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UTTERSLEV
MOSES

VENNER

KÆL MED EN FISK
kl. 11-16 / Teltpladsen
Se resultatet af zoologernes fiskefangst i det store bas-
sin. Mosen er fuld af fisk som suder, gedder, aborrer, ka-
russer og skaller, som man her kan komme helt tæt på. 
Arrangør: Statens Naturhistoriske Museum 

FANG EN SKALLE
kl. 11-15 / Teltpladsen
I dagens anledning gives Utterslev Mose fri til fiskeri fra de 
20 fiskepladser i Mosen. Forsøg at fange en gedde, aborre, 
karrusse eller en skalle. Du kan låne fiskegrejet i en time, 
men du kan også tage dit eget med.
Arrangør: Hvidovre Sport / SU 

VALGMØDE I MOSEN
kl. 12. / Teltpladsen
Utterslev Moses vandkvalitet er dårlig og noget skal gøres 
ved problemet. Som optakt til efterårets kommunevalg vil 
vi spørge, hvad de politiske kandidater har tænkt sig at 
gøre ved problemet. 
Arrangør: Lokaludvalgene 

KOM TIL ÅBENT HUS I STREYF
kl. 11-16 / Streyf
Vi tænder op i bålene, så du kan stege en bolle med na-
turens vilde urter, og brænde træperler til en halskæde. 
Besøg også blyantværkstedet og lav din egen helt enestå-
ende naturblyant. Test din viden om Utterslev Mose – hvor 
mange rigtige svar kan du score? Du er også inviteret til at 
deltage i undersøgelsen af mosens dyreliv, som lever både 
over og under vandet. Kl. 11-12.30 undersøges vanddyrene, 
og kl. 13-14.30 jagter vi dyrene på land. Dagens samlede 
fangst kan beundres i den sidste time frem til kl. 16.00
Arrangør: Center for Park og Natur og Børne- og Ungdoms-
forvaltningen

BESØG EN BI
kl. 10-16 / Teltpladsen
Kom tæt på bierne og hør dem summe. Oplev bierne fra 
Utterslev Mose Bilaug og hør om arbejdet med bierne.
Du kan også deltage i en quiz om biernes liv, hvor du kan 
vinde flotte vokslys.
Arrangør: Utterslev Mose Bilaug

HJÆLP EN TRÆLØBER
kl. 10-16 / Teltpladsen
Giv Rødstjerten, Fluesnapperen og Træløberen bedre livs-
betingelser  i Utterslev Mose. Kom og vær med til at bygge 
en redekasse til disse fugle.
Arrangør: Utterslev Moses Venner

BLIV MOSEVEN
kl. 10-16 / Teltpladsen
Mød nogle af de frivillige i netværket Utterslev Moses Ven-
ner og hør mere om arbejdet for en bedre mose. Deltag 
også i quiz om Utterslev mose og vind flotte præmier.   
Arrangør: Utterslev Moses Venner

FIND VILDE URTER
kl. 14-15/Teltpladsen
Tag med på tur i mosen og finde spiselige vilde planter og 
gode ideer til deres anvendelse. Hør også mere om den 
nye trend med at høste i byen.
Arranngør: Byhøst

TRIL EN TØRV
kl. 10-11.30 / 12.30-14.00 /14.30-16.00 / Streyf
For børn, max 12 deltagere pr. gang: Få historien bag tørve-
gravning i Utterslev mose, prøv at ælte og ”støbe” tørv og 
bage pandekager over et tørvekomfur.
Arrangør: Carsten Hess  

SVING EN LE
kl. 10.45-12.30 og 13.15-15.00/afgang fra Streyf
Yderligere opsamling af folk på parkeringspladsen på 
hjørnet Pilesvinget/Brønshøjkirkevej
Leen kender vi fra landbruget, som det var i de gode gamle 
dage, men leen har fået en renæsance i moderne natur-
pleje. Leen kan bruges til at sikre levesteder for mange 
sjældne og smukke planter, høet kan bruges til vinterfoder 
til mosens får og så er det rigtig sjovt at slå med le. Lær at 
slå med le i selskab med Danmarks førende leekspert og 
lær om leens betydning for en rig og mangfoldig natur i 
Utterslev Mose. 
Arrangør: Mosens Venner og Center for Park og Natur

MØD NATURAMBULANCEN
kl. 10-16 / Teltpladsen 
Du kan teste din viden om de vilde dyr i Danmark eller om 
miljørigtige produkter og vinde flotte præmier.
Arrangør: Danmarks Naturfredningsforening - Kbh

MØD LOKALUDVALGENE
kl. 10-16 / Teltpladsen
Få indblik i Lokaludvalgets arbejde for bydelen og få be-
sked om de mange spændende bydelprojekter og det 
kommende valg til lokaludvalget i februar 2014.

GÅ PÅ JAGT MED GPS
kl. 10-16 / Streyf
FDF Utterslev laver bålaktiviteter og GPS skattejagt i områ-
det omkring Streyf.
Arrangør: FDF Utterslev BENNYS BADEKAR 

kl. 15-16/ Streyf  (45 min)
Filmen handler om Benny, der fanger en haletudse som han 
tager med hjem i sit badekar. Haletudsen viser sig at være 
en prins, der tager Benny med ned i en magisk verden i 
bunden af badekaret. Filmen tager udgangspunkt i Utter-
slev Mose og handler om livet under vandoverfladen. Der 
er plads til max 40 børn, og pladserne bliver uddelt efter 
først-til-mølle-princippet. Filmforevisningen er gratis og fil-
men  stilles velvilligt til rådighed af Det Danske Filminstitut
Arrangør: Filmklubben Hodja fra Bispebjerg 

MØD EN JÆGER
kl. 14-16 / Mosehuset
Storkøbenhavns Jagtforening holder åbent hus i Mosehu-
set. Vi fortæller om jægernes natursyn og har en del bro-
chure til uddeling. Man kan få kaffe, vand og  kage.
Arrangør: Storkøbenhavns Jagtforening
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HØST HONNING
kl. 11-16 / Streyf
Besøg de flittige bier og vær med til at høste honning i bi-
gården. Når tavlerne er skrællet og slynget, får de aktive 
børn en smagsprøve af nyslynget honning med hjem. I kan 
også lave et velduftende vokslys.
Arrangør: Biavler Hans Bo Larsen

BESTIG ET TRÆ
kl. 10-12 og 13-16 / Streyf (for 10-18 årige)
Træer indbyder nærmest til at blive klatret i, men faren lurer 
altid for at falde ned og slå sig. Vi giver derfor muligheden 
for at komme helt til tops i et af de flotte træer omkringlig-
gende mosen – uden at man skal være bange for at komme 
til skade. Der vil være en kyndig klatreinstruktør der står 
for sikkerheden, så man kan give den alt hvad remme og 
tøj kan holde.
Arrangør: Mikkel Exner

DRIK MOSEN
kl. 10-16 / Teltpladsen
Smagsprøver af nemme urte-snapse, vejledning om høj-
bede, vejledning om kompost, vejledning om plantning i 
altankasser og andre plantebeholdere. Info om forenin-
gerne og vore kommende aktiviteter.
Arrangører: Agendaforeningen NV og Grøn Hverdag

KLAP ET FÅR
kl. 10-16 / fårefolden ved Streyf
Kom og klap et får og snak med Utterslev Græsningsfor-
ening, der passer fårene
Arrangør: Utterslev Græsningslaug
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