
14.4. kl 13-16.30: Første mødegang er et intromøde på Smørum Kulturhus, Flodvej 68, 2765
Smørum.

21.4. kl. 13-16.30: Tur til Jørlunde Kirke, Kastbjerg og Sørisgaard med Naturpark Mølleåens
Venner. Mødested: Jørlunde Kirke, Bygaden 26A, 3550 Slangerup. Længde: 5 km.

28.4. kl. 13-16.30:  Tur fra Ganløse til Christianshøj & Kirke Værløse med Naturpark Mølleåens
Venner. Mødested: På parkeringspladsen nær Christianshøjvej 103, 3500 Værløse. Kør ca. 100
m. frem fra krydset mellem Orehøjvej og Christianshøjvej og find p-pladsen på højre
hånd. Længde: 6 km.

5.5 kl. 13-16.30: Tur til Buresø med Naturpark Mølleåens Venner og besøg af Poesiens bus. 
Mødested: bommen ved Buresø Parkering ved Klokkekildevej 84, 3550 Slangerup. Længde: 5
km.

12.5 kl. 13-16.30: Tur til Ølstykke by, Møllen og Sperrestrup skov med Ølstykke Historiske
forening. Mødested: Ølstykke Bibliotek, Østervej 1a, 3650 Ølstykke. Længde: ca. 5 km.

19.5 kl. 13-16.30: Tur til Værebro Ådal over Smørumovre med Friluftsrådet.
Mødested: Veksø st. Længde: 7-8 km. Turen slutter ved Kildedal st., hvorfra man enten kan
gå tilbage eller tage toget til Veksø st.

26.5 kl. 13-16.30: Tur fra Smørum til Pederstrup med Ældre i Bevægelse og forfatterbesøg af
Iben Mondrup. Mødested: Smørum bibliotek, Flodvej 68, 2765 Smørum. Længde: Ca. 6 km

2. juni kl. 13-16.30: Tur til Hove og Absalonstien med Egedal Arkiv & Museum.
Mødested: Den grønne trekant v/Hove Langdysse, Hove, 2765 Smørum. Længde: ca. 5 km.

9. juni kl. 13-16.30: Fugletur til Mølleåen med Dansk Ornitologisk Forening og forfatterbesøg
af Gry Stokkendahl Dalgas. 
Mødested: Nyvangshus, P-Plads overfor Farumvej 90, 3660 Stenløse. Længde: ca. 7 km.

16. juni kl. 13-16.30: Forstadssafari i Stenløse med Egedal Arkiv & Museum med
forfatterbesøg af Christian Monggaard. 
Mødested: Stenløse Kulturhus, Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse. Ca. 5. km.

Er du mellem 60-75 år, kan du på 9 ugentlige gåture i foråret 2021
få inspirerende natur- og kulturoplevelser, stifte nye bekendtskaber

og lære Egedals foreningsliv at kende. 
 

Det foregår hver onsdag fra d.14.4-16.6 fra kl. 13-16.30 (inkl. pause). 
 

Vi skal bl.a. på guidet tur i Naturpark Mølleåens grønne områder,
blive klogere på dansk litteratur og dyrke naturtræning i det fri. Og

meget mere. 
 

Læs mere på bibliotekets hjemmeside og her i folderen. 
Tilmelding nødvendig og begrænset.
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PROGRAM



Med KulTur ønsker vi at skabe nye fællesskaber, initiativer og
kulturliv i Egedal. Turene arrangeres i samarbejde med Egedal kommune,
Naturpark Mølleåens Venner, Egedal Arkiv og Museum, Friluftsrådet, Ældre i
Bevægelse, Egedal Sundhedscenter, Dansk Ornitologisk Forening, Ølstykke
historiske forening & DGI. Det er en del af det nationale projekt ”Hold Hjernen
Frisk”, som Egedal bibliotekerne har modtaget støtte fra.

Om ”Hold Hjernen Frisk”
I 2050 vil antallet af ældre over 80 år være tredoblet. Mange får derfor flere
aktive år, efter de går på pension. Men hvordan holder vi vores hjerne frisk så
længe som muligt? Forskning viser, at fysisk aktivitet, mental stimulering og
socialt samvær er vigtige elementer; og det er aldrig for sent at gå i gang! 
Derfor deltager Egedal Bibliotekerne i det innovative pilotprojekt støttet af
Nordea-fonden.

Projektet hedder Hold Hjernen Frisk og skal omsætte forskningsbaseret viden til
konkrete aktiviteter, der kan inspirere seniorer til at holde hjernen frisk –
hele livet. I det 3-årige projekt, Hold Hjernen Frisk, vil projektpartnerne DGI,
Slots- og Kulturstyrelsen, Sangens Hus og Dansekapellet omsætte
forskningsbaseret viden til engagerende og fællesskabsskabende aktiviteter for
seniorer omkring pensionsalderen og udbrede eksisterende viden i forskellige
formater over hele landet. DGI leder projektet. Læs mere om Hold Hjernen Frisk
på projektets hjemmeside: www.dgi.dk/holdhjernenfrisk

Dato: Hver onsdag fra d. 14. april til d. 16. juni kl. 13-16.30.

Varighed: Ca. 3,5 timer inkl. kaffepause

Tilmelding: 1. februar til 1. april ved personlig henvendelse til projektleder
Ditte Marie Nesdam-Madsen på e-mail ditte.nesdam-madsen@egekom.dk.

Beklædning: Medbring beklædning og fodtøj egnet til en længere gåtur samt
eventuelt regntøj og paraply mod regn, vind og sol.

Transport: De fleste mødesteder er tilgængelige med offentlig transport og
har parkering. I enkelte tilfælde kan det dog blive nødvendigt at organisere
samkørsel.

Forplejning: Medbring eget siddeunderlag og drikkevarer inkl. kaffe eller te.
Personalet byder på anden forplejning i form af snack eller kage.

COVID-19: Turene afholdes under gældende retningslinjer: Hold afstand. Bliv
hjemme ved sygdom eller symptomer på sygdom. Medbring egen håndsprit
og evt. andre værnemidler.

Dokumentation: Vi tager billeder og video undervejs i projektet. Materialet
skal dels bruges til dokumentation, og dels til omtale på sociale medier. Sig
endelig til, hvis du ikke vil være med på billederne.

Kontakt: Ditte Marie Nesdam-Madsen 

Ved tilmelding forventes det at man som udgangspunkt kan deltage på
samtlige ture. Det er en forudsætning for deltagelse, at man kan klare en
længere vandretur i ujævnt terræn.
 
Der er begrænsede pladser. Sidste år var der stor tilslutning til projektet og
du er derfor ikke garanteret plads på holdet, selvom du melder dig til i god
tid. Bliver holdet fyldt op, oprettes en venteliste, hvor man kan få information
om ledige pladser og lignende tilbud. 
 

Vi forbeholder os ret til at aflyse eller flytte turene til en senere dato i tilfælde
af at de gældende COVID-19 restriktioner umuliggør afholdelse.
 

Tlf. nr.: 7259 7773, mail: ditte.nesdam-madsen@egekom.dk

Gå-tur med KulTur INFO

Forfatterbesøg af Dorthe Nors, KulTur 1, Stenløse 2020


