Der vil denne lørdag være mulighed for at erhverve begge dele, da vi laver en svampetur i Ugleholt Skov.
Mødested: Ved avlsgården (gårdbutikken), Knuthenlundvej 7B, 4952 Stokkemarke.

Økosporet på Knuthenlund. Vandrefestival 2016
Fra Stokkemarke går vi ad den gamle hovvej til Knuthenlund. Vi følger den skiltede rute "Spor i Landskabet". Vi holder frokostpause ved Knuthenlund, hvor der
også bliver mulighed for et besøg i mejeriudsalget. En tur på i alt ca. 9 km.
Mødested: Ved kirken i Stokkemarke. Tjennemarkevej 4, 4952 Stokkemarke

AUGUST

Vandretur hele vejen rundt om Indrefjorden - Nakskov 750
I anledning af byjubilæet har vi lavet en hel særlig tur hele vejen rundt om
Indrefjorden. Mens vi nyder naturen undervejs ad stier, diger og over stubmarken
ved Nygård, hører vi om den gamle fjord og den gang man skulle vade til
Nakskov. Vandreturen er cirka 6,5 km.
Mødested: Mågefiguren, Winchellsgade ved Indrefjordens begyndelse, 4900
Nakskov.

SEPTEMBER

Søndag den 21. august kl. 10.00 - ca. 14.00 (KBN)

Søndag den 18. september kl. 9.00 - ca. 14.30 (KBN)

Geologiens Dag på Nakskov Fjord

Aftenvandretur i herregårdslandskabet ved Knuthenborg. Vi går fra
Hunseby/Maglemer ved Bytræet og fortsætter langs Huns Å, langs den imponerende kampestensmur der omkranser hele Knuthenborg Park, og tilbage forbi de
nye kæmpevindmøller. Regn med en vandretur på ca. 6,5 km.
Mødested: Bytræet, udfor Hunseby Kirkevej 34, 4930 Maribo

OKTOBER

Smag på Albuen
På Albuen findes et mylder af forskellige blomster, hvoraf flere er sjældne og rødlistede. Undervejs hører vi om deres anvendelse gennem tiden i folkemedicinen og
husholdningen. Vi skal bl.a. smage på vild selleri, der er en delikatesse
Mødested: P-pladsen ved foden af Albuen.

Rovfugletur til Hyllekrog-Saksfjed Reservatet
Hyllekrog er et af Danmarks bedste efterårstræksteder. Ikke mindst rovfugletrækket er
fascinerende, men også mange småfugle og duer kan opleves. Vi mødes på
Lyttesholm og aftaler dagens tur nærmere og regn med en gåtur på mindst 3 km.
Husk gerne kikkert!
Mødested: Lyttesholm Naturcenter, Lyttesholmvej 4A, 4970 Rødby

Merret Skov er varieret med ung og gammel løvskov og enkelte partier af nåletræer. Vi informerer om, hvad vi finder af spisesvampe og hvilke arter der er giftige,
og som man absolut skal undgå. Vi hører også lidt om svampenes økologiske
betydning i naturen.
Mødested: Rastepladsen på Skibevej i Merret Skov, 4930 Maribo

Søndag den 6. november kl. 10.00 - ca. 15.00 (KBN)

Ravhyggetur til Albuen

Søndag den 11. september kl. 10.00- ca. 13.00 (UBN)

Svampetur i Ugleholt Skov og besøg på Knuthenlund
Vilde svampe og økologisk ost og kød er fortrinlige råvarer, som går godt i
spænd.

NOVEMBER

SEPTEMBER

Svampetur i Merret Skov på Knuthenborg

Søndag den 18. september kl. 10.00 - ca. 13.00 (UBN)

Fugletræktur ved Næsby Strand
Det kan være helt fantastisk når rovfugle og småfugle kommer trækkende i hundredvis eller undertiden tusindvis ved Næsby Strand, som er
Vestlollands bedste træksted. Når musvågerne stiger i store spiraler eller glenterne
kommer "slaskende" er det sjovt.
Mødested: Næsby Strand, p-pladsen for enden af Rolandsvej.

