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Vi er en forening stiftet den 29. novem-
ber 2021. Bestyrelsen er alle engageret i 
miljøpolitik.

Vi arbejder sammen med de etablerede 
naturplejelaug og foreninger i Utterslev 
Mose og har tæt forbindelse med  
Bispebjerg Lokaludvalg, Brønshøj-Husum 
Lokaludvalg og med kommunale miljø-
medarbejdere. 

Foreningens formål er at værne om 
Utterslev Mose – både som natur og som 
et rekreativt område – og at videreføre 
traditionen med det årlige Mosetræf. 

Vi ønsker som ny stemme at opbygge et 
netværk for de mange mosevenner på 
tværs af etablerede sammenhænge. Vi har 
indtil videre arbejdsgrupper om mosens 
vandkvalitet, biodiversitet og støjgener, og 
vi arbejder med at opbygge nye kommuni-
kationskanaler. 

Vi håber at du vil deltage aktivt i en 
arbejdsgruppe eller støtte vores arbejde 
ved at blive medlem af Utterslev Moses 
Venner.

Besøg hjemmesiden eller kontakt os på 
kontakt@mosevenner.dk og hør nærmere.

Medlemskab: 100 kr.  
Par på samme adresse: 150 kr.  
Husk at skrive begge jeres navne og  
e-mailadresser.

SØNDAG DEN 11. SEPTEMBER KL. 10.30-16.00
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1. TELTPLADSEN – ved Mosesvinget 91
Åbning af Mosetræf og velkomst (10.30–10.50) 
ved Lise Buch, formand for Utterslev Moses 
Venner og Alex Heick, formand for Bispebjerg 
Lokaludvalg.

Stande og aktiviteter (11.00–16.00, hvis der ikke 
står andet)

Mød Brønshøj-Husum Lokaludvalg og Bispebjerg 
Lokaludvalg og hør om bydelsplaner og indsatser 
for mere biodiversitet. 

Mød Utterslev Moses Venner og hør om forenin-
gen og køb foreningens plakat ‘Livet i mosen’ 
af Michael Petersen for 50 kr., deltag i en snak 
om vandkvalitet ved Jakob Soland Engbæk, mød 
Novafos og hør om klimatilpasning med at adskille 
spilde- og regnvand, besøg Rikkes Jensens plakat- 
 og tegnebod, køb plakater og postkort fra nær- 
området – og gå på udkig efter vilde planter og få 
et postkort. 

Kom tæt på fiskene ved akvarie og rørebassin 
med mosens fisk (hele dagen) og hør om fiskelivet 
i mosen ved Henrik Carl (13.30) (Statens Natur- 
historiske Museum). 

Deltag i naturbanko (Danmarks Naturfredningsfor-
ening). Lær om fuglene i Utterslev Mose og hør 
om mosens nye skilte og plakat og prøv et sjovt 
spil om dyrelivet i vores haver (Michael Petersen). 

Hør om heste i Gladsaxe – om naturpleje og biodi-
versitet (Gladsaxe Kommune). 

Tag på guidet fugletur (Dansk Ornitologisk For-
ening) (13.00). 

Indskriv dig i den magiske skole ’Mimers Brønd’ 
og deltag i troldmandsdueller og saml ingredien-
ser til magiske trylledrikke (11.00, 12.30, 14.00) 
(Rollespilsfabrikken).

Fritidsakademiet FRAK sælger hjemmelavet 
sodavand, Café Mors Varme Hænder sæl-
ger lækre fladbrød med fyld, kage, the og 
vand. Kaffevogn.

2. NATURVÆRKSTEDET STREYF  
Rådvadsvej 69
Åbent hus i Streyf (11.00–16.00)

Besøg naturværkstedet og lav en finurlig  
tryllestav og en eventyrlig blomsterpind 
(11.00–14.00). 

