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NOVEMBER

NATURUM FÄRNEBOFJÄRDEN

ÖPPET
I NATURUM
ONSDAGAR KL.11-15
HÖSTLOVET 1-7/11
ÖPPET ALLA DAGAR
KL. 11-16

Välkomna!

HÖSTLOVSSKOJ

Varje dag mån 1/11 – sön 7/11
Höstmysteriet i naturum – Björnen är borta!
Kan du hjälpa Björnens vänner att hitta honom? Följ efter i
Björnens fotspår och besök hans vänner Beata Bärfis,
Conny Krabba, Katarina Korre med flera. Kanske vännerna
ger dig ledtrådar, som gör att du kan lösa mysteriet? Du
startar i naturum när du själv vill mellan kl. 11.00 och 15.30.
Aktiviteten är gratis och genomförs av barn i vuxet sällskap.

Reflexvandring
Vilket djur kan ha gått här före dig? Leta ledtrådar i
mörkret...
Med ficklampa i handen följer du vårt 800 meter långa
reflexspår mellan träden på Granön i Gysinge, 300
meter från stora parkeringen. Ta med en egen, ganska
ljusstark ficklampa. Aktiviteten är obemannad och sitter
uppe lördag 30/10 – söndag 7/11.

Tipspromenad ”Äckligt och läskigt i naturen”
Barn- och vuxenfrågor. Chans att vinna fina priser!

FOTOTÄVLING - Friluftsliv i nationalparken
1/4 – 31/12
Har du vandrat, paddlat, fikat, övernattat, eller kanske
suttit på en stubbe i Färnebofjärdens nationalpark? Då är
du välkommen att vara med i vår fototävling! Motivet kan
vara vad som helst som går att förknippa med friluftsliv i
nationalparken. Låt kreativiteten flöda! Bilden behöver inte
vara nytagen. Tävlingsregler på hemsidan.

SÅNGFÅGLAR - FILMVISNING MED
INGEMAR LIND
Lör 13/11 kl. 14.00-ca 15.30
För elfte gången hälsar vi återigen den folkkäre naturfilmaren Ingemar Lind varmt välkommen till naturum!
I år visar han sin film Sångfåglar.
Obligatorisk anmälan till naturum senast 11/11.
Plats: naturums hörsal, Gysinge.
Kostnad: 50 kr/person. Under 18 år gratis. Betala med
kort, kontanter eller Swish i entrén.

BAKOM KULISSERNA I
FÄRNEBOFJÄRDENS NATIONALPARK
Ons 24/11 kl. 18.15-19.30 Digital föreläsning

Den här kvällen får du följa med in bakom kulisserna för
att möta dem som arbetar i nationalparken. Vad gör en
naturbevakare? Hur ser planen för de nya fina entréerna
till nationalparken ut? Hur går det till med naturvårdsbränning av lövskog? Och varför görs detta i
Färnebofjärdens nationalpark?
Obligatorisk anmälan till Studiefrämjandet senast
23/11 kl. 16.00
Ingen avgift! Föreläsningen genomförs via Teams.
Arrangör: Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven,
Färnebofjärdens Nationalpark och Studiefrämjandet.

Mer info om aktiviteterna hittar du på vår hemsida,
under Upplevelser.
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Naturen håller alltid öppet, även i annorlunda tider, visst är det härligt? Kom ihåg att hålla avstånd bara. Ut och njut!
___________________________________________________________________________________________________________________
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