Vi skal ud og lede efter havets guld, undersøger stranden og hører om Albuens
mange seværdigheder. Skipper har tændt op i Lodshuset, så der er lunt og har tilberedt en lækker amagergryde til at varme os på. Vi tilpasser turen til vejret.
Mødested: Langø Havn, Postbåden.
Søndag den 6. november kl. 10.00 til ca. 13.00 (UBN)

Havørne og gæs. Fugletur ved Maribosøerne
Hvert år passeres Maribosøerne af tusinder af trækfugle som raster i kortere eller
længere perioder. Vi besøger forskellige gode udsigtspunkter og fugletårne rundt om
søerne for at iagttage fuglene. Vi mødes på Naturskolen i Bursø og aftaler dagens
program.
Mødested: Naturskolen ved Maribo Søndersø, Hestehavevej 8, Bursø, 4930 Maribo

Ud i
naturen
Guidede ture 2016

Lørdag den 15. oktober kl. 9.30 - 11.30 (KBN)

Søndag den 16. oktober kl. 10.00 - 13.00 (UBN)

Lørdag den 10. september kl. 10.00 - ca. 13.00 (UBN)

Hvis vejret har været gunstigt, er der på disse lokaliteter god mulighed for at finde
mange spændende svampe bl.a. nogle af vores allerbedste spisesvampe. Der holdes frokostpause ved Skelsnæspavillonen, hvor svampene gennemgås.
Mødested: P-pladsen ved barokhaven på Søholt. Ved Søholtvej 59, 4930 Maribo.

Oplev skønne Albuen ved vintertid undervejs på en frisk sejl- og vandretur. Postbåden
henter os i Langø og sejler os til Albuen. Her går vi på opdagelse i det fantastiske kulturmiljø med fiskerhuse, kystudgik, fyrtårn, lodshus og det unikke middelalder sildemarked. Frokosten nydes i Lodshuset inden turen forsætter ind ad tangen.
Mødested: Langø Havn, Postbåden.

Vi går en rundtur på den markerede sti i Lars
Jensens Skov, og hører om naturskovsprojektet.
På denne årstid vil der også være mulighed
for at finde nogle gode spisesvampe i området, eksempelvis stor trompetsvamp.
Mødested: Rastepladsen ved pumpestationen.
Røgbøllevej 6, 4894 Øster Ulslev

Torsdag den 8. september kl. 18.00 - 20.30 (KBN)

Svampetur i Søholt Storskov

Sejl ud og gå hjem

Efterårstur til Lars Jensens Skov

Oplev den spændende natur ved Tårs

Nakskov Fjorddage byder på et væld af forskellige aktiviteter.

Fredag den 30. december kl. 9.30 - ca. 15.00 (KBN)

Søndag den 9. oktober kl. 10.00 - 13.00 (UBN)

Tirsdag den 30. august kl. 18.30 - ca. 21.00 (KBN)

Nakskov Fjorddage - masser af oplevelser og aktiviteter

Et tilbud om en travetur mellem jul og nytår, ovenpå al julemaden, for dem der vil kombinere motion med naturoplevelser. Fra Drummeholm går vi ud til fyret og vi holder kaffepause i "Ninas Hus" et gammelt fiskerhus, som ejes af Fugleværnsfonden.
Mødested: P-pladsen ved Hyllekrogtangen. Enden af Lyttesholmvej, 4970 Rødby

Ved Nakskov Fjord ligger en lille idyllisk fiskerilandsby med et fint velbevaret kulturmiljø og flot udsigt mod fjorden. Umiddelbart virker her stille, men der er leben på havnen, og byen er beboet af en masse ildsjæle, som i disse år har gang i mange spændende ting.
Mødested: Langø Havn, ved Sejlklubbens hus

