Välkommen till
naturum Skrylle!

PROGRAM

26 mars till 29 maj 2022
Följ med på guidningar, workshops och
trevliga stunder i naturen. Kanske lär du dig något nytt
eller hittar inspiration till egna utflykter?
Aktiviteterna leds av naturvägledare från naturum
om det inte står något annat. Samlingsplats är utanför
naturum om inget annat anges.
Mer information om arrangemangen finns i
evenemangskalendern på lund.se
Vi håller till utomhus så kläder efter väder!
Följ naturum Skrylle på Facebook och Instagram för
spontana aktiviteter och uppdateringar.

Mars-maj

Söndag 10/4 Vad är det här för sten?
Vi tittar på mineral och bergarter och
funderar över vad som hänt under de
senaste 500 miljoner åren. Om hav,
vulkaner och kilometertjocka lager av is.
Kl. 10.40-12

NATUR FÖR DE MINSTA
Varje fredag 1 april–27 maj. För barn (0–5 år)
och vuxna. Vi upptäcker naturen tillsammans,
leker och pysslar. Ibland går vi iväg på en liten utflykt.
Det går bra att ha med vagn. Kl. 10–11

Söndag 10/4		 Skogsbad i Trollskogen
Ge dina sinnen ett bad i vacker natur.
Vi lämnar stigarna och övar vår närvaro
med hjälp av platsens intryck.
Föranmälan: hej@urbanbalanceclub.se
Från 16 år. Kl. 13-15.30

Mars
Lördag 26/3 Geologi för små öron
Vad är en sten och hur såg det ut i Skrylle på
dinosauriernas tid? För barn 3–5 år.
Kl. 11-11.40 och 13-13.40
Söndag 27/3 Breathwalk i Dalby Söderskog
Ett yogapass i naturen där du får lära dig
andningstekniker under en promenad i
naturen. Från 16 år.
Föranmälan: urbanbalanceclub.se/naturum.
Kl. 9.30-11

April
Lördag 2/4 Lär dig eld, vid Källby mölla
Hur eldar man säkert, var och hur får man
elda? Vi gör eldstartare att ta med ut på
nästa äventyr. Ta med något att grilla.
Föranmälan: contact@careofnature.se
Kl. 11-13
Söndag 3/4 Livet under ytan
Håvning i lilla dammen. Ta med stövlar och
egen håv om du har en. Kl. 11-12 och 13–14
Lördag 9/4 Utforska träd
Hur fungerar ett träd och vad gömmer sig i
barken? Forskning för alla åldrar.
Kl. 11-12 och 13–14
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PÅSKLOVSPROGRAM V. 15
Tisdag 12/4 Knoppar och påskris
Vad är en knopp och hur vet den när den
ska slå ut? Knopputforskning och påskristillverkning. Kl. 10–12 och 13–15
Onsdag och Prova-på fiske i Rögle dammar
torsdag Lär dig om fiskar och fiske tillsammans
13/4–14/4 med Sportfiskarna. Spön finns att låna
och vi bjuder på grillad korv. Kl. 10–15
Onsdag 13/4 Lär dig eld, i Skrylle
Hur eldar man säkert, var man får elda och
vad tar du med dig? Under workshopen
skapar vi eldstartare att ta med ut på nästa
äventyr. Ta med något att grilla.
Föranmälan: contact@careofnature.se.
Kl. 11-13
Torsdag 14/4 Knoppar och påskris, se 12/4
Fredag 15/4 Natur för de minsta: Pinnkompisar
Vi hittar varsin pinnkompis i skogen
och myser runt elden. Ta med något
att grilla. För barn 0–5 år. Kl. 10–12
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Lördag 16/4 Smaka på naturen
Vi smakar på naturens skafferi, kokar te av
björkblad och bakar bröd tillsammans.		
Kl. 13–15
Söndag 17/4 Smaka på naturen, se 16/4
Lördag 23/4 Rakt-fram-expedition
Idag går vi längs en helt rak linje genom
landskapet utan att vika undan för hinder
som stenar och våta partier. Kenneth
Joelsson tar med dig på en expedition
bortom stigarna där terrängen sätter
spelreglerna. Kräver vattentåliga skor och
oömma kläder.
Föranmälan: info@mindtrekking.se
Kl. 11.15-15
Söndag 24/4		 Breathwalk vid Höje å
Ett yogapass i naturen där du får lära dig
andningstekniker under en promenad i
naturen. Från 16 år. Föranmälan:
urbanbalanceclub.se/naturum. Kl. 9.30-11
Lördag 30/4 Fem växter
Vandring längs det lätta spåret.
Hur många arter behöver det finnas i
skogen? Hur påverkas miljön om den
biologiska mångfalden minskar?
Kl. 11-12 och 13-14

