Program Ilene | 2022

Åpne søndager
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fra 24. april til skoleferien
fra 21. august ut oktober
gratis naturaktiviteter
enkel servering
kort rusletur fra Tønsberg
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Lyst til å lære mer om natur?
Besøkssenter våtmark Ilene ligger idyllisk til i herregårdslandskapet ved Jarlsberg
rett utenfor Ilene naturreservat. Den gamle husmannsplassen Søndre Holmen er
oppgradert til et moderne natursenter. Her er det gratis åpne dager for alle og
gratis opplegg for skoler og barnehager.
Alle aktiviteter er gratis
Senteret holder åpent alle søndager
kl. 12–15 i perioden 24. april–12. juni og
21. august–30. oktober.
Enkel servering, men nyt gjerne egen
matpakke. Se kart på baksiden for
parkering. Velkommen!

Alle søndager kl. 12–15:
• Natursti og fugletårn
• Dinojakt i dinoskogen
• Finn fuglene og Ilene turbingo
• Utlån av aktivitetssekker
• Naturbibliotek og tegnekrok
• Hagespill og sandkasse
• Enkel servering (Vipps)
er vår støttespiller

Temadager
Noen søndager har utvidet program. Hvert enkelt arrangement annonseres med
detaljert program for dagen på www.facebook.com/ilenenaturreservat/events
Dato

Tema

Innhold

24. april

Åpningsdag

Kl. 12.30: Sesongåpning ved statsforvalter Per Arne Olsen.
Kl. 12.40: ”To tanker i hodet – samtidig” ved
stamhusbesidder Nicolaus Wedel Jarlsberg.
Ting og tang fra fjæra ved biolog Erik Bleken.

29. mai

Fuglenes
dag

Kl. 09.00: Fuglesangtur i Gullkronene ved Birdlife Vestfold.
Kl. 12–15: Vi snekrer fuglekasser. Ringmerking (værforbehold).
Leker: ”Ring på fuglen” og ”Finn fuglen”.

12. juni

Vilt, vakkert og
spiselig

Kl. 12.30–14.00: Minikurs om matplanter ved sanker og
forfatter Edle Catharina Norman. Boksalg og smaksprøver.
Kl. 14.00: Blomstervandring med Tore Gjelsås fra Tønsberg og
Omegn Botaniske selskap.

21. aug.

Småkrypdag

Vi fanger småkryp og får fangsten artsbestemt av
insektekspertene Magne Flåten og Arne Fjellberg.

4. sept.

Flaggermusdag

Kl. 12.30 og kl. 13.15: ”Min egen flaggermuskoloni” ved
flaggermusekspert Jeroen van der Kooij. Vi snekrer
flaggermuskasser. Flaggermusleker i hagen.

2. okt.

Utrolige
dinosaurer!

Kl. 12.30 og kl. 13.15: ”Hvordan jobber en dino-forsker?” ved
forsker Aubrey Jane Roberts, Naturhistorisk Museum.
Vi bygger dinoskjelett i hagen. Dinojakt i dinoskogen.

23. okt.

Vintermat til
fuglene

Vi lager fuglemat som kan tas med hjem. Birdlife Vestfold gir
tips til foring av fuglene på fuglebrettet.
Ringmerking (værforbehold).

NB! Forbehold om endringer i programmet.

Soppkontroll
Få hjelp til å sjekke
soppkurven! Tønsberg Soppforening
stiller på senteret
kl. 16-18 søndag
21. august og
søndag 11., 18. og
25. september.
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Fakta & informasjon
Hvordan kommer
jeg meg dit?

Du kommer lettest til senteret på sykkel eller til fots
langs Grevestien. Grusveien inn til senteret er stengt
med bom, men på åpne dager kan bevegelseshemmede
kjøre til døra. Andre kan parkere på parkeringsplassene
ved Aulielva eller Korten.

Utkikkspunkt

Fugleobservasjonstårn vest for senteret. Slottsfjellet i
Tønsberg gir en fin oversikt over hele reservatet.

Besøkssenter
våtmark

Adresse Semslinna 8, 3170 Sem
Telefon 97 52 81 81 | E-post post@ilene.no

Mer informasjon

www.ilene.no | www.facebook.no/ilenenaturreservat
Instagram: @ilenenaturreservat
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