
25/5 
Den 25/5 Inviger prinsessan Estelle naturum Tåkerns 10 års jubileum. Alla barn och vuxna bjuds in att 
delta på invigningen för att sedan gå Prinsessan Estelles sagostig tillsammans. Naturum Tåkern 
bjuder sedan på jubileumsglass från 31:ans glass i Hästholmen.  

13:40 Prinsessan Estelle inviger naturum Tåkerns 10 års jubileum utanför naturum Tåkern.  

14:00 Barn och vuxna bjuds in att gå Prinsessan Estelles sagostig tillsammans med Kronprinsessan 
Victoria, Prins Daniel och Prinsessan Estelle.  

14:30 Naturum Tåkern bjuder på jubileumsglass från 31:ans glass utsedd av prinsessan Estelle.  

 

Festligheterna fortsätter sedan på naturum hela helgen med guidningar, besök av tåkerntroll, 
håvning, nattsångartur och mycket mer. Fullständigt program hittar du på naturums hemsidan.  

 

26/5 
Detta händer varje dag mellan 10:00-17:00  

Håvning 

Håvning, håva och lär dig mer om alla småkryp som lever under ytan eller på ängen. Guide finns på 
plats under fågeltornet hela dagen  

 

Fågelskådning 

Kikarskola och fågelskådning i tornet. Guide finns på plats på andra våning och berättar om de fåglar 
vi ser.  

 

Barnaktiviteter 

Under jubileumshelgen kan du som är barn välja att ”tatuera” ett av Tåkerns många olika djur på 
armen, du kan du även skriva ett brev till en vän för att tipsa om Prinsessan Estelles sagostig och 
skicka med brevduvan. Under helgen finns även möjlighet att designa sin egen Tåkern-shirt och ta 
med hem. Aktiviteterna är kostnadsfria tack vare bidrag från Tåkernfonden.  

 

10:30 Tåkerntrollet besöker naturum   

Tåkerntrollet är gammalt och har därmed sett ett och annat under sin livstid. Hen älskar barn och 
visar gärna upp naturen vid sin älskade sjö. Är du barn får du gärna följa med trollet när hen hälsar på 
sina vänner runt Tåkern.  

Kostnad: Gratis. 

Edström Emma
Har hon valt den? Isf ok formulering12 



Ålder: Mellan 5–8 år. 

Tid: klockan 10:30-11.00. 

Datum: Alla dagar under Kristi himmelsfärdshelgen (26–29/5), fredag och lördag tittar trollet 
tillsammans med alla barn på teatern ”Felicia och fåglarna” som kommer spelas vid naturum.  

 

 

Natur- och kulturguidning 

Följ med på en guidad tur där vår kunniga guide berättar om Tåkerns historia, växterna och djuren 
som lever där nu. 

Tåkern kallas ofta för fåglarnas sjö men det finns mycket att upptäcka utöver fåglarna. Tåkern är 
också småkrypens, snokarnas, ödlornas, blommornas och däggdjurens sjö. Upplev naturen när det är 
som bäst. 

Kostnad: 60 kronor per vuxen. Anmäl dig till guidningen inne på naturum. 

Tid: klockan 11.00-12.00. 

Datum: Torsdag 26/5  

 

Blomstervandring     

I maj spirar naturen som mest, majvivor, ängsnycklar, kabbeleka med mera färgar strandängarna vid 
Tåkern i kulörta färger. Trots en ganska kall vår gör senaste tidens värme att allt i naturen växer för 
fullt just nu. Följ med guiden som berättar om blommorna och floran vid Tåkern.  

Kostnad: 60 kronor per vuxen. Anmäl dig till guidningen inne på naturum. 

Tid: klockan 13.00-14.00. 

Datum: Alla dagar under Kristi himmelsfärdshelgen (26–29/5). 

 

Längre guidad tur vid Tåkern 

Följ med på en längre guidning där vår kunniga guide berättar om Tåkerns historia, växterna och 
djuren som lever där nu. 

Tåkern kallas ofta för fåglarnas sjö men det finns mycket att upptäcka utöver fåglarna. Under denna 
längre tur kommer vi hinna längre ut över strandängarna och uppleva annat än det som finns allra 
närmast naturum huset. 

Kostnad: 60 kronor per vuxen. Anmäl dig till guidningen inne på naturum. 

Tid: klockan 15.00-17.00. 