Sporene på Huns Å. Vandrefestival 2016 (UBN)

3. - 4. september (KBN)

Søndag den 25. september kl. 14.00 - ca. 17.00 (KBN)

Der er liv i Langø

Onsdag den 24. august kl. 18.00 - ca. 20.30

Ved Tårs ligger et stort og ret ukendt naturområde med strandenge, gamle skove,
nye naturgenoprettede skove og strandsøer. Her er fred og ro, så ofte ses havørne
i området. Vi går en aftentur i det dejlige område. Vandreturen er cirka 6 km.
Mødested: Tårs Fiskeri og Lystbådehavn.

Undervejs rundt på Nakskov Fjord sætter vi fokus på fjordens spændende geologi. Vi
hører om istiden, det druknede morænelandskab, Enehøjes dannelse, strandvolde på
Albuen og meget andet. Vi håber også til denne dag at kunne præsentere en lille
geologisk folder.
Mødested: Nakskov Havn, Havnegade ved Bibrostræde, Postbåden.

Onsdag den 28. december kl. 10.00 til ca. 14.00 (UBN)

Natur, sundhed og motion. Travetur på Hyllekrog

DECEMBER

Lørdag den 20. august kl. 10.00 til ca. 13.00 (UBN)

(KBN): Naturvejleder Klaus Bek Nielsen. Læs mere om turene www.nakskovfjord.dk
eller kontakt naturvejleder Klaus Bek Nielsen på tlf. 20 28 27 32 eller mail
klbni@lolland.dk
Tilmelding og oplysning om pris på www.nakskovfjord.dk

(UBN): Naturvejleder Uffe B. Nielsen. Læs mere om turene
www.naturparkmaribo.dk eller kontakt naturvejleder Uffe B. Nielsen på tlf.
25 47 29 09 eller mail ufni@lolland.dk
Tilmelding og oplysning om pris på www.naturparkmaribo.dk
Til alle ture er der tilmelding og der opkræves deltagergebyr/sælges billet, hvis ikke
andet er nævnt.

*Bemærk: Billetter til Anemonen kan købes direkte på båden. Kontant, kort og
mobilpay. Det anbefales på forhånd at reservere plads på Anemonen på
www.lolland.dk/anemonen, hvis man vil være sikker på at komme med

Tirsdag den 17. maj kl. 20.00 - ca. 22.30 (UBN)

Søndag den 26. juni kl. 08.00 - 12.00 (UBN)

Onsdage den 13., 20. og 27. juli, alle dage kl. 14.30 - ca.18.00 (UBN)

Tur til Hyllekrog

Maribo600. Aften og skumringstur.

Ørnekig ved Hejrede Sø

Med Anemonen til Skelsnæs og Borgø (3 ture juli)

I samarbejde med lodsejerne, Fugleværnsfonden og Naturstyrelsen Storstrøm, arrangerer naturvejledningen i Lolland Kommune en tur til Hyllekrog.
Mødested: P-pladsen ved roden af Hyllekrogtangen

Fuglesang er ikke kun noget der foregår tidligt om morgenen, faktisk er der arter der
synger om aftenen og i skumringen. På denne aftentur går vi fra Frilandsmuseet gennem Rydsmarken og Kidnakken til Naturskolen for at drikke aftenkaffen.
Mødested: P-pladsen ved indgangen til Frilandsmuseet, Meinckesvej 5, 4930 Maribo

Fire timers "åbent hus" i fugletårnet ved Hejmosegaard. Naturvejlederen vil være til
stede i fugletårnet og fortælle om det ynglende havørnepar samt det øvrige spændende fugleliv ved søen. Man kan komme og gå indenfor det fastsatte tidsrum (ingen
vandretur). Mødested: Fugletårnet ved østsiden af Hejrede Sø. Parkering: Hejredevej
26, 4990 Sakskøbing.

