
9, 11, 12 och 13 april

Kul på påsklovet
Skörda vårens ogräs och tillaga den vilda 
maten. Se hur nässlor, kirskål och björk- 
sav omvandlas till nytta och smakfulla 
upplevelser. Dagliga aktiviteter för barn 
och unga tillsammans med vuxen.

Ingen anmälan.

MAJ
7 maj

Vårvandringsdag
En dag för alla vandringsintresserade. 
Häng med på olika vandringar – både för 
dig som är erfaren vandrare, som precis 
upptäckt vandring eller som vill vandra 
med familjen. Vandringsexperter från 
Skåneleden och Stiftelsen Skånska  
Landskap är på plats. 

Kl 9–16. Ett samarbete med Skåneleden, 
Region Skåne, Höör och Hörby kommun.

7 maj och 14 maj

Möt nykläckta storkungar 
Häckningen hos storkarna börjar gå mot 
slutet och i bona trängs halvstora ungar. 
Under två söndagar i maj kan du se stork- 
ungar på nära håll i storkhägnet och lära 
dig mer om storkens historia i Skåne, om 
storkprojektets arbete och en sensatio-
nell flyttning.

Kl 13–15. Ingen anmälan.  
Arrangör: Storkprojektet.

Program  
Fulltofta 
Naturcentrum
Februari–juli 2017

Vandra 

in våren
Skapa på  sommarcamp

Läs mer!
Mer detaljerad information  
om aktiviteterna hittar du på  
skanskalandskap.se/kalendarium 
eller på facebook.com/fulltofta.

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

FEBRUARI
19, 21, 22 och 23 februari

Kul på sportlovet
Fåglar i folktron och vid mormors fågel-
bord. Klok som en uggla eller kanske som 
en korp? Bekanta er med några av vin-
terns fåglar och gör egna talgbollar och 
fågelmatare. Eller lär dig spela kortspelet 
FLIP som tar dig med på en lustfylld 
vandring, där alla blir guider i skogen.

Kl 11.30 fågeltema, kl 13.00 rörelse-
vandring. Ingen anmälan.

19 februari 

Ponnyridning
Under sportlovet erbjuder Kvarnbacka  
islandshästar ponnyridning för alla lediga 
barn, en kortare prova-på-runda för de 
minsta och en liten längre runda för barn 
över 8 år, där lite hästvana krävs. Vid 
stallet bjuds det på kakor och man kan 
titta på hästarna.

Kl 10–12 för mindre barn, kl 13–15 från  
8 år. Ingen anmälan.

MARS
5 mars

Guidning & sopplunch
Följ med på en resa bakåt i tiden och hör 
Anders Paulsson dela med sig av sin 
kunskap om livet i Fulltofta förr, de spår 
som människor lämnat efter sig och hur 
Kvarröds gård blev naturcentrum. Sopp-
lunch innan guidningen, som sker i ut-
ställningen.

Kl 13.30, lunch innan. Begränsat antal 
platser, anmälan krävs.

19 mars

Foto & fika 
Möt naturfotografen Johan Hammar, 
som delar med sig av bilder och berättel-
ser från de skånska skogarna i fotovis-
ningen ”Våra vilda grannar”.  Upplev djur, 
fåglar och insekter på nära håll – och få 
tips på hur du kan uppleva allt liv i våra 
skogar. Fika under bildvisningen.

Kl 14–15. Begränsat antal platser,  
anmälan krävs.

APRIL
8 april–6 juni

Andrumsvandring
En vandring anpassad för både barn och 
vuxna, där kloka ord och spännande citat 
längs vägen får vara utgångspunkt för 
samtalen. En möjlighet att tala om livet 
på nya sätt i en avkopplande miljö. Du går 
på egen hand. Information om slingan 
hämtar du på naturcentrat.

JUNI & JULI
11 juni

Ringmärkning av storkar
Häckningen hos storkarna börjar gå mot 
slutet och i bona trängs halvstora ungar. 
Se storkungar på nära håll och var med 
när de ringmärks. En guide berättar om 
stork- 
ens historia i Skåne, om storkprojektets 
arbete och om en sensationell flyttning.

Kl 13.30. Ingen anmälan.  
Arrangör: Storkprojektet.

17 juni–4 juli

Sommarcamp
Varje sommar öppnar vi upp trädgården i 
Brinkesholm för sommarlovslediga barn 
tillsammans med vuxen. Här blir det olika 
slöjdande aktiviteter under tre veckor. 
Det finns tipitält och hängmattor för den 
som vill stanna över natten. Program kom-
mer på webben under senvåren.


