
Höstdag 
Fulltofta Naturcentrum

För hela 
familjen

Fika på Fulltofta Naturcentrum
På Fulltofta Naturcentrum kan du köpa fika och lättare förtäring 
under höstdagen. 
Alla höstdagsaktiviteter ligger längs en kortare slinga nära 
naturcentrat, som är barnvagns- och rullstolsvänlig. 
Hela programmet hittar du på vår webb. 
www.skanskalandskap.se facebook.com/fulltofta

Pressa egen äppelmust

Femkamp

Söndag 1 oktober 2017
Kl 11-15

Klättra i ett spindelnät

Den hemliga grönheten
Lär dig om träd

Kreativ workshop
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Gör din egen äppelmust
Från äpple till must. Prova att pressa din egen 
äppelmust och provsmaka den nypressade 
juicen. 

Femkamp
Utmana varandra i en femkamp med bågskytte, 
stapla trissor och andra roliga grenar!

Den Hemliga Grönheten
Välkommen till Sagostubben för att möta några 
av karaktärerna i höstens upplevelsepedagogiska 
projekt. Författaren Fantasén, Mullmästaren Otto 
och Spira. Era guider i denna sinnliga resa är ”Det 
naturliga bokförlagets” redaktörer Saga 
och Siri.
Samling vid Sagostubben kl. 11.15 & 13.30
Från 9 år. 

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?

Trädslag
Hur ser träden ut inuti? Kika på olika trädslag 
och lär dig om vad som skiljer dem åt. Här får du 
också information om hur vi sköter våra skogar.

Arborist
Träffa en arborist och se hur de arbetar med 
trädbeskärning, säkerhet och naturvård.

Klättra i spindelnät
Är du rädd för spindlar? Här får du tillfället att 
jobba med din spindelskräck. Du får skapa 
spindlar med lera och pinnar - och det är du som 
bestämmer om de ska vara läskiga eller snälla. 
Eller varför inte klättra i ett spindelnät?

Ut i naturen
Nyfiken på strövområden i Skåne? Träffa 
Stiftelsen Skånska Landskap och Skåneleden. Här 
får du tips på naturupplevelser och var du kan 
vandra i Skåne. Passa även på att delta i 
Skåneledens tävling!

Hantverk
Papper görs av trämassa. Nu vänder vi på allt 
och tillverkar träd av papperspåsar. En workshop 
för alla.

Fulltofta Naturcentrum
Fika och lättare förtäring finns att köpa inne på 
naturcentrat. 

Friluftsliv
Gå en minikurs i täljning, tillverka ett paracord-
armband eller provsmaka pinnbröd o krabbe-
lurer tillsammans med Hörby och Höörs scoutkår.

Ta bussen till Fulltofta!
Buss 469 går hela vägen 
till naturcentrat från Höör 
och Hörby. 
I Hörby är bussen synkad 
med SkåneExpessen från 
Malmö, Lund och 
Kristianstad. 

www.skanskalandskap.se facebook.com/fulltofta