På en ca. 3½ timers tur på Maribo Søndersø besøger vi først guldalderpavillonen
midt på tangen Skelsnæs i Søndersø. Her er der kaffepause, inden turen går til
Borgø med rundvisning på øen.
Mødested: Anemonens anløbsbro ved Domkirken, Klostergade, 4930 Maribo

Torsdag den 19. maj kl. 21.00 - ca. 23.00 (UBN)

Naturpark Maribosøerne arrangerer en rundtur i Søholtskovene for at opleve foråret.
Vi besøger barokhaven på Søholt og guldalderpavillonen på Skelsnæs.
Mødested: P-pladsen ved barokhaven på Søholt. Nærmeste postadresse Søholtvej 59,
4930 Maribo.

Hør løvfrøen kvække. Skumringstur til Knuthenlund

Hør rørdrummen pauke

Hyllekrog er nu igen åben for offentligheden efter ynglefuglefredningen. Vi besøger
Naturstyrelsens udstilling i fyret og holder kaffepause i Fugleværnsfondens gamle fiskerhus, "Ninas Hus", på tangen. Turlængde til fyret og retur i alt 8 km.
Mødested: P-pladsen ved Hyllekrogtangen. Enden af
Lyttesholmvej, 4970 Rødby

Der er mulighed for at fange fisk, krabber, rejer og mange andre dyr på det lave
vand i strandkanten. Naturvejlederen har akvarier m.m.med til fangst og undersøgelse af dyrene. Han vil fortælle historier om dyrene og livet i vandet. Vi går ud på
lavt vand, så badetøj og håndklæde anbefales. Tilmelding ikke nødvendig.
Mødested: Ved Havnekontoret/Receptionen på Kragenæsvej 84, 4943 Torrig L.

Lørdag den 21. maj kl. 17.00 - ca. 22.00 (KBN)

Forårsaftentur til Enehøje

Forårstur fra Frilandsmuseet til Naturskolen i Bursø. Vi håber, at vi på denne vandretur ved Søndersø, vil kunne lære rørdrummens karakteristiske stemme at kende.
Mødested: Frilandsmuseet i Maribo, Meinckesvej 5, 4930 Maribo

Tirsdag den 26. juli kl. 14.00 - ca. 17.00 (KBN)

Fugle- og vandretur ved Lidsø
Søndag den 29. maj kl. 13.00 - 16.00 (KBN, UBN)

Mellem Kramnitse og Bredfjed ligger et af Lollands flotteste og mest spændende naturområder med klitter, overdrev, søer, skove og heder med lyng. Vi går en rundtur på
cirka 6 km og oplever det skønne område, mens fuglene flyver rundt omkring os.
Mødested: Tjørnebjerggård, Kramnitsevej 26, 4970 Rødby.

Krible-Krable børnearrangement på Lyttesholm
Hvor mange krible-krable dyr kan vi finde på Lyttesholm? I samarbejde med DR
Ramasjang slutter vi op om den landsdækkende krible-krable måned. Naturvejlederne
stiller op med grej til undersøgelse af dyrelivet i vandhullerne mv. ved Lyttesholm.
Mødested: Lyttesholm Naturcenter, Lyttesholmvej 4A, 4970 Rødby

Fredag den 22. april - St. Bededag kl. 10.00 - ca. 13.00 (KBN)

Mandag den 4. juli kl. 19.00 - ca. 21.00 (KBN)

Tur til den nye natur i Femer Bælt projektet
I forbindelse med Blå Flag tildelingen ved Hyldtofte Østersøbad, arrangeres en tur til
nogle af de nye naturområder, den såkaldte erstatningsnatur, som er etableret i forbindelse med Femer Bælt projektet. I samarbejde med Grundejerforeningen
Østersøbadet. Mødested: P-pladsen, Hyldtofte Strandvej 0, 4970 Rødby