Maj
Söndag 1/5 Livet under ytan
		
Håvning i lilla dammen. Ta med stövlar och
egen håv om du har en. Kl. 11-12 och 13–14
Lördag 7/5 Fågelskådningens dag: Fåglar i Måryd
Anders Kjellsson berättar om fågellivet i
naturreservatet Måryd. 1,5 km vandring.
Samling på reservatets parkering. Kl. 8-9

Lördag 7/5 Vandra och sova ute - tillsammans
Häng med Kenneth Joelsson på en guidad
vandring och övernattning i det fria. Vi
vandrar 9 km från Knivsåsen till Skrylle.
Föranmälan: info@mindtrekking.se.
Samling kl. 17.30
Söndag 8/5 Skogsbad i Måryd
Ge dina sinnen ett bad i vacker natur.
Vi lämnar stigarna och övar vår närvaro
med hjälp av platsens intryck.
Föranmälan: hej@urbanbalanceclub.se
Från 16 år. Kl. 13–15.30
Onsdag 11/5 Salamandersafari på Klosterängshöjden
Följ med på en exkursion in i groddjurens
magiska värld. Aktiviteten ingår i ett lokalt
naturvårdsprojekt (LONA) som handlar om
större vattensalamander.
Sa samlingsplats på lund.se, evenemangskalendern.
Ta gärna med håv och stövlar. Kl. 18-20
Fredag 13/5 Invigning av Höje å naturreservat
Upptäck kommunens nyaste
naturreservat. Naturum med flera hittar
du vid klimatleken.
Se program på lund.se. Kl. 11-13
Lördag 14/5 Fem växter
Vandring längs det lätta spåret.
Hur många arter behöver det finnas i
skogen? Hur påverkas miljön om den
biologiska mångfalden minskar?
Kl. 11-12 och 13-14
Söndag 15/5 Upptäck Prästapromenaden
Maria Rodriguez från Lunds kommun berättar om tre nya stigar under en
vandring längs Prästapromenaden
(1,5 kilometer, kuperad terräng). Samling
vid det gamla stationsområdet i Torna
Hällestad. Ta med fika. Kl. 11.30–13

Söndag 15/5 Lär dig eld, i Värpinge
Hur eldar man säkert, var man får elda och
vad tar du med dig? Under workshopen
skapar vi eldstartare att ta med ut på nästa
äventyr. Ta med något att grilla.
Föranmälan: contact@careofnature.se.
Kl. 10-12
Lördag 21/5 Fem växter
Vandring längs det lätta km-spåret.
Hur många arter behöver det finnas i
skogen? Hur påverkas miljön om den
biologiska mångfalden minskar?
Kl. 11-12 och 13-14
Söndag 22/5 En myllrande mångfald
Idag är det den biologiska
mångfaldens dag och vi utforskar
småkrypens värld. Hitta på en egen art och
gör en badge av en teckning. Kl. 13-15
Lördag 28/5 Fladdermöss i nationalparken
Hur lever en fladdermus och varför trivs
de i Dalby Söderskog? Cecilia Wide
berättar om dessa flygande däggdjur och
har med sig en detektor för att kunna
artbestämma dem. Samling vid entrén till
parken. Kl. 21–22.30
Söndag 29/5 Nationalparkens fåglar
Vilka fåglar träffar vi på idag? Hur påverkas
fåglarna av miljöförändringar?
Cecilia Wide berättar om lövskogens fåglar
under en promenad i parken.
Samling vid entrén till Dalby Söderskog.
Kl. 10.30–12.30

