR (11.00-16.00) 
Kom og klap et får og få en snak med 
folkene, der passer fårene. Der vil 
være mulighed for at prøve at karte 
uld og få udfordret din viden om får. 
Arrangør: Utterslev Græsningslaug 

SLYNG HONNING (11.00-16.00)
 Besøg de flittige bier og vær med 
til at høste honning fra bistaderne i 
bigården: Afgang fra Streyf kl. 13.00 
og 15.00. Når tavlerne er skrællet og 
slynget, får de aktive børn en smags-
prøve af nyslynget honning med 
hjem. I kan også lave et velduftende 
bivokslys. Arrangør: Biavler Hans Bo 
Larsen 

SVING EN LE (13.00-16.00) 
Prøv at slå med le efter kyndig vej-
ledning af le-ekspert. Du kan også 
blive klogere på, hvorfor det er en 
god ide at pleje mosen med dette 
gamle landbrugsredskab. Arrangør: 
Teknik- og Miljøforvaltningen og Ut-
terslev Mose Naturplejelaug 
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DER STÅR EN KO (12.00-16.00) 
BLI VED MED AT GLO 
DER STÅR NOK 2, 3 OG 4 
NÅR DU RIGTIG STIRRER
KOm og få en særlig naturoplevel-
se med fire græssende TYREKALVE. 
KOm og LEG og gæt en LORT. KOm til 
FESTLIG KOmsammen og muuhlig vis 
få lidt til ganen. Arrangør: Højmosen 
Kogræsserlaug

SNIT EN SMØRREKNIV
(12.00-16.00) 
...og lav pandekage med honning 
over bål. Arrangør:  Københavns Na-
turskole, Børne- & Ungdomsforvalt-
ningen 

mosehuset 
Mosesvinget 3 

JAGTHORN & PIGEGARDE 
(OBS: 10.00-11.00) 
Vi byder velkommen med jagthorn 
og bagefter optræder Gladsaxe pi-
gegarde. Arrangør: Storkøbenhavns 
Jagtforening 

SKYD MED BUE OG PIL 
(11.00-16.00)
 …..og meget mere. Storkøbenhavns 
jagtforening byder indenfor i Mo-
sehuset. Prøv laserskydning, bue-
skydning, male sten, lave armbånd. 
Arrangør: Storkøbenhavns Jagtfor-
ening 

SMAG ET DÅDYR (11.00-16.00) 
Kom og se et dådyr bliver flået kl. 11. 
Senere er der smagsprøver. Mulig-
hed for drikkevarer. Arrangør: Stor-
københavns Jagtforening

PROGRAM

på utterslevmose.net 

kan du holde dig opdateret 

om programmet
tag cyklen 
til mosetræffet :)



mosesvinget 3
mosehuset teltpladsen

streyf

mosesvinget

rådvadsvej 69

500 meter

tag cyklen til 
Mosetræffet

grønnemose allé 44
højmosen

Mosetræffet med undtagelse af 2011 har været 
afholdt i Utterslev Mose siden 2004. Arrange-
mentet er finansieret af de to lokaludvalg og 
alle aktiviteter er gratis at deltage i.

Utterslev Mose har en facebook-
side samt en facebook gruppe for 
alle der holder af naturparken. 
Se også de mange flotte fotos på 
Instagram #utterslev_mose. 
Besøg www.utterslevmose.net for 
baggrundsinfo og nyhedsbrev om 
Utterslev Mose.

Vidste du at:

m
otorvejen