Torsdag den 5. maj (Kristi himmelfartsdag) kl. 13.00 - ca. 15.30 (UBN)
Søndag den 12. juni kl. 14.00 - 17.00 (KBN)

Benyt en enestående mulighed for at besøge det normalt lukkede område Dornæs og
Romsø i Maribo Søndersø.
Mødested: Markvejen til Dornæs på Søholtvej mellem Søholt og Søgårde (nærmeste
postadresse Søholtvej 16, 4930 Maribo)

Cykeltur rundt om den tørre fjord ved Lindelse

JUNI

Dornæs og Romsø i Maribo Søndersø

Her kan vi se fine kystskovbryn, ældgamle træer, som engang spejlede sig i vandet
og en usædvanlig langdysse, der på den mærkeligste måde bekræfter et uhyggeligt
sagn. Ruten er ca. 11 km. Mødested: For enden af Hellenæsvej ved Nakskov.

JULI

Vi cykler igennem Favrsted Skov til Bunteshave voldsted, forbi Aalevad borgbanke i
Godsted, til Hejrede Vold i Kårup Vænger og tilbage til Søholt. En tur på ca. 18 km.
Mødested: Avlsgården på Søholt, Søholtvej 20, 4930 Maribo (her er også parkeringsmuligheder, hvis man medbringer cyklen på bilen)

Med Postbåden rundt i Naturpark Nakskov Fjord (2 ture i juli)

Søndage den 7., 21. og 28. august (UBN)

Undervejs rundt på Danmarks ørigeste fjord fortæller naturvejlederen om det
spændende naturområde, som rummer flere nationale seværdigheder, et unikt
kulturmiljø og en lang historie. Vi besøger også Enehøje og Albuen.
Mødested: Nakskov Havn, Havnegade ved Bibrostræde, Postbåden.

Med Anemonen til havørnens rige (3 ture i august)
Alle dage kl. 10.30 - ca. 14.00
På denne årstid er der mulighed for at se både havørn og fiskeørn på
Maribosøerne. Skulle ørnene svigte er der mange andre spændende fuglearter at
iagttage på Maribo Søndersø, så fugleoplevelser er garanteret.
Mødested: Anemonens anløbsbro ved Domkirken (Klostergade, 4930 Maribo)

Torsdag den 7. og fredag den 29. juli kl. 10.00 - 12.00 (KBN)

Kys en Fisk og hold en Krabbe (2 ture i juli)
Der er mulighed for at fange fisk, krabber, rejer og mange andre dyr på det lave
vand i strandkanten. Naturvejlederen har akvarier m.m.med til fangst og undersøgelse af dyrene. Han vil fortælle historier om dyrene og livet i vandet. Vi går ud på
lavt vand, så badetøj og håndklæde anbefales. Tilmelding ikke nødvendig.
Mødested: Ved Havnekontoret/Receptionen på Kragenæsvej 84, 4943 Torrig L.
Mandag den 11. juli kl. 19.00 - 21.00 (UBN)

MAJ

Med Postbåden rundt i Naturpark Nakskov Fjord (4 ture i august)
Undervejs rundt på Danmarks ørigeste fjord fortæller naturvejlederen om det
spændende naturområde, som rummer flere nationale seværdigheder, et unikt
kulturmiljø og en lang historie. Vi besøger også Enehøje og Albuen.
Mødested: Nakskov Havn, Havnegade ved Bibrostræde, Postbåden.

Onsdage den 6., og 27. juli kl. 9.00 - ca. 13.30 (KBN)

Søndag den 24. april kl. 10.00 - ca. 13.00 (UBN)
Onsdage den 8., 15., 22. og 29. juni kl. 9.00 - ca. 13.30 (KBN)
Med Postbåden rundt i Naturpark Nakskov Fjord (4 ture i juni)
Undervejs rundt på Danmarks ørigeste fjord fortæller naturvejlederen om det
spændende naturområde, som rummer flere nationale seværdigheder, et unikt
kulturmiljø og en lang historie. Vi besøger også Enehøje og Albuen.
Mødested: Nakskov Havn, Havnegade ved Bibrostræde, Postbåden.

