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   Gåsprat och äppelsaga

Säg gäss till hösten i Vattenriket!
Foto: Patrik Olofsson/N

Figuren Plask 
visar aktiviteter 
för hela familjen!
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NATURENS NYTTOR I VATTENRIKET
Vi har fokus på ekosystemtjänster och ägnar 
oss särskilt åt att må bra av naturen. Följ med 
på skogsbad, målning och blomsterpill!

LEK OCH LÄR MED LINNÉ
Lördag 25 augusti drop in kl 12–15.
Möt Carl von Linné utanför naturums entré 
och upplev spännande växter med alla dina 
sinnen. Och hjälp gärna Linné att hitta på 
fiffiga växtnamn!

MALPRAT VID KANALHUSET
Onsdag 29 augusti kl 13–14.
I augusti provfiskar Biosfärkontoret efter mal 
för att få mer kunskap om dessa jättefiskar i 
Vattenriket. Träffa provfiskarna vid Utemuseum 
Kanalhuset där de visar och berättar om 
dagens fångst av mal och andra fiskar.

Skogarna skiftar färg och flyttfåglar passerar på väg mot sydligare breddgrader. Några fåglar 
som allt mer stannar över vintern är gässen. I höstens gåsprat lär vi oss om olika gäss och 
deras liv. Gässen trivs i Vattenriket, men även vi männsiskor mår bra i naturen. Njut av 
naturen i skogsbad, blomsterpill och målning. Johan Hammar låter oss uppleva livet 
under ytan med sina fantastiska bilder från svenska sötvatten. 

Höstens föredrag spänner över aktuell forskning, tips om hållbara lösningar i hemmet och 
världen ur ett grodperspektiv. På höstlovet tar Kapten Kryp oss med på en resa med hopp om 
framtiden och inspiration att bli planetskötare. Välkommen till hösten i Vattenriket! 

6-8 SEPT 2018
FANTASTISKA FISKAR 
Lördag 8 sept kl 12.
Dikterna från Erik Magntorns bok Fantastiska 
fiskar framförs i gungande rim och klingande 
toner av jazzsångerskan Anna Mia Barwe 
tillsammans med författaren själv och Nils 
Bondesson som även står för tonsättningen. 

SÖTVATTEN
Lördag 8 september kl 14.
Fotografen och filmaren Johan Hammar bjuder 
på en fascinerande resa i svenska sötvatten. 
Efter föreläsningen finns det möjlighet att dyka 
ner i kristallklara vatten utan att bli blöt med 
ett 360 VR headset. Samarr. Folkuniversitetet.

Framtidsveckan

Ett hem med omtanke - Ida Magntorn

MODELLER OCH NOVELLER - ETT SAMTAL OM 
KLIMATFÖRÄNDRINGENS BERÄTTELSER
Onsdag 19 september 12.15–13.
Johannes Stripple, Alexandra Nikoleris och 
Paul Miller pratar om hur olika berättelser om 
en klimatförändrad värld kan berika varandra. 
Arrangeras av projektet Man and Biosphere, 
prekära situationer, som är ett samarbete 
mellan forskare och konstnärer.

SAMVERKAN FÖR HANÖBUKTEN
Torsdag 20 september 12.15–13.
Koordinator Sandra Persson berättar om hur 
det nya samverkansprojektet som hon leder 
ska bidra till en bättre havsmiljö i Hanöbukten.  
Arrangeras av Naturskyddsföreningen och 
Studiefrämjandet. 

ETT HEM MED OMTANKE
Lördag 22 september kl 14–15. 
Författaren och fotografen Ida Magntorn 
kommer till naturum för att prata om hur vi 
kan kombinera hållbarhet och omtanke om 
miljön med att skapa ett harmoniskt och 
personligt hem. Samarr. Folkuniversitetet.

BLOMSTERPILL MED HANNA WENDELBO
Lördag 1 september drop in 12–15.
Vi skapar vackra mönster med blommor och 
blad. När du blomsterpillar får alla sinnen vara 
med och naturen bjuder på skönhet. Hanna 
Wendelbo är formgivare med specialkompe-
tens inom mönsterdesign, med ett hjärta som 
klappar extra mycket för blommor och trädgård. 

Skapa vackra mandala med Hanna Wendelbo



Upptäck skogens lugnande verkan med vår naturvägledare. Medan vi promenerar i varierat tempo 
varvar vi tystnad, avkopplande och fokuserande sinnesövningar med prat om varför vi mår bra 
av att vara i naturen. I Japan kallas detta shinrin-yoku som betyder skogsbad. Vandringarna går 
i kuperad terräng över stenar och rötter. Genomförs vid minst tre deltagare. Samling kl 11 och 
avslutning senast kl 13.30 på respektive plats.

