
 
Lördagar 19/3 - 7/5 kl 7-10 

Fågelskådning på Lindö 

Fågelskådare ger tips och hjälper till att artbestämma flyttfågelsträcken vid naturreservatet Lindös 

södra spets. Udden är en av Blekinges bästa platser för att observera just vårens flyttfåglar. Kom 

gärna tidigt i gryningen, då är fågelsträcken som intensivast. Ta med dig frukost och gärna egen 

kikare. Ordnas i samarbete med naturum och Blekinge Ornitologiska Förening.  

 

Söndag 24/4 kl 9.30-13 

Länsstämma Naturskyddsföreningen Blekinge 

Välkommen till årsmöte för länsföreningen i Blekinge. Fika från 09:30, årsmöte 10:00-11:00, 

exkursion, lunch 12:00-13:00 Plats: Brunnsparkens Restaurang & Café. Anmälan till: 

blekinge@naturskyddsforeningen.se  

 

Onsdag 27/4 kl 19-21 

Skavank – om att återbruka 

Isabel McAllister, kreativ omställningsaktivist, föreläsare och programledare, gästar naturum. 

Föreläsningen utgår från Isabelles senaste bok Skavank. Isabelle tar oss med på en insiktsfull resa 

där vi tittar på våra konsumtionsvanor och ställer sig frågan om varför vi blev ett 

massproducerande samhälle. Hur hållbart är det för vår planet? Kan vi uppskatta det vi redan har 

och laga och vårda det gamla och nötta. Ordnas i samarbete med Blekinge läns hemslöjd, Slöjd i 

Blekinge och Naturskyddsföreningen. Begränsat antal platser. Anmälan görs till 

info@blekinge.hemslojden.org . 

 

Söndag 1/5 kl 10-14 

MTB-cykling i Arkipelagen 

Vi cyklar med våra egna mountainbikes en cirka 25 km lång runda på stigar och vägar och följer 

Förkärla- och Almöleden. Vi kör i förhållandevis lugnt tempo och stannar till ibland för att njuta 

av naturen och för att avnjuta en egen medhavd fika. Start vid Förkärla kyrka. Föranmälan till 

naturum. Samarrangemang mellan Naturskyddsföreningen och naturum. 

 

Onsdag 4/5 kl 18.30-20 

Hur ställer vi om till ett i grunden hållbart samhälle? 

Anders Wijkman, f.d. riksdagsman, Europaparlamentariker, generalsekreterare i 

Naturskyddsföreningen, bitr generalsekreterare i FN mm, gästar naturum. Föreläsningen kretsar 

kring klimatfrågan, överutnyttjandet av vitala ekosystem, förlusten av biologisk mångfald men 

även den sociala kris som är alltmer kännbar i olika delar av världen. Ordnas i samarbete med 

Studiefrämjandet. Föranmälan till rosita.andersson@studieframjandet.se  
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21/5 kl 10-12  

Naturvandring på Ronneby golfbana 

Ronneby golfklubb har de senaste åren satsat på en rad naturvårdsåtgärder för att öka den 

biologiska mångfalden kring själva banområdet. Vi promenera och tittar på ”pollineringsbacken”, 

de grova ekarna, dammarna och orkidéängen som blommar som bäst. Med oss på promenaden är 

Per-Anders Ninov, från Ronneby golfklubb och Caroline Rhodén pollinatörssamordnare på 

länsstyrelsen. Samling vid golfklubbens parkering. Anmälan till naturum. 

 

Tisdag 24/5 kl 6-8 

Fågelmorgon på cykel 

Tidig morgoncykling då vi njuter av våren och lyssnar på fåglar under ledning av naturum 

Blekinges grundare Bengt Ignell. Vi cyklar 6-10 km i lugnt tempo. Avslutas med egen medhavd 

frukost för dem som önskar. Start och mål vid naturum i Ronneby Brunnspark. 

 

1/6 Kl 18-20 

Humlornas fascinerande liv 

Humleforskaren Sofia Blomquist föreläser inne på naturum och kommer att berätta om de håriga 

humlornas spännande liv. Vi får lära oss hur olika arter lever, hur de egentligen mår och vad vi 

kan göra för att hjälpa dem. 

 

Söndag 5/6 kl 10-15 

Världsmiljödagen & Klädbytardag 

Passa på och byt ut plagg i din garderob som du inte använder och få något nytt. Kl 10-12 är det 

inlämning av max fem fina och fräscha vår/sommarplagg inne på naturum. För varje plagg får du 

en biljett som du kan byta mot ett nytt plagg. Kl 13-15 är du välkommen att använda dina biljetter. 