Onsdage den 3., 10., 17. og 24. august kl. 9.00 - ca.
13.30 (KBN)

Kom med på en fototur i ord og billeder rundt på og ved skønne Nakskov Fjord og
Vestlolland. Her er masser af muligheder og flot natur. Vi tager turistbrillerne på og
hører om, hvad man kan opleve her i området. Lokale beboere er også meget velkomne.
Mødested: Festlokalet ved Nakskov Fjord Camping.

Lørdag den 4. juni kl. 10.00 - 13.00 (UBN)

Cykeltur til Bunteshave, Aalevad og Hejrede vold

Kom med ud og fang en masse krabber og vær
med til at lave den lækreste krabbesuppe på
bålet. I får opskriften med hjem, så i selv kan
lave krabbesuppe en anden gang. Mens vi venter på suppen er der hygge og snobrødsbagning til suppen ved bålet.
Mødested: Indgangen til Nakskov Fjord Camping

Velkommen til Nakskov Fjord. Foredrag

Onsevig rundt
På Vestlollands nordvestligste hjørne ligger et lille fiskerleje. Der er en særlig idyl og
mange småskove ud til vandet. Selvom der er stille, så har de lokale beboere gang i
en masse forskellige initiativer. Kom med på en 5½ km lang vandretur, hør om alle
de spændende tiltag.
Mødested: Onsevig Havn.

Krabbesuppe på Hestehovedet

Søndage den 3., 10., 17., 24. og 31. juli (UBN)
Med Anemonen til havørnens rige (5 ture i juli)
Alle dage kl. 10.30 - ca. 14.00
På denne årstid er der mulighed for at se både havørn og fiskeørn på Maribosøerne.
Skulle ørnene svigte er der mange andre spændende fuglearter at iagttage på
Maribo Søndersø, så fugleoplevelser er garanteret.
Mødested: Anemonens anløbsbro ved Domkirken, Klostergade, 4930 Maribo

På Enehøje er foråret i fuld gang. Planterne er ved at komme frem, fuglene ligger på
rederne og tudserne fløjter i skumringen. På øen er de store dåhjorte også ved at
kaste deres gevirer. Vi går en rundtur på øen og nyder foråret.
Mødested: Nakskov Havn, Havnegade ved Bibrostræde, Postbåden.

Søndag den 10. april kl. 13.00 - 16.00 (KBN)

APRIL

Sommertur til Hyllekrog

Kys en Fisk og hold en Krabbe

Søndag den 8. maj kl. 13.00 - 18.00 (KBN)

Søndag den 19. juni kl. 13.00 - 15.30 (UBN)

Vilde orkidéer. Aftentur til Bøndersvig Enge

Ramsløgstur i St. Vejlø Skov

De Vilde Blomsters Dag i Norden

Ramsløgene står netop nu så smukt i bunden af den lysegrønne bøgeskov. Vi skal helt
på den normalt lukkede spids, så vi næsten står midt i Nakskov Fjord, hvorfra der er
en skøn udsigt.
Mødested: Midt på Langøvej, hvor vejen går over diget.

Bredfjed og Lidsø-Tjørnebjerg på "De Vilde Blomsters Dag". Vi ser på floraen på et
stykke af det sydlollandske dige mellem Bredfjed og Kramnitse og langs det private
naturgenoprettede område Lidsø-Tjørnebjerg (Lidsø Gods).
Mødested: Parkeringspladsen Bredfjed Strand, Bredfjedvej 1, 4970 Rødby

Bøndersvig Enge er en af Maribosøernes fineste botaniske lokaliteter bl.a. med
mange orkidéer, som f.eks. sumphullæbe, der her blomstrer i en tusindtallig bestand.
Mødested: Foran Sundhedscentret i Maribo. Sdr. Boulevard 84, 4930 Maribo