ÄSPET: Söndag 16 september, samling vid Utemuseum Äspet vid Snickarhakens parkering. 

VRAMSÅN: Söndag 23 september, samling vid den gamla badplatsen i Gärds Köpinge.

FORSAKAR: Söndag 30 september, samling vid Forsakars parkering.

Skogsbad - rofyllda vandringar i Vattenrikets skogar

MÅLA NATUR
Lördag 29 september drop in 13–15.
Vi letar motiv bland djur och växter och testar
olika tekniker med penna och pensel. Allt
material finns på plats (men ta gärna med 
eget om du vill). Från 10 år.

VANDRA LINNÉRUNDAN

Evert Valfridsson tar dig med längs 

rundan som är ca 6 km. Samling vid 

naturum. Ta med kikare och fika!

Arrangeras av Naturskyddsföreningen, Nordöstra Skånes 

Fågelklubb och Studiefrämjandet. 

22 aug kl 8
19 sep kl 8 
26 sep kl 8 
  3 okt kl 9 
10 okt kl 9 
17 okt kl 9

24 okt kl 9
31 okt kl 9 
  3 nov kl 9 
10 nov kl 9
25 nov kl 10 
  9 dec kl 10 

GRODPERSPEKTIV 
FAKTA, FOLKTRO OCH FIGURER
Lördag 13 oktober kl 14.
Författaren Kerstin Wendt vill med grodan som 
budbärare väcka intresse för miljön. Utifrån 
boken Grodperspektiv blandar Kerstin fakta, 
folksagor, symbolik, konst, litteratur, musik och 
humor - allt ur ett grodperspektiv. 

SAGAN OM DET LILLA ÄPPELTRÄDET
Lördag 20 och 27 oktober kl 12 och 14.
Alla äppelträd på ängen hade äpplen. Alla 
utom Det Lilla Äppelträdet. Varför var det så? 
Och kunde Det Lilla Äppelträdet få hjälp av 
någon? Var med i den interaktiva sagan som 
blir ett äventyr för både små och stora.

Testa att måla natur med olika tekniker

Gåsprat
Söndag 14, 21 och 28 oktober kl 14.
Vad kacklar gässen om, hur ser du skillnad på 
dem och varför trivs de i Vattenriket? Naturväg-
ledaren berättar om gässen i Vattenriket. 

SPANA PÅ SPÄNNANDE SPINDLAR
Lördagen 22 september kl 12 och 13. 
Spindlar med telefontråd i näten, finns det? 
Kan man se skillnad på hon- och hanspindlar? 
Följ med på spindeljakt runt naturum och upp-
täck finurligheter i spindlarnas värld. Samling 
utanför naturums entré.

EURO BIRDWATCH DAY PÅ NÄSBY FÄLT
Lördag 6 okt kl 9 på N. Lingenäsets parkering.
Skåda tillsammans med Nordöstra Skånes 
Fågelklubb. Samarr. med Studiefrämjandet. 

Grodperspektiv
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ler aktiviteter erbjuds av Naturskyddsföreningen och Nordöstra Skånes Fågelklubb.      

Jul på naturum

JUL PÅ NATURUM
Hela december blir det julmys med naturlig 
koppling. 

NATURLIGT JULPYSSEL
Lördagar och söndagar från och med 1 dec 
och fram till jul drop in kl 13–15.
Pyssliga barn i vuxet sällskap är välkomna att 
pyssla på naturum. Vi har laddat med nötter, 
kottar och annat naturligt pysselmaterial.

KÖREN TREKVART SJUNGER IN JULEN 
Söndag 9 december kl 16 och 18.
Kören Trekvart ger sin traditionella julkonsert 
på naturum. Biljetter 70 kr. Förköp på naturum 
eller med hjälp av Swish. Ring då receptionen 
044-13 23 30 för instruktioner.

HÅLLBARA JULKLAPPAR
Fredag 14 december drop in kl 13–16.
Välkommen till en workshop där vi provar på 
att göra egna våtservetter, bivaxdukar och 
andra smarta saker som gör hemmet mer 
hållbart. Till självkostnadspris.

SPINDELJAKT I JULGRANEN
Lördag 15 december drop in kl 12–15.
Det är inte bara tomten som kommer på jul-
afton. Vet du egentligen vem som gömmer sig 
i granen? Kom och leta spindlar och andra kul 
kryp i våra julgranar.

VINTERBORG PÅ LILLÖ
Söndag 16 december kl 11.30–14.
Fira tredje advent med Vattenrikets vänner 
som håller Lillöborgen öppen. Arrangeras av 
Vattenrikets vänner.

