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Få mere at vide hos:

www.treffpunkt.dk

Hvordan kan jeg deltage?

DK

Spændende naturaktiviteter
i skoven, på stranden og
sammen med skovheksen

Alle hverdage og søndage i perioden 21. juni til 27. august tilbyder
vi spændende aktiviteter for hele familien sammen med vores 
naturvejleder.

Vi tilbyder bl.a. sejlture på Isefjorden, bålaktiviteter, krabbefiskeri,
medefiskeri, ”hekserier” og meget mere.

Aktiviteterne er lagt an på, at både børn og voksne kan få nogle
spændende oplevelser
sammen.

Træfpunkt® Odsherred
gennemføres i et 
samarbejde mellem
Odsherred Naturskole 
og Odsherreds
Turistbureau.

Mødested:
Hvis ikke andet er angivet, er mødestedet A: 

Odsherred Naturskole, Egebjergvej 162, 
4500 Nykøbing Sj., tlf. 5993 0217, 

www.odsherred-naturskole.dk.

Øvrige mødesteder er:

B: Rørvig Havn, Blå Flag – stationen 
(”Vandmanden”), 4581 Rørvig

C: Fiskerihavnen, Havnebyen, 4583 Sj. Odde

D: Høve Strand (ved campingpladsen)

E: Havnsø Havn, Blå Flag – stationen 
(til højre for færgelejet)

Se i øvrigt kortet.

A

B

C

D

E

Du/I skal blot møde op til den ønskede 
aktivitet (se skemaet). Bemærk dog, at 

forudgående tilmelding er nødvendig til
kutterture. Betaling sker ved starten af 

aktiviteten.

Aktivitetslederne kan også fortælle om 
ugens øvrige aktiviteter – eller du kan spørge 

på turistbureauerne i Nykøbing, Høve og Havnsø.



UGEPROGRAM – FOR BØRN I ALLE ALDRE...
Den 21. juni–27. august 2004

TIRSDAGE
Tidspunkt Aktivitet Beskrivelse Pris dkr.Mødested

Kl. 11.00
–13.00

”Livet på 
lavt vand” Høve Camping Kr. 30,00
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Det lave vand ved vore kyster vrim-
ler med liv. Rejer, muslinger, krab-
ber og mange forskellige slags fisk.
Det er sjovt og spændende selv at
fange dyrene med en ”Rejehov”,
sætte dem i akvarier og studere

deres udseende og levevis. Hvert af
dyrene har deres særprægede histo-
rie: En tangsnarre bygger rede, en
tangnålhan kan blive gravid, og
krabben har skelettet uden på

kroppen.

Kl. 15.00
–17.00

I det stille vand i havnen er der
masser af liv. Vi haler en åleruse op
på molen, og tømmer fangsten over
i akvarier. Prøv at holde en ål eller

en ulk i hånden. Hør f.eks. om
hvad de spiser, og om hvordan de
formerer sig. Er fiskene store nok,
sprætter vi dem op og ser, hvordan
de ser ud indeni. En spændende
dag på havnen med fisk, krabber

og rejer.

"Dyr i 
havnen" Havnsø havn Kr. 30,00

MANDAGE
Tidspunkt Aktivitet Beskrivelse Mødested Pris dkr.

Kr. 30,00

ONSDAGE
Tidspunkt Aktivitet Beskrivelse Pris dkr.Mødested

Kl. 11.00
–13.00

”Livet på
lavt vand”

Odsherred
Naturskole,

Egebjergvej 162
Nykøbing Sj.

Kr. 30,00

Det lave vand ved vore kyster vrim-
ler med liv. Rejer, muslinger, krab-
ber og mange forskellige slags fisk.
Det er sjovt og spændende selv at
fange dyrene med en ”Rejehov”,
sætte dem i akvarier og studere

deres udseende og levevis. Hvert af
dyrene har deres særprægede histo-
rie: En tangsnarre bygger rede, en
tangnålhan kan blive gravid, og
krabben har skelettet uden på

kroppen.

Kl. 11.00
–13.00

“Heksens
bagværk”

Odsherred
Naturskole

Egebjergvej 162
Nykøbing Sj.

Kr. 30,00

Med hemmelige trylleformularer,
sjældne urter fra skoven og fedtet
fra en gammel snog, bager hekse-
mutter magiske kager i sin gamle

ovn. Lur heksens kunster af og bag
selv en portion magiske kager. 

