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Under dagen samarbetar vi  

med flera aktörer och föreningar, 

som du träffar i skogen. 

Bramsen Kulturdesign

Emmas Kreativa

Friluftsfrämjandet Höör/Hörby

Frosta Kammarkör

Hörby Scoutkår

Kvarnbacka islandshästar

MedVind
Ringsjöbygdens biodlarförening

Ringsjöbygdens fågelskådare

Skåneleden (Region Skåne)

Välkommen till Höstdag 
på Fulltofta Naturcentrum
2 oktober kl 11–15

Alla aktiviteter ligger längs en kortare slinga, som 
är barnvagns- och rullstolsvänlig. Följ de rödvita 
snitslarna! Du kan gå slingan åt båda hållen.

www.skanskalandskap.se    facebook.se/fulltofta    @skanskalandskap

Infotält. Få tips på utflykter  
i våra andra strövområden. 
Runda, ca 1 km
Fika gör du i vårt café, där vi 
också grillar och säljer korv.
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Grill för egen grillning
Hållplats buss 469
Parkeringsplatser
Toaletter
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Läs om alla aktiviteter 
på nästa sida!



Körsång och trubadur 
Musik följer dig i skogen. En truba-
dur sjunger visor för stora och 
små. Klockan 13 och 14 kan du 
lyssna på Frosta kammarkör, som 
sjunger in hösten på trädpromena-
den (på naturcentrat vid dåligt 
väder).

Lär om allemansrätten 
Har du koll på vad man får och  
inte får göra i skogen? Testa dina 
kunskaper i vår tipsrunda, som  
följer snitslad runda. Alla får litet 
pris. Vi lottar också ut presentkort  
i caféet (för köp av mat, dryck, 
böcker eller spel).

Gör din egen fågelholk  
Snickra din egen fågelholk, som du 
kan ta med dig hem. Olika fåglar 
gillar olika fågelholkar och vi visar 
olika varianter. Hur bor till exempel 
fladdermusen helst?

Kika in i Biboet   
Kika in i Biboet och träffa Ringsjö-
bygdens biodlarförening, som 
berättar hur ett bisamälle fungerar 
och hur honungen tas till vara.
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Skapa av naturmaterial 
Skapa smycken och pins av fröer, 
bär och löv. Gör din egen reflex av 
naturmaterial. Eller prova trädkroki 
och teckna träd med kolkrita. 
Samling trädkroki kl 12, övrigt  
skapande är igång hela tiden.

Pyssla med löv 
Skapa med höstlöv. Gör din egen 
lövkrona och smycken av löv. 
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Gör din egen äppelmust 
Från äpple till must. Prova att 
pressa din egen äppelmust och 
provsmaka den nypressade juicen. 

Köp gott att grilla 
Köp olika sorters korv och marsh-
mallows vid Brinkesholm, där  
grillen är igång. Det finns något  
för alla smaker. Du grillar själv.
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Äventyrslöpning
Prova äventyrslöpning i delvis 
stiglös terräng med roliga stopp  
på vägen. Från 11 år och uppåt. 
Rundan är cirka 5 km, farten 
anpassas efter gruppen. Start kl 12 
och 14, ingen föranmälan. Samling 
vid Skåneledstältet (11).

Få vandringstips 
Nyfiken på att vandra med kidsen? 
Skåneleden är på plats och ger tips 
på vandringar och hur du packar 
när du ska vandra med barn. Gissa 
rätt vikt på ryggsäcken och vinn 
fem skåneledskartor (hela leden).

Bland skogsväsen 
Gå på väsenvandring och leta efter 
naturväsen och deras boningar 
med hjälp av en trollring och guld-
spår, samling vid Skåneledsskylten. 
Eller skapa ditt eget skogsväsen 
av lera.

Rid islandshäst 
Snälla hästar från Kvarnbacka 
islandshästar väntar på dig som  
vill prova att rida en kortare tur.

Kostnad: 40 kr per person.
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Se skogmaskin  
& jämför åldrar 
Se hur en skogsmaskin fungerar 
och lär dig mer om varför vi av- 
verkar skog. Och jämför din ålder 
med granens årsringar. Hur gam-
mal kan en gran egentligen bli?

Grilla pinnbröd 
Prova att göra upp eld och grilla 
pinnbröd med Friluftsfrämjandet 
Höör/Hörby. Du får själv rulla 
degen på pinne och grilla ditt bröd 
över öppen eld.

Knåpa och knyt  
Knyt och knopa med Hörby Scout-
kår och se vad man kan bygga med 
rep och pinnar. Och laga krabbe- 
lurer över öppen eld. 

Om olyckan är framme 
Hur ger jag hjärt- och lungräddning 
och hur fungerar egentligen en 
hjärtstartare? Tillsammans med 
Röda Korset kan du öva på and-
ningsdockor och lära dig mer om 
första hjälpen.
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