
Et kærkomment tilskud fra Stillinge  Spare- og lånekasse. 
 
Foreningen for Aktiv Natur Velvære i Bildsø Skov og Strand har været de glade og 
taknemmelige modtagere af et større tilskud fra Stillinge Spare- og Lånekasses midler. 
Med et Super godt tilbud og en god rabat fra den nye kajakforretning ”Kajakfun” ved 
Stillinge krydset ved stranden, fik foreningen med tilskuddet mulighed for, at købe en 
toerkajak med pagajer og redningsveste.  Formålet med denne kajak er blandt andet at 
kunne tilbyde forældre at kunne tage deres mindre børn med på en oplevelsesrig tur på 
vandet.  
 

 
Her ses Per Brothagen med sin datter Line i vores nye toer Kajak. 

 
Foreningen satser på, at der her i foråret vil være flere børnefamilier, som vil finde 
interesse for foreningens tilbud om Aktiv Natur Velvære og melde sig ind i foreningen.  
Foreningen har i dag 3 kajakker og har netop fået et større tilskud fra Tips og 
Lottomidlerne gennem Friluftsrådet, som giver dem mulighed for at købe yderligere tre 
kajakker.   
 
Her i gennem vinteren har foreningen arbejdet flittigt med at gøre ”Fitness” redskaberne 
klar i Bildsø Skov nær ved Kolonien. og håber derfor på, at mange nye medlemmer vil 
finde vej ud til vores natur motion hver søndag kl. 9.30 og fra 1. april også hver onsdag 
kl. 17.30. Vi starter hver træning fra P pladsen ved Stendyssevej og fordeler os efter 
evne og lyst. Der er både hold for de hurtige mere eliteprægede motionister og hold for 
dem som blot vil vandre en rask tur, med eller uden gangstave.  
 
Vi satser på at kunne tilbyde at både far og mor skal kunne komme ud og motionere, 
medens en voksen ser til børnene ved natur aktivitetspladsen.  
 
Kajakkurser vil blive holdt flere gange i løbet af sommeren. –  Så alle skal være hjertelig 
velkommen. 
 
Nærmere oplysninger kan fås hos formanden Sven Heiner på tlf. 58 5217 34 


