
      

S k o v t u r 
 

Kom og oplev det skønne naturcenter Vestre Hus (www.vestrehus,dk) som ligger 
Mørkebakkevej 1, 3450 Allerød.  

 

Lørdag den 13. juni 2020 fra kl. 10:00 til 14:30 
 

En masse børn og voksne har arrangeret en super skovdag i Ravnsholt Skoven i 
Allerød. 
 

Vi håber der vil være islænder ridning, du kan lave skumdyr, du kan fiske kryb i 
søen eller blive malet i ansigtet og meget meget mere. Der kommer også en klovn 

og underholder. Vi får måske også besøg af politiet samt en politibil. Det er bare 
helt igennem en hamrende hyggelig og spændende dag. Snyd ikke dig selv for den 

oplevelse. 
 

Du kan se naturcentrets dyr bl.a. kvælerslanger, baselisk og fugleedderkopper og 

få en snak med naturvejlederen Bjørli, der blandt andet har lavet Lille Nørd med 
Jeppe og Marie. 
 

Får vi noget at spise og drikke: 

Maden som du selv er med til at lave er bålpandekager, ristede pølser, måske lidt 
rødt oksekød, fladbrød, popcorn over bål, ”gnaske grønt” og diverse drikkevarer.  
 

Der er altså aktiviteter både inden- og udendørs, så lidt småregn er ingen hindring 
for at deltage.  
 

Praktisk info: 
Kørestolsbrugere og dårligt gående kan sagtens færdes i området. 
 

Der er borde og bænke og hængekøjer til at tage et hvil i. 
 

Det er en god ide at tage et tæppe med. 
 

Der er både almindelige og handicap toiletter. 
 

Der er parkeringsmuligheder ved Vestre Hus og ved nærliggende skole. 
 

Hvem kan deltage: 

Det kan det syge/behandlede barn, søskende, forældre, bedsteforældre og anden 
nær familie og selvfølgelig jer der har mistet et barn samt personalet på 

Børneonkologisk afdeling.  
 

Tilmelding: 

Senest mandag den 8. juni 2020 via hjemmesiden cancerbarn.dk med oplysning 
om navn, antal børn, antal voksne samt mobilnummer. (Sidste øjebliks 

til/afmelding tlf. 20 30 09 05) 
 

Corona: 
For god ordens skyld skal bemærkes, at vi selvfølgelig følger Sundhedsstyrelsens regler 

vedr. smitte af Corona og sørger for at holde den anbefalede afstand, hygiejne m.v.  

http://www.vestrehus,dk/

