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Dato: 27. april 2017

Du kan låne Krible Krable-udstyr på biblioteket

Ringsted Kommune
Teknik- og Miljøcenter

Fra den 8. maj kan du låne en rygsæk på Ringsted Bibliotek, så du som
børnefamilie kan finde og undersøge dyr i haven.

Team Natur og Land
Rønnedevej 9
4100 Ringsted

I forbindelse med forskellige Krible Krable-arrangementer i Ringsted har Ringsted
Kommunes Grønne Guide oplevet, at børnefamilier har efterspurgt muligheder for
selv at undersøge naturen.

Tel.: +45 57 62 63 00
Dir.: +45 21 49 13 46
Mail.: LFBE@RINGSTED.DK

Med økonomisk støtte fra Nordea-fonden og Friluftsrådet og god hjælp fra
Naturvejlederforeningen, er det derfor nu muligt at låne en børnerygsæk med en
masse gode sager, som man kan bruge til at undersøge dyr på landjorden. I
rygsækken kan du blandt andet finde:








teknikogmiljo@ringsted.dk
www.ringsted.dk
EAN: 5798007643157

Plastbeholdere
Sorteringsbakke
Planteske
Forstørrelsesglas
Terrarium
Slagnet
Bøger og plancher med og om de forskellige dyr, man kan finde.

Vil du låne en Krible Krable-rygsæk, skal du henvende dig på Ringsted Bibliotek
på Tvær Alle 1.
Ringsted Bibliotek og Ringsted Kommunes Grønne Guide håber, at mange børn
og familier vil få glæde af at låne krible krable udstyret. Rygsækkene kan både ses
og afprøves på Skovens dag den 7. maj ved Skovsøen i Kærehave Skov.
Krible Krable er:




Et landsdækkende naturprojekt som skal få børn og voksne ud i naturen
for at gå på jagt efter smådyr.
Et tilbud til børnefamilier og daginstitutioner, så de kan skabe leg og
læring i den natur, der er lige uden for vores dør.
Primært målrettet 3-7-årige børn, men alle kan få glæde af det.

Krible Krable-universet er udviklet i samarbejde mellem Naturvejlederforeningen
og DR Ramasjang. Friluftsrådet støtter dele af projektet, og hele projektet støttes
af Nordea-fonden.
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Til redaktionerne: For yderligere information kontakt venligst
Grøn Guide Lars Berndt, lfbe@ringsted.dk tlf.: 21 49 13 46
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