
Invitation til åbning  
af Ringsted Oplevelsessti

Ringsted Oplevelsessti åbner med et børnevenligt arrangement 
søndag den 10. september kl. 10-13.30. 



Program

10:00 Gratis morgenmad og kaffe.  

Pyndt og Baggesen sørger for musik. 

10:30  Velkomst og åbningstaler 

11:00 Skattejagt og aktiviteter åbner. Du kan blandt andet  

lære mere om Ringsted Oplevelsessti ved en række  

stande, hvor du kan gå på opdagelse. For børn er  

der en skattejagt, og har du tilmeldt dine børn til  

arrangementet, vil der også være en goodiebag til  

de første 500 tilmeldte børn.  

11:00  Koncert med den lokale duo ME AND MARIA.      

13:30  Aktiviteterne lukker ned. Var du med bus ud  

til arrangementet, vil bussen køre dig tilbage  

til Nørretorv. 

Ringsted Kommune inviterer sammen med bidragydere og  

samarbejdspartnere til åbning af Ringsted Oplevelsessti 

søndag den 10. september. 

Alle er velkomne til at deltage, og der er lagt op til et  

børnevenligt arrangement med blandt andet en skattejagt 

for børn. Du kan også prøve træklatring, bueskydning og 

diverse friluftsaktiviteter.

 

Praktisk information

Arrangementet foregår ved Humleore Skov. Kør til Ejdamsvej 27, 

hvor du kan parkere på marken overfor. Velkomstarrangementet 

foregår ved den trekantede plæne tæt på Humleorehus. Det tager 

5-10 minutter at gå dertil. Se kortet på næste side. 

Der kører en bus ud til arrangementet kl. 09.30 fra Nørretorv ved 

parkeringspladsen ud for hovedindgangen til Scandic. Vil du køre 

med busssen, skal du tilmelde dig.  

Tilmeld dig dagen senest torsdag den 7. september via 

bit.ly/ringstedoplevelsessti, hvis du vil have morgenmad, køre 

med bussen eller en goodiebag til børnene. Det koster ikke noget 

at deltage, og du behøver ikke tilmelde dig, hvis du ikke behøver 

bustransport, morgenmad eller goodiebag.



 

 
  Kværkeby / 

Ringsted

Vigersted

Humleore 
skov

Ringsted Oplevelsessti
Ringsted Oplevelsessti er en 25 

km lang natur- og aktivitetssti, 

der går i gennem det meste af 

Ringsted Kommune. Stien går 

igennem unikke danske landska-

ber, og det er meget forskellige 

naturområder, du kan opleve 

langs stien. 

Langs stien er der forskellige 

faciliteter, der skal inspirere til 

leg, bevægelse og gode natur-

oplevelser. Der er for eksempel 

flere sheltere, bålpladser samt  

en lang række aktiviteter og 

oplevelser. 

Du kan finde mere information 

ved at hente appen Ringsted 

Oplevelsessti i Google Play eller 

Appstore. 
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