Varje dag på naturum
11.30 Värt att veta om Vattenriket  

Varje lördag och söndag
15.00 Från husmask till sarv

Filmer
Visas på begäran när hörsalen är ledig:
Biosfär - en film av Patrik Olofsson/N
Qigong i Vattenriket
Ekosystemtjänster i Vattenriket

TEMA FORSKNING
I november gör vi utblickar och inblickar på 
aktuell forskning med koppling till Vattenriket. 

FAMILJEFORSKNING OM GRÅSUGGAN
Lördag 17 och 24 november drop in kl 12–15. 
Hur snabbt kan en gråsugga springa? Och vad 
händer när den äter morötter? Detta och mer 
om den flitige ”renhållningsarbetaren” tar vi 
reda på tillsammans med vår naturpedagog.

Höstlov på naturum

KAPTEN KRYP, TEMPUS OCH PLANETSKÖTARNA
Tisdag 30 oktober kl 12 och 14.
Vi följer med Kapten Kryp runt jorden och 
träffar olika djur i naturen. Under resans gång 
blir Kapten Kryp alltmer inspirerad att vilja bli 
planetskötare. Träffa stora kryp och ta del av 
hoppfulla framtidstips som kan förändra liv.

BIOSFÄROLYMPIAD
Onsdag 31 oktober drop in kl 11–14.
Är du listig som en räv? Tävla mot djuren och 
varandra i naturums biosfärolympiad! 
Förskole- och fritidsverksamheter är välkomna 
även kl 9–11. Vill ni komma då, kontakta 
sam.peterson@kristianstad.se.

GRÖNSAKSTRYCK - SMAKFULLT PYSSEL
Torsdag 1 november drop in kl 11–14. 
Grönsaker är gott och nyttigt men kan också 
användas till att göra roliga tryck på papper 
och tyg. Kom och tryck med oss! Allt material 
finns på plats.

TONER UR JORDEN 
Fredag 2 november kl 12 och 14.
Musikarkeolog Cajsa S. Lund låter oss höra, 
röra och göra musikinstrument från forntiden. 
När Cajsa har spelat och berättat om instru-
menten är det vår tur att provspela och också 
tillverka egna instrument av musselskal, trä 
eller ben. Samarr. Folkuniversitetet.

BIOSFÄR 2018 
Måndag 19 november kl 9–17.
En konferens fullspäckad med aktuella rön 
från forskarvärlden med anknytning till
Vattenriket. Läs hela programmet med 
anmälan och kostnad på vattenriket.kristian-
stad.se/biosfarkonferens/. Samarrangemang 
med Högskolan Kristianstad & Folkuniversitetet. 

ANNANDAGJULVANDRING
Onsdag 26 december start kl 10.
Traditionell vandring på annandag jul, 
i år till Ekenabben. Start vid naturums parke-
ring. Arrangeras av Naturskyddsföreningen, 
Nordöstra Skånes Fågelklubb och 
Studiefrämjandet.



ÖPPETTIDER
Augusti: Måndag–söndag kl 10–17.
September: Tisdag–söndag kl 11–17.
Oktober–december: Tisdag–söndag kl 11–16. 
Stängt jul och nyår 23–25/12 samt 31/12 
och 1/1.

BILJETTER 
De flesta aktiviteter är gratis och öppna för 
alla. När biljett krävs anges det i programmet.
Biljetterna säljs på naturum. Det går bra att 
förköpa med Swish. Ring då receptionen. 

Välkommen till naturum Vattenriket 
Mitt i Kristianstad, mitt i Vattenriket ligger naturum likt ett rede i vassen. Här finns Vattenrikets 
besökscentrum med utställning, aktiviteter och kunnig personal. En trappa upp severar Café 
Årum fika och mat lagade av lokala råvaror. Utanför caféet finns en härlig takterrass med vacker 
utsikt över staden och naturumsjön. Här kan du äta din matsäck eller bara njuta av utsikten.

BOKADE GRUPPER OCH HYRA AV HÖRSALEN 
Guidning av grupper och skolklasser förbokas.  
Se vattenriket.kristianstad.se/naturum/.

KONTAKT 
Tel receptionen 044–13 23 30 
E-post naturum@kristianstad.se
Hemsida vattenriket.kristianstad.se/naturum/
Adress Naturumsvägen 2, 291 59 Kristianstad

CAFÉ ÅRUM
På andra våningen serveras mat och fika.
Tel 044–12 10 01 
E-post info@cafearum.se
Hemsida cafearum.se Följ oss på Facebook och Instagram! 

#vattenriket


