
Naturfestival Mols d.21.-22. maj 2016 

Er I vilde med natur? Med at lave aktiviteter i naturen sammen 
med familie og venner? Så er Naturfestival Mols lige stedet for 
jer! 

Naturfestival Mols er en festival som sætter fokus på Mols helt 
særlige natur og alle de sjove aktiviteter som man kan lave her. 

 

Vi skal bl.a. sejle i kano med ”Søspejderne Mols”, prøve 
cykelteknikbanen med ”Mols MTB”, gå på jagt efter sjove dyr 
med ”Natur og Ungdom Mols Bjerge”, lege sjove lege, bygge 
drager og meget meget mere. 

Derudover laver vi fælles aftensmad over bål og overnatter i 
telte eller under åben himmel som en del af Det Danske 
Spejderkorps ”Sov ude dag”! Medbring egne telte og grej til overnatning.  

Deltag i så meget som I har lyst til - det er gratis at deltage i aktiviteterne i løbet af 
dagen! 

Program: 

Lørdag d.21. maj 2016 
Kl.13.00-13.15 Festivalen åbner  
Kl.13.15-17.00 Aktiviteter på pladsen og i nærområdet (se alle 

aktiviteterne og et detaljeret program på facebook 
”Naturfestival Mols”)  

Kl.17.00-18.30 Lejrslagning og tilberedning af fælles aftensmad  
(pris: voksne 30kr, børn 15kr – betales på dagen) 

Kl.18.30-19.30 Fælles aftensmad 
Kl.19.30-22.00 Hygge ved bålet, lyslokning af insekter mm 
Kl.22.00  Godnat  
 
Søndag d.22. maj 2016 
Kl.06.00-08.00 Morgenture for de friske – bl.a. fugletur. 
Kl.08.00-09.00 Fælles morgenmad     

(pris: voksne 20kr, børn 10kr – betales på dagen) 
Kl.09.00-10.00 Oprydning og afslutning på Naturfestival Mols  



Praktiske oplysninger:  

 Hvem står bag Naturfestival Mols?  
o Idéen udsprang af arbejdet i Mols i Udvikling og arrangeres i 2016 af 

”Mols i Udvikling”, ”Søspejderne Mols”, ”Mols MTB” og ”Natur og 
Ungdom Mols Bjerge” 

 Hvor finder vi Naturfestival Mols? 
o Festivalen finder sted på Molsskolens arealer i Knebel. Parkér ved 

Molshallen, Lyngevej 18, 8420 Knebel og find os på græsarealerne 
mellem hallen og skolen.  

 Er det gratis at deltage i festivalen? 
o Aktiviteterne i løbet af dagen er gratis men hvis I ønsker at deltage i 

fællesspisning aften og eller morgen opkræver vi et mindre beløb. 
Husk også tilmelding til dette!  

 Hvad skal vi have med? 
o Medbring: cykel/mtb + hjelm hvis I ønsker at cykle, grej til 

overnatning (telt, sovepose e.l., underlag), service og bestik til 
aftensmad og morgenmad, viskestykke, kikkert hvis I skal med på 
fugletur, lommelygte, drikkedunk, tøj og fodtøj til at være udendørs, 
kontanter til at betale for mad.  

 Hvad hvis vi nu ikke har et telt eller andet udstyr? 
o Arrangørerne kan være behjælpelige med telt og andet hvis I ikke selv 

har   Kontakt os ved tilmelding på mette@mettefoged.dk  

 Kan vi bare dukke op? 
o Aftensmad, morgenmad og overnatning kræver af praktiske årsager 

tilmelding senest d. 14. maj 
http://www.molsiudvikling.dk/events/naturfestival-mols/ 

o Alle aktiviteter i løbet af dagen dukker I bare op til – sørg dog for at 
være opdateret på facebook ”Naturfestival Mols” da nogle aktiviteter 
er programsat. 

 Kan vi bare aflevere vores barn lørdag og så hente det søndag? 
o Nope! Børn kan KUN overnatte i selskab med voksne (forældre, 

spejderledere osv.)  

 Kan der ske aflysninger? 
o Ja – nogle af aktiviteterne er afhængige af vejret og kan derfor risikere 

at blive aflyst men så finder vi bare på noget andet sjovt!  

For yderligere oplysninger kontakt 

Mette Foged, mette@mettefoged.dk, tlf. 51807550 

 

mailto:mette@mettefoged.dk
http://www.molsiudvikling.dk/events/naturfestival-mols/
mailto:mette@mettefoged.dk