Plagg som ingen väljer skänks till Röda korset. Du får inte tillbaka kläder.  

 

Onsdag 24/8 kl 19.30-21.30 

Fladdermuskväll i Brunnsparken 

Vi startar inne på naturum där fotografen och biologen Mikael Gustavsson kommer att visa bilder 

och berätta om de svenska fladdermössens fascinerande liv. Efter en dryg timme, när mörkret 

sänker sig, ger vi oss ut och spanar och lyssnar efter fladdermöss i parken.  

 

Söndag 4/9 kl 10-15 

Svampens och Skogens Dag 

Lär dig mer om höstens alla svampar. Inne på naturum visas en svamputställning där nyplockade 

svampar visas upp. Ta gärna med dig egna fynd. I Brunnsskogen ordnar Skogsstyrelsen Skogens 

Dag. 

 

Onsdag 21/9 kl 18.30-20.30 

Klimat, bin och människor - En Hälsa i förändringarnas tid 

Kort: Tomas Thierfelder, senior forskare på SLU, föreläser kring begreppet En Hälsa (One 

Health). En Hälsa är ett helhetsperspektiv som handlar om hur vår personliga hälsa kopplas till 

den omgivande miljön - om naturen och vår omgivning förändras så påverkas vi människor. Detta 

blir speciellt tydligt när nya infektionssjukdomar dyker upp i samband med klimatförändringar, de 

kan drabba både människor och andra viktiga arter i vår livsmiljö. I en snabbt föränderlig värld är 

biodlarens ekonomi och kulturella identitet beroende av bisamhällenas hälsa.  

För att lösa de komplexa utmaningar vi står inför krävs ett systemperspektiv och en helhetssyn, en 

ansats som kallas för En Hälsa (One Helth). 

 

Söndag 25/9 kl 10-14 

MTB-cykling runt Listersjön 

Vi cyklar med våra egna mountainbikes en cirka 25 km lång runda på skogsstigar och grusvägar 

runt Listersjön. Vi kör i förhållandevis lugnt tempo och stannar till ibland för att njuta av naturen 



och för att avnjuta en egen medhavd fika. Start vid Sännehults P vid norra änden av Listersjön. 

Föranmälan till naturum. Samarrangemang mellan Naturskyddsföreningen och naturum. 

 

Onsdag 5/10 kl 18.30  

ed våra tärnor över Världshaven 

Patrik Olofsson, biolog och naturfotograf, gästar naturum. Patrik har under flera år fotat och följt 

våra tärnor på häckningsplatserna i nordöstra Skåne och västra Blekinge. Patrik kommer att 

presentera det senaste inom flyttfågelforskningen och berätta om tärnornas fantastiska flyttning. 

Slutligen tar han med oss ut på en resa där vi följer med tärnorna till övervintringsområdena längs 

Afrikas västkust och i Antarktis. 

 

Onsdag 12/10 kl 18.30 

Binas fascinerande liv och nytta 

Ronneby Biodlarförening besöker naturum och kommer att berätta om binas fascinerande liv. Vi 

får följa året i kupan, lära oss om all den nytta som bina gör på olika sätt samt en del kring växter 

och den konkurranens som kan uppstå mellan honungsbin och vilda bin. 

 

12/3 2023 

Kretsens årsstämma 

Mer information finns på vår hemsida när det närmar sig. 

  

Några andra arrangemang i Blekinge 
 

Söndag 10/4 & Lördag 30/4 kl 15-17. Natursafari i Brunnsskogen. Naturum ordnar barn- och 

familjeguidning i Brunnsskogen. Samling inne på naturum.  

 

Onsdag 20/4 & 11/5 kl 18-20. Upptäck Brunnsskogen. Naturum ordnar guidad vandring i de 

skogliga delarna kulturreservatet Ronneby Brunnspark. Föranmälan. 

 

Lördag 23/4 kl 9. Fagning i Mulatorp. NF i Olofström arbetar i slåtterängen. Tag gärna med räfsa 

eller sekatör. Kontaktperson Sven-Arne Persson 0701-713996. 

 

8/5, 15/5 & 22/5 kl 10-15. Lappa, laga & återbruka.  

Blekinge läns hemslöjd har en liten syhörna på naturum. De hjälper till att fixa, lappa och laga.  