Datum: Alla dagar under Kristi himmelsfärdshelgen (26–29/5). 

 



 

 

27/5 
Detta händer varje dag mellan 10:00-17:00  

Håvning 

Håvning, håva och lär dig mer om alla småkryp som lever under ytan eller på ängen. Guide finns på 
plats under fågeltornet hela dagen  

Fågelskådning 

Kikarskola och fågelskådning i tornet. Guide finns på plats på andra våning och berättar om de fåglar 
vi ser.  

Barnaktiviteter 

Under jubileumshelgen kan du som är barn välja att ”tatuera” ett av Tåkerns många olika djur på 
armen, du kan du även skriva ett brev till en vän för att tipsa om Prinsessan Estelles sagostig och 
skicka med brevduvan. Under helgen finns även möjlighet att designa sin egen Tåkern-shirt och ta 
med hem. Aktiviteterna är kostnadsfria tack vare bidrag från Tåkernfonden.  

 

Djupdykning i Tåkerns underbara värld 

Följ med vår kunniga guide Malin på en riktig djupdykning i Tåkerns underbart spännande värld 
under hela tre timmar. Vid naturum finns en 4 km lång vandringsled, längsmed den kan ni uppleva 
Tåkerns alla olika miljöer – strandäng, strandskog, öppet vatten och vass. Tåkern är ett eldorado för 
biologisk mångfald och har en rik historia. Vi har sällan så långa guidningar så detta är ett guldläge för 
dig som vill lära dig mer om naturen i allmänhet och Tåkern i synnerhet.  

Ta gärna med ordentligt fika, vi stannar på vägen och fikar tillsammans.  

Kostnad: 60 kronor per vuxen. Anmäl dig till guidningen inne på naturum. 

Tid: klockan 10.00-13.00. 

Datum: Fredag 27/5. 

Övrigt: Ta gärna med fika.  

 

 

10:30 Tåkerntrollet besöker naturum   

Tåkerntrollet är gammalt och har därmed sett ett och annat under sin livstid. Hen älskar barn och 
visar gärna upp naturen vid sin älskade sjö. Är du barn får du gärna följa med trollet när hen hälsar på 
sina vänner runt Tåkern.  

Kostnad: Gratis. 



Ålder: Mellan 5–8 år. 

Tid: klockan 10:30-11.00. 

Datum: Alla dagar under Kristi himmelsfärdshelgen (26–29/5), fredag och lördag tittar trollet 
tillsammans med alla barn på teatern ”Felicia och fåglarna” som kommer spelas vid naturum.  

 

11:00 Barn och familjeteater - Felicia och fåglarna   

En liten flicka på en ö i Medelhavet och en flyttfågel som stannar för att vila på sin långa resa. Det är 
Felicia och Svalan. Båda är jagade och längtar hem. På berget har någon satt upp nät för att fånga 
fåglar. Varför? Och hur ska de kunna hjälpa alla skadade fåglar? På ön bor också doktor Axel Munthe, 
en märklig man som trivs bättre med djur än med människor. Kan han hjälpa dem? 

Felicia och fåglarna är en berättelse om att stå upp för den som är svag och att alla måste vara rädda 
om naturen... allt som händer på jorden hänger ihop. Fåglar flyger och människor flyr till andra 
länder för att överleva. 

Efter en barnbok av Susanne Marko och Christina Ramberg-Nordenskiöld sätter Teater Pelikanen upp 
en föreställning om flykt och mod.  

Föreställningen spelas på trädäcket utanför naturum, om det är riktigt dåligt väder spelas den dock 
inne på naturum.  

Kostnad: Gratis.  

Ålder: Passar alla åldrar från 4 år.   

Datum/tid: Fredag 27/5 klockan 11.00-ca 12.00  

Övrigt: Ta gärna med sittunderlag eller en vikstol/pall, naturum har ett visst antal sittunderlag men 
det är risk att de kan ta slut.  

 

Blomsterguidning 

I maj spirar naturen som mest, majvivor, ängsnycklar, kabbeleka med mera färgar strandängarna vid 
Tåkern i kulörta färger. Trots en ganska kall vår gör senaste tidens värme att allt i naturen växer för 
fullt just nu. Följ med guiden som berättar om blommorna och floran vid Tåkern.  

Kostnad: 60 kronor per vuxen. Anmäl dig till guidningen inne på naturum. 

Tid: klockan 13.00-14.00. 

Datum: Alla dagar under Kristi himmelsfärdshelgen (26–29/5). 

 

Längre guidad tur vid Tåkern 

Följ med på en längre guidning där vår kunniga guide berättar om Tåkerns historia, växterna och 
djuren som lever där nu. 



Tåkern kallas ofta för fåglarnas sjö men det finns mycket att upptäcka utöver fåglarna. Under denna 
längre tur kommer vi hinna längre ut över strandängarna och uppleva annat än det som finns allra 
närmast naturum huset. 

Kostnad: 60 kronor per vuxen. Anmäl dig till guidningen inne på naturum. 

Tid: klockan 15.00-17.00. 

Datum: Alla dagar under Kristi himmelsfärdshelgen (26–29/5). 

 

Nattsångartur 

Många fåglar sjunger runt om i Tåkernbygden, även på natten. Följ med Tåkerns fältstation och 
naturum ut i sommarnatten för att lyssna efter nattaktiva sångare som till exempel näktergal och 
kärrsångare. Kanske kan vi till och med höra den ovanliga vassångaren? 

Samling: Vid naturum kl 21. 

Bilar: I egna bilar senare på kvällen. 

Ta med: Varma kläder och någon kvällsfika 

Pris: 60kr / vuxen 

Naturum håller kvällsöppet fram till 21:00 

 

 

28/5 
Detta händer varje dag mellan 10:00-17:00  

Håvning 

Håvning, håva och lär dig mer om alla småkryp som lever under ytan eller på ängen. Guide finns på 
plats under fågeltornet hela dagen  

Fågelskådning 

Kikarskola och fågelskådning i tornet. Guide finns på plats på andra våning och berättar om de fåglar 
vi ser.  

Barnaktiviteter 

Under jubileumshelgen kan du som är barn välja att ”tatuera” ett av Tåkerns många olika djur på 
armen, du kan du även skriva ett brev till en vän för att tipsa om Prinsessan Estelles sagostig och 
skicka med brevduvan. Under helgen finns även möjlighet att designa sin egen Tåkern-shirt och ta 
med hem. Aktiviteterna är kostnadsfria tack vare bidrag från Tåkernfonden.  

 

10:30 Tåkerntrollet besöker naturum   



Tåkerntrollet är gammalt och har därmed sett ett och annat under sin livstid. Hen älskar barn och 
visar gärna upp naturen vid sin älskade sjö. Är du barn får du gärna följa med trollet när hen hälsar på 
sina vänner runt Tåkern.  

Kostnad: Gratis. 

Ålder: Mellan 5–8 år. 

Tid: klockan 10:30-11.00. 

Datum: Alla dagar under Kristi himmelsfärdshelgen (26–29/5), fredag och lördag tittar trollet 
tillsammans med alla barn på teatern ”Felicia och fåglarna” som kommer spelas vid naturum.  

 

Barn och familjeteater - Felicia och fåglarna   

En liten flicka på en ö i Medelhavet och en flyttfågel som stannar för att vila på sin långa resa. Det är 
Felicia och Svalan. Båda är jagade och längtar hem. På berget har någon satt upp nät för att fånga 
fåglar. Varför? Och hur ska de kunna hjälpa alla skadade fåglar? På ön bor också doktor Axel Munthe, 
en märklig man som trivs bättre med djur än med människor. Kan han hjälpa dem? 

Felicia och fåglarna är en berättelse om att stå upp för den som är svag och att alla måste vara rädda 
om naturen... allt som händer på jorden hänger ihop. Fåglar flyger och människor flyr till andra 
länder för att överleva. 

Efter en barnbok av Susanne Marko och Christina Ramberg-Nordenskiöld sätter Teater Pelikanen upp 
en föreställning om flykt och mod.  

Föreställningen spelas på trädäcket utanför naturum, om det är riktigt dåligt väder spelas den dock 
inne på naturum.  

Kostnad: Gratis.  

Ålder: Passar alla åldrar från 4 år.   

Datum/tid: Lördagen 28/5 klockan 11.00-ca 12.00 och 14.00-ca 15.00.  

Övrigt: Ta gärna med sittunderlag eller en vikstol/pall, naturum har ett visst antal sittunderlag men 
det är risk att de kan ta slut.  