Du kan stege en bolle med vilde urter, smage 

brændenældesuppe og presse æbler til saft (gerne 
dine egne). Gå på opdagelse med natur-bingo, 
test din viden om havens dyr – kan du gætte hvem 
der bor hvor? Og scor point på biodiversiteten 
i din have (Teknik- og Miljøforvaltningen, Køben-
havns Kommune).

Hør om bier og biavl, lav vokslys, prøv bi-quizzen, 
klæd dig ud i en bi-dragt (lokale biavlere).

Oplev ’Dråben’, en musikalsk fortælling for børn 
og voksne (15.00–15.45) (Mette Soraya Svane).

Kaffevogn

3. HØJMOSEN – Grønnemose Allé 44
Oplev græssende ungkvæg og få en snak om  
køer og natur. Smag en Angus-burger fra grillen 
(så længe det rækker) (12.00–16.00) (Højmosens 
Kogræsserlaug). 

Maleworkshop Vi maler mosen for børn og  
voksne (vi har farver, pensler, tusch, kridt og papir) 
(11.30–13.00) (Linh Nguyen). 

Børnesange med oplæg om bæredygtighed og 
skrald for mindre børn med Skrot og Tuti (11.00 & 
13.00) (Foreningen Den Magiske Skraldespand).

Kaffevogn

4. STORKØBENHAVNS JAGTFORENING 
MOSEHUSET – Mosesvinget 3
Velkomst med jagthorn (10.30), skydning med 
bue og pil (for børn), natursti åbner, boder med 
jagthorn, jagttegn og information (10.40), flåning 
og forlægning (partering) af vildt (10.50), smags-
prøve på vildtet (ca. 13.00 så længe det rækker), 
tak for i år med jagthorn (16.00).

Café med kaffe, kage, øl og vand

5. FDF UTTERSLEV – Engsvinget 46
Gå på jagt efter virtuelle poster, skriv i koder, lav 
lækker bålsnack og hør om FDF og foreningens 
aktiviteter. (11.00–15.00)

6. FÅREFOLDEN OG ENGEN NÆR FOLDEN 
Rådvadsvej 63 
Klap et får & tril en uldbold – snak med fåre- 
holderne, mens børnene karter uld og filter kugler 
(11.00–16.00) (Utterslev Græsningslaug).  
Prøv styrkende pilates på engen udenfor fåre- 
folden (tag gerne yogamåtte/tæppe med)  
(11.00 & 12.00) (lenepia.dk)

7. NORDLIGE KIRKEMOSEENG  
Ved Pilesvinget 2
Sving en le og hør om foreningens naturplejeaktivi-
teter med le, rive og spade til fremme af biologisk 
mangfoldighed og naturværdier på Langholmen og 
Kirkemose-engen. (Utterslev Mose Naturplejelaug) 
(11.00–16.00)

Hør om et projekt med en boardwalk, der kan  
sno sig igennem rørskoven og over kanalen til  
græsarealet på nordsiden af Kirkemosen (Ole 
Vendt og Jørgen Fink) (11.00–16.00).

Kom med på guidet sanketur om mosens  
spiselige urter (11.00–1300) (detvildebud.dk) 

• Du kan komme på cykel eller til fods. 

• Ingen parkering af biler i de grønne områder.  
Benyt P-plads ved Mosesvinget/Horsebakken og 
P-plads ved Mosesvinget/Hillerødmotorvejen, fri 
parkering på Rådvadsvej og Grønnemose Allé. 

• Bus: 4A, 6A ad Frederiksborgvej, Bus 68 ad  
Horsebakken. 

• Der vil også være hestevognskørsel mellem  
Teltpladsen og Højmosen.
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Illustration og layout: Rikke Jensen
Trykt hos Christensen Grafisk på FSC-mærket papir UTTERSLEV MOSE OG KIRKEMOSEN – 2400 København NV & 2700 Brønshøj

Afstand fra Teltpladsen til:
nr. 5 100 m ad sti /  
 250 m ad vejen
nr. 6 500 m
nr. 2 700 m
nr. 3 850 m (ad Horsebakken)
nr. 4 & 7  1 km (ad Mosesvinget)


