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ÖPPET
I NATURUM
ONS-SÖN KL.11-16
FRI ENTRÉ
VÄLKOMMEN!

MATA FISKAR

SM I UTOMHUSMATLAGNING

Onsdag-söndag kl. 13
Kom och mata våra små öringar inne i naturum! Ingen avgift.

SVAMPUTFLYKT - Vi firar Svampens dag!
Söndag 4/9 kl. 13-cirka 16

Välkommen på svamputflykt i nationalparken! Vi vandrar
tillsammans med svampkonsulenterna Alf Pallin och Björn
Bråvander som berättar om de vanliga och ovanliga
svampar vi hittar på vår skogstur. Matsvampar, giftiga
svampar och naturvårdsarter. Vi lär oss bland annat om
soppar, skivlingar och taggsvampar.
Utflykten passar stora och små som vill vara med på en
skogstur med svampen i fokus.
Samling: nationalparkens huvudentré, cirka 3 km sydost
om Gysinge. Ingen avgift.
Max 20 deltagare.
Obligatorisk anmälan till naturum senast fredag 2/9.

ÄPPELSORTBESTÄMNING
Söndag 25/9 kl. 10-15

Vill du veta vilka äpplen du har i din trädgård? Ta med
minst 5 fina exemplar av äpplet du vill få bestämt (max 3
äppelsorter per familj), i en papperspåse. Vid kö kan du
lämna in påsen ihop med ditt mobilnummer, så ringer vi
dig när det är dags för bestämning av just dina äpplen.
Plats: naturum. Ingen avgift.

- Deltävling i Gysinge naturreservat
Söndag 25/9 kl. 11-cirka 16

För andra året i rad arrangerar MatVärden i samarbete
med Länsstyrelsen Gävleborg en av deltävlingarna i SM i
Utomhusmatlagning. Söndagen 25e september står
hungriga lag redo att tävla på vackra Granön i Gysinge!
Kom och titta och heja på när lagen tillagar en trerätters
meny med lokala råvaror, över öppen eld. Vilket lag tar
hem vinsten och får åka till finalen i Skövde maj 2023?
Mer info om programmet kommer på vår hemsida v 37.
Denna dag kan du även besöka den populära
Höstmarknaden i Gysinge kl. 10-15, med skördeprodukter, egenhändigt förädlad mat samt slöjd och
hantverk. I naturum erbjuds äppelsortbestämning.

TIPSPROMENAD Konstiga o häftiga djur
Barn- och vuxenfrågor. Gå den i eller utanför naturum.
Ingen avgift. Chans att vinna fina priser!
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Du hittar mer information om våra aktiviteter på vår
hemsida, under Upplevelser:
www.sverigesnationalparker.se/farnebofjarden
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SAVE THE DATE! �
Lördag 1/10 blir det både en Workshop i att göra upp eld
samt en Berättarkväll! Mer info kommer.

____________________________________________________________________________________________________________________

Naturen är ett äventyr och det börjar här! I Sveriges 32 naturum får du kunskap, inspiration och tips för att uppleva
landskapet runt omkring på bästa sätt. Välkommen in för att ta dig ut!
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