Program Ilene | 2019
Åpne søndager
•
•
•
•
•

fra 28. april til skoleferien
fra 18. august ut oktober
gratis naturaktiviteter
salg av vafler og kaffe
kort rusletur fra Tønsberg

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 åpne dager for alle og opplegg for skoler og barnehager.
Gratis aktiviteter for alle
Senteret holder åpent alle søndager
kl. 12–15 i perioden 28. april–16. juni og
18. august–27. oktober. Alle aktiviteter
er gratis. Våre frivillige guider selger
vafler, kaffe, te og saft. Vipps og kontant.
Se kart på baksiden for parkering.
Velkommen!

Alle søndager kl. 12–15:
• Ringmerking (værforbehold)
• Fugleguiding
• Våtmarkssandkasse
• Natursti og naturbibliotek
• Aktivitetskafé og hagespill
• Klatretre og kutitting
• Salg av vafler, te, kaffe og saft

Soppkontroll
Tønsberg Soppforening sjekker soppkurven din kl. 17–19 søndag 1. september, mandag
9. september, søndag 15. september, søndag 22. september og søndag 29. september.

Temadager
Dato

Tema

Innhold

28. april

Åpningsdag

Kl. 12.30: Åpning ved fylkesmann Per Arne Olsen.
Foredrag: ”Fremtidens landbruk på Jarlsberg i dag” ved stamhusbesidder Carl Nicolaus Wedel Jarlsberg.

26. mai

Fuglenes
dag

Kl. 09.00: Fuglesangtur i Gullkronene. Kl. 12.30: Foredrag:
”Fuglenes evolusjