
J U N I
Världsmiljödagen
Söndag 5 juni, kl 11.00-16.00. Gratis!
Föranmälan till sagostund och måleri.
Dagen uppmärksammas över hela världen och i år 
är Sverige värd för Världsmiljödagen. Fira med oss i 
Tyresta! Familjekalas med 5-kamp och sagostund med 
måleri utomhus kl 11 (3-5 år) och kl 14 (6-9 år).

Lyssna på nattskärra
Fredag 17 juni, kl 21.00-01.00. 8 km. 200 kr. 
Föranmälan.
Upplev den mystiska nattskärrans surrande. Jonas 
Hedlund berättar om den mytomspunne fågeln. Bitvis 
krävande vandring till brandområdet. Ta med ficklampa 
och fika. 

Vilda blommornas dag
Söndag 19 juni. Gratis! Föranmälan till vandringen.
Ett blomsterbord är uppdukat under hela dagen.
Guidad blomstervandring kl 13.00-14.30 med Kristoffer 
Hahn. Vi tittar på allt som blommar kring gårdar och 
betesmarker i Tyresta by. Våra vilda blommor upp-
märksammas just denna dag över hela Sverige och 
arrangeras av Svenska Botaniska Föreningen. 

B E S Ö K  VÅ R  H E M S I D A  F Ö R  M E R  I N F O R M AT I O N !

Öppen bikupa
Söndag 26 juni, kl 12.00-15.00. Gratis! 

Kom förbi bikuporna vid groddammen och träffa Tyrestas 
biodlare Stefan Fehler. Se bin på nära håll, lär dig mer om 
biodling och hur ett bisamhälle fungerar. Välkommen att 
surra om bin! 

J U L I
Vad svärmar i juli?
Varje dag under juli! Utanför naturum kl 13.00. Gratis!

Var med när naturum studerar och släpper ut nattens 
fångst av nattfjärilar som fastnat i vår ljusfälla. På dagen 
är nattfjärilarna stilla och kan studeras på nära håll! 

AU G U ST I

Slunga honung
Söndag 7 augusti, kl 13.00-16.00. 200 kr. Föranmälan.

Biodlare Stefan Fehler visar bikuporna och vi provar på 
att slunga honung och lär oss allt som finns att veta om 
biodling. Slöjhattar finns att låna.  

Skogsbad 
Lördag 20 augusti. Kl 11- 14:00. Föranmälan. Pris 300 kr. 

Följ med in i den gröna skogen och prova på ett skogs-
bad och låt dina sinnen bada i skog, lugn och närvaro. 
Petra Ellora Cau håller i skogsbadet. 

Enkel fågelskådning i sensommarkväll
Torsdag 25 augusti 18:00 – 20:00. Föranmälan. 100 kr. 

Vi vandrar genom Tyresta by till fågeltornet lite längre 
bort. Inga förkunskaper krävs. Medtag kikare och eget 
fika. Mats Gothnier från naturum guidar. 

Slåttergille
Söndag 21 augusti kl 10.00-15.00. Gratis!

Prova på slåtter med lie. Sagostund och naturspaning för 
barnen. Naturum bjuder på fika och slåtterexperten Jonas 
Hedlund instruerar.

Bland nattfjärilar och fladdermöss
Fredag 26 augusti kl 20.00-01.00. 200 kr. Föranmälan.

En föreläsning om både nattfjärilar och fladdermöss. 
När det blir mörkt går vi ut och lyssnar och spanar 
efter nattens väsen med hjälp av ljus och vita lakan. 
Med Göran Nyrén, Lisa Lundin och 
Martin Olofsson. 

Spelmansstämma i Tyresta by
Söndag 28 augusti, kl 13.00-17.00. Gratis!

Spelmansstämma på Dahlgrensgården (vid caféet 
i Tyresta by). Spel och dans utlovas! Arrangeras av 
ABF Södertörn m fl

Honungsprovning
Söndag 28 augusti kl 13.00-15. 00. 200 kr. 
Föranmälan.

Du får prova på flera sorters honung vid naturum 
från bikupor i närområdet.  Tyresta bys biodlare Ste-
fan Fehler berättar om honungens alla smaker och 
konsistenser. 

FJÄRILSLIV
Utställning hela sommaren

På naturum visas den tillfälliga utställningen 
Fjärilsliv. 2022 har Sveriges befolkning ock-
så röstat fram en nationalfjäril och 
för barnen finns 
fjärilspyssel.

F Ö R A N M Ä L A N  T I L L  I N F O @ T Y R E S TA . S E !


