
 

MÆRK NATUREN 
Naturens Dag på Kulturcenter Værestedet 

Søndag d. 8. september kl. 10-16 

KL. 10 LEG  I SKOLEGÅRDEN 

Skals-Låstrup Børneklub byder op til sjov i 

skolegården med gamle og nye lege. Vi skal have 

startet dagen på en god måde, rystes sammen og 

varme op til en skøn dag. Alle kan være med, både 

store og små  

11-12 MTB-TUR FRA KLUBHUSET 

Medbring din egen cykel og kom med 

Johan fra Fjordklyngens Cykelklub på 

en tur rundt i den skønne natur 

omkring Værestedet. Alle kan være 

med, den langsomste sætter 

tempoet. 

12.15-13.15 YOGA PÅ SPORTSPLADSEN 

Nyd en times yoga under åben himmel med Tove 

(Sundstrup Zoneterapi). Kom og bliv strækket 

godt igennem på en rolig måde og få ro i krop og 

sind. Alle kan deltage og yogamåtter kan lånes. CA. 13 BÅLMAD PÅ SHELTERPLADSEN 

Bestyrelsen tænder op under den store gryde 

og byder på suppe og snobrød. Arbejdet 

begynder kl. 11 og de vil garanteret blive glade 

for lidt hjælp i udekøkkenet. Suppe og snobrød 

er gratis og der kan købes drikkevarer. 

14-16 STEN OG AFSTØBNINGER VED SMEDJEN 

Kom og se den fine samling af krystaller og forsteninger og følg 

med når Karim laver en afstøbning af et forstenet søpindsvin.  

 

 

Arrangør: Værestedets bestyrelse 

 

13-16 PÅ OPDAGELSE MED 

GEOCASHING   

Der er blevet lagt poster ud i 

området og Jeanette vil hjælpe 

interesserede i gang med 

Geocashing. Det anbefales at 

downloade appen ’Geocashing’ på 

forhånd.  

11-15 I ENGEN MED BIOLOGERNE  

Gå med biologerne Stine og Jakob på 

insektjagt i engen og vær med til at indvi 

Værestedets nye ’Sø- og vandløbskasse’ til at 

indfange og undersøge de skabninger der lever i 

engen. Husk gummistøvler. 

 

 

 

Arrangør: Værestedets bestyrelse 

 

10-13 TRÆARBEJDE VED BÅLPLADSEN 

Ved bålet skal der hygges, snittes og arbejdes 

med træ sammen med Morten 

(traearbejder.dk). Morten kan alt muligt med 

træ og vi skal prøve at snitte vores eget 

bestik. 

 

 

Arrangør: Værestedets bestyrelse 

 

Bestyrelsen står klar i kaffeboden hele 

dagen   kaffe/the/kakao  15,-

 kage 5,- 

 

Vi glæder os til en sjov og lærerig dag 

Kh Bestyrelsen og Tilde 

Mere info på www.kulturcenter-laastrup.dk eller tlf 86 69 45 10 / 61 33 45 11 

NY TID 

http://www.kulturcenter-laastrup.dk/