 

Tisdag 10/5 kl 18-21. Vandring i Komperskulla och Käringahejan. En kvällsexkursion 

tillsammans med biologen Mikael Gustavsson. Samling vid Komperskulla slåtteräng. Ta med egen 

kvällsfika. Föranmälan till naturum. 

 

Lördag 7/5 kl 10-16. Naturliv på Hasslö. En dag där vi upplever, utforskar och njuter av naturen 

tillsammans med naturguiderna Louis Helgesson och Hampus Levin. Samling vid Louise gård, 

Tångaviksvägen 16 på Hasslö. Anmälan h info: lollo.helgesson@hotmail.com.  

 

Onsdag 18/5 kl 18-20. Trädvandring i Brunnsparken. Naturum ordnar en guidad vandring. 

Föranmälan. 

 

26/5 kl 7 Gökotta med orkidévandring på Möcklö. Maria Strand och Urban Emanuelsson leder 

vandringen. Ta med egen fika. 

Maj: 22, 24, 26, 28, 29, 31 & Juni: 2, 4, 5 Kl 15-16. Humlesafari. Humleforskaren Sofia 

Blomquist berättar och guidar. Start inne på naturum.  
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Söndag 29/5 & 5/6 Kl 16-17. Safari med humlehund. Humleforskaren Sofia Blomquist berättar 

och visar hur hennes två hundar kan hjälpa henne i sitt forskningsarbete. Start vid naturum.  

 

Onsdag 8/6 kl 18-20. Brunnsparken förr och nu. Naturum ordnar en guidad vandring i 

kulturreservatet Ronneby Brunnspark. Föranmälan till naturum. 

 

Lördag 18/6 kl 15-18. Vandring på Listershuvud. Vandring i Listershuvud naturreservatet 

tillsammans med Mikael Gustavsson. Samling vid Mjällby kyrka för samåkning till P på toppen av 

Listershuvud inne i reservatet. Ta med en egen fika. Föranmälan till naturum. 

 

Söndag 19/6 kl 10-12. De Vilda Blommornas Dag. Tre olika vandringar.  

Skärva naturreservat. Samling vid Ekobutiken. Ledare: Lars Fröberg, (076-8489945). Uttorps 

naturreservat. Samling på reservatets P. Ledare: Åke Widgren (070-9831449). Öjavad, grusås. 

Samling vid parkeringen norr om Haldafabriken nere vid ån i Svängsta. Ledare: Johan Wolgast 

(070-8154424).  

 

22/6 kl 21-23. Ekoxesafari på Johannishusåsen. Sofie Willman och Annika Lydänge, biologer från 

länsstyrelsen, ordnar promenad på Johannishus åsar. Samling vid Johannishusskolans P. 

Föranmälan till naturum. 

 

Lördagen 23/7 kl 9-14. Slåtterdag i Steneryds lövängar. Lie-kurs med Ingemar Olofsson. Ta gärna 

med egen lie eller räfsa samt egen fika till förmiddagen. Ordnas av Ö Blekinge Hembygdsförening 

tillsammans med länsstyrelsen. 

 

Lördagen 30/7 kl 9-14. Slåtterdag i Ire naturreservat. Traditionsenlig slåtter. Ordnas av Ringamåla 

Hembygdsförening, Naturskyddsföreningen och länsstyrelsen. Samling vid naturskolan. 

 

Lördag 20/8 kl 9. Slåtter i Mulatorp. Kontaktperson: Sven-Arne Persson tfn 0701-713996. 

 

27–28/8 kl 10-18. ”I love garden” Trädgårdsmässa & Växtutställning i Brunnsparken. 

Växtutställning med kultur- och medicinalväxter inne på naturum. Trädguidningar i parken. 

 

Torsdag 15/9 kl 14. Invigning av Våtmarker i Blekinge. En tillfällig utställning som kommer att 

visas på naturum under hösten. 

 

Lördag 15/10 kl 10-16. Naturfotokurs i Brunnsparken. Under ledning av Mikael Gustavsson, 

medlem i Naturfotograferna/N. Föranmälan till naturum.  

 

Onsdag 26/10 kl 18.30. Blekinges häckande skärgårdsfåglar. Mats Olsson och Johan Wolgast 

gästar naturum och berättar om sin inventering av fågellivet i Blekinge skärgård. 

 

Onsdag 2/11 Kl 18.30-20.30. Humlornas fascinerande liv. Humleforskaren Sofia Blomquist 

föreläser inne på naturum. 

 

Onsdag 16/11 kl 18.30. Skridskokväll på naturum. 

 

 