Søndag den 8. maj kl. 6.00 - ca. 8.30 (UBN)

Søndag den 26 juni kl. 14.00 - ca. 17.00 (KBN)

Maribo600. Morgenvandring. Fugletur i byen

Vadeturen til Nakskov - Nakskov 750

I anledning af byjubilæet mødes vi på torvet og går via kirkegården ved domkirken
og klostersøen gennem Bangs Have Skoven til Frilandsmuseet, hvor vi drikker vores
morgenkaffe. Mange sangfugle er nu aktive, også midt i byen.
Mødested: Torvet 1, 4930 Maribo (Foran det gamle rådhus)

I dag er Indrefjorden og Lienlund nogle skønne bynære naturområder med et rigt
fugleliv, men tidligere så her helt anderledes ud. Da Nakskov blev grundlagt var her
øer og vadesteder, så det kunne godt være vanskeligt at komme ind til den godt
beskyttede by, der var omgivet af vand til 3 sider.
Mødested: Lienlundparken, Rødbyvej 189, 4900 Nakskov.

Tirsdage den 12., 19. og 26. juli, Alle dage kl. 14.30 - ca. 17.00 (UBN)
Med Anemonen til Borgø (3 ture i juli)
Tag med Anemonen på en sejltur, hvor vi oplever Maribo Søndersø og dens rige
fugle- og dyreliv. Der er landgang på Borgø, hvor der fortælles om borganlægget
samt om øens nyere historie.
Mødested: Anemonens anløbsbro ved Domkirken, Klostergade, 4930 Maribo

AUGUST

Søndag den 10. april kl. 10.00 - ca. 13.00 (UBN)

På Lolland huser vi landets største forekomst af den sjældne løvfrø. Løvfrøen kvækker
efter solnedgang, hvor vi vil prøve at lytte efter den. Måske ser vi også skumringsaktive dyr, som natugle, skovsneppe og flagermus. Mødested: Ved avlsgården (gårdbutikken, som vil være åben kl. 21.00), Knuthenlundvej 7B, 4952 Stokkemarke.

Lørdag den 16. juli kl. 10.00 - ca. 14.00 (UBN)
Tirsdag den 28. juni kl. 10.00 - 12.00 (KBN)

JULI

Forårstur til Barokhaven og Skelsnæs på Søholt

MAJ

MARTS

Mandag den 28. marts (2. påskedag) kl. 13.00 - ca. 16.00 (UBN)

JUNI

FEBRUAR

Søndag den 28. februar kl. 10.00 - ca. 14.00 (UBN)

Torsdag den 4. august kl. 16.30 - ca. 21.00 (KBN)

Hemmelig vandretur til fugleøen - Vejlø
Vejle betyder lavvandet sted eller vadested. Det gør sig også gældende ved Vejlø,
der har sit eget "hemmelige" vadested til Lolland. Denne dag ifører vi os waders
eller badetøj og går ad vadestedet over til Vejlø, som rummer en helt særlig idyl. Vi
oplever et mylder af fugle, ser de mest fantastiske strandenge og går en tur rundt på
øen.
Mødested: Oplyses efter tilmelding.
Søndag den 14. august kl. 14.00 - ca. 16.30 (KBN)

Cykeltur - Ringstien rundt om Nakskov
De kommende år vil Nakskov blive grønnere i takt med at de nyplantede statsskove
vokser til og naturen breder sig. Ringstien rundt om byen binder naturen sammen. Vi
tager cyklen og oplever området rundt om Nakskov. Ruten er cirka 18 km.
Mødested: Havnebygningen, Havnegade 2, 4900 Nakskov
Fredag den 19. august kl. 16.00 - ca. 20.30 (KBN)

Hemmelig vandretur til fugleøen - Vejlø
Se under den 4. august

.....