Blomstervandring     

I maj spirar naturen som mest, majvivor, ängsnycklar, kabbeleka med mera färgar strandängarna vid 
Tåkern i kulörta färger. Trots en ganska kall vår gör senaste tidens värme att allt i naturen växer för 
fullt just nu. Följ med guiden som berättar om blommorna och floran vid Tåkern.  

Kostnad: 60 kronor per vuxen. Anmäl dig till guidningen inne på naturum. 

Tid: klockan 13.00-14.00. 

Datum: Alla dagar under Kristi himmelsfärdshelgen (26–29/5). 

 

 

Längre guidad tur vid Tåkern 



Följ med på en längre guidning där vår kunniga guide berättar om Tåkerns historia, växterna och 
djuren som lever där nu. 

Tåkern kallas ofta för fåglarnas sjö men det finns mycket att upptäcka utöver fåglarna. Under denna 
längre tur kommer vi hinna längre ut över strandängarna och uppleva annat än det som finns allra 
närmast naturum huset. 

Kostnad: 60 kronor per vuxen. Anmäl dig till guidningen inne på naturum. 

Tid: klockan 15.00-17.00. 

Datum: Alla dagar under Kristi himmelsfärdshelgen (26–29/5). 

 

29/5 
Detta händer varje dag mellan 10:00-17:00  

Håvning 

Håvning, håva och lär dig mer om alla småkryp som lever under ytan eller på 
ängen. Guide finns på plats under fågeltornet hela dagen  

Fågelskådning 

Kikarskola och fågelskådning i tornet. Guide finns på plats på andra våning och 
berättar om de fåglar vi ser.  

Barnaktiviteter 

Under jubileumshelgen kan du som är barn välja att ”tatuera” ett av Tåkerns 
många olika djur på armen, du kan du även skriva ett brev till en vän för att 
tipsa om Prinsessan Estelles sagostig och skicka med brevduvan. Under helgen 
finns även möjlighet att designa sin egen Tåkern-shirt och ta med hem. 
Aktiviteterna är kostnadsfria tack vare bidrag från Tåkernfonden.  

 

10:30 Tåkerntrollet besöker naturum   

Tåkerntrollet är gammalt och har därmed sett ett och annat under sin livstid. 
Hen älskar barn och visar gärna upp naturen vid sin älskade sjö. Är du barn får 
du gärna följa med trollet när hen hälsar på sina vänner runt Tåkern.  

Kostnad: Gratis. 

Ålder: Mellan 5–8 år. 



Tid: klockan 10:30-11.00. 

Datum: Alla dagar under Kristi himmelsfärdshelgen (26–29/5)  

 

Natur- och kulturguidning 

Följ med på en guidad tur där vår kunniga guide berättar om Tåkerns historia, 
växterna och djuren som lever där nu. 

Tåkern kallas ofta för fåglarnas sjö men det finns mycket att upptäcka utöver 
fåglarna. Tåkern är också småkrypens, snokarnas, ödlornas, blommornas och 
däggdjurens sjö. Upplev naturen när det är som bäst. 

Kostnad: 60 kronor per vuxen. Anmäl dig till guidningen inne på naturum. 

Tid: klockan 11.00-12.00. 

Datum: Söndag den  29/5  

 

 

 

Blomstervandring     

I maj spirar naturen som mest, majvivor, ängsnycklar, kabbeleka med mera 
färgar strandängarna vid Tåkern i kulörta färger. Trots en ganska kall vår gör 
senaste tidens värme att allt i naturen växer för fullt just nu. Följ med guiden 
som berättar om blommorna och floran vid Tåkern.  

Kostnad: 60 kronor per vuxen. Anmäl dig till guidningen inne på naturum. 

Tid: klockan 13.00-14.00. 

Datum: Alla dagar under Kristi himmelsfärdshelgen (26–29/5). 

 

 

Längre guidad tur vid Tåkern 

Följ med på en längre guidning där vår kunniga guide berättar om Tåkerns 
historia, växterna och djuren som lever där nu. 



Tåkern kallas ofta för fåglarnas sjö men det finns mycket att upptäcka utöver 
fåglarna. Under denna längre tur kommer vi hinna längre ut över 
strandängarna och uppleva annat än det som finns allra närmast naturum 
huset. 

Kostnad: 60 kronor per vuxen. Anmäl dig till guidningen inne på naturum. 

Tid: klockan 15.00-17.00. 

Datum: Alla dagar under Kristi himmelsfärdshelgen (26–29/5). 

 


