Sommersjov på strandene
Blå Flag aktiviteter 2018

Wieth-Knudsen Observatoriet
holder fødselsdag
Onsdag 4. juli kl. 11-15 og 23-24
Margot Nyholms Vej 19, Tisvilde
Observatoriet holder fødselsdag og du er
inviteret! Se Solen i et solteleskop om
dagen og bl.a. Månen og planterne Saturn
og Jupiter i observatoriets store
stjernekikkert om aftenen.

Strandens dag i Tisvilde
Fredag d. 13. juli kl. 10-13
Tisvildeleje Strand, ved Strandkiosken
Kom til Stranden dag i Tisvilde og vær med
til et hav af sjove aktiviteter. Du kan
blandt andet se på Solen gennem et
solteleskop, bygge flotte stenfigurer, lave
og flyve din helt egen drage eller teste din
viden om stranden og havet i vores sjove
orienteringsløb (+10 år).

Fang og smag på livet i det
lave vand
Fredag d. 6. juli, kl. 10-13
Onsdag d. 11. juli, kl. 10-13
Onsdag d. 8. august, kl. 10-13
Fredag d. 10. august, kl. 10-13
Gilleleje Havn, ved østmolen
Kom og fang og smag på livet i det lave
vand. Der er krabber, snegle, rejer, tang og
andet godt, der let kan fange med
ketcher-net og andet udstyr. Byg din egen
krabbefanger, prøv et par waders, lad mor
og far sejle dig en tur (sit-on-top-kajak) og
se livet på det lave vand gennem en
vandkikkert. Vi tænder bål og tilbereder
fangsten.

Krabbevæddeløb

Alt godt fra havet

Tirsdag 31. juli, kl. 10-12
Gilleleje Veststrand

Søndag d. 5. august, kl. 13-16
Gilleleje Havn

Ved du hvordan man fanger en krabbe?
Kan du kende forskel på en han- og en
hunkrabbe? Måske vinder du en lille
præmie hvis din krabbe er den hurtigst i
krabbevæddeløbet.

Oplev hvordan de mange gode råvarer fra
vore 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
Øststrand. Tilmelding til dette
arrangement er nødvendigt. Sendes til
Jens Prom senest den 2. august på tlf.
2945 8861 eller jens.prom@gmail.com.

Deltagelse i arrangementerne er gratis.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til
kystmedarbejder Pi Sylvester Harild
på 76 49 68 46 eller pstid@gribskov.dk.

Læs mere om Blå flag og se eventuelle ændringer på www.gribskov.dk/blaaflag.