En fortryllende aktivitet for både
store og små.

Tilmelding:
Der kræves kun forudgående tilmelding til kutterturene fra Rørvig havn. 

Tilmelding sker ved henvendelse til Odsherreds Turistbureau,
Svanestræde 9, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 5991 0888

Ved øvrige aktiviteter skal man blot møde op på mødestedet på det anførte tidspunkt.

Betaling:
Der betales ved starten af den enkelte aktivitet.

Særlige børneaktiviteter:
I løbet af sommeren 2004

Sejlture:
Ekstra sejlture hver søndag (Rørvig, 13 - 15) og mandag (Nykøbing, 11 - 13 og 13 - 15)

i perioden 27. juni - 2. august. Tilmelding på Odsherreds Turistbureau.

Aktivitetskalender 2004:
Se i vores aktivitetskalender, hvor der bl.a. er tilbud om dragebygning, 

kræmmermarkeder, byfester, aftenture med kutter, guidede ture og meget mere. 
Kalenderen fås på turistbureauer, seværdigheder, campingpladser m.m.

Se også vores elektroniske aktivitetskalender på www.odsherred.com

FREDAGE
Tidspunkt Aktivitet Beskrivelse Pris dkr.Mødested

Kl. 11.00
–13.00

"Mede-
fiskeri"

Kr. 30,00

TORSDAGE
Tidspunkt Aktivitet Beskrivelse Pris dkr.Mødested

Kl. 15.00
–17.00

"Dyr i 
havnen"

Kr. 30,00

I det stille vand i havnen er der
masser af liv. Vi haler en åleruse op
på molen, og tømmer fangsten over
i akvarier. Prøv at holde en ål eller

en ulk i hånden. Hør f.eks. om
hvad de spiser, og om hvordan de
formerer sig. Er fiskene store nok,
sprætter vi dem op, og ser hvordan
de ser ud indeni. En spændende
dag på havnen med fisk, krabber

og rejer.

Kl. 11.30
–13.00

"Krea-
natur"

Odsherred
Naturskole

Egebjergvej 162
Nykøbing Sj.

Kr. 30,00

Tang, muslingeskaller og sten skyl-
ler dagligt op på stranden – mon
det kan bruges til noget? Lav et

havfruesmykke af blæretang, bolde
af ålegræs, både af siv og tangbil-
leder m.m. Kom og få inspiration 

til hvad strandens opskyl kan 
bruges til.

Kl. 13.00
–15.00

“Havets
fisk”

Blå Flag
Stationen i
Rørvig Havn

Kr. 60,00

Med en fiskebåd tager vi på fjorden
og haler en åleruse op på dækket. Vi
ser på fangsten af fisk og krabber, og
hører om deres levevis, renser en fisk,
holder en krabbe i kloen og ser efter
om det er han- eller hunkrabber, der

er gået i rusen.

SØNDAGE
Tidspunkt Aktivitet Beskrivelse Mødested Pris dkr.

Odsherred
Naturskole

Egebjergvej162
Nykøbing Sj.

Kl. 11.00
–13.00 ”Bålsysler”

Vi tænder bål med birkebark og
granris. Saver og hugger brænde,
snitter smøreknive af træ, laver en
"brændenældepandekage", grutter

og laver troldekiks og andre 
spændende bålaktiviteter.

Kl. 15.00
–16.00

Hvem fanger den største krabbe?
I havnens klare vand vrimler det

med krabber, der let lader sig fange
med en snor og et stykke fiskeskind.
I dag er der præmie til den, der kan
fange den største. Lån spand, snor
og net og vær med til en sjov leg.

”Krabbe-
fiskeri”

Blå Flag
Stationen i 
Rørvig Havn

Gratis

Lystbådehavnen,
bag ankeret i

havnen,
Havnebyen
Sj. Odde

Lav din egen "medestang" og fang
en skalle, en aborre eller måske en
ål i voldgraven omkring Anneberg.
Vi studerer fangsten i akvarium,

renser den, ser hvordan den ser ud
inden i, og til sidst tilberedes fang-

sten over bål – en aktivitet for 
store og små.

Odsherred
Naturskole,

Egebjergvej 162
Nykøbing Sj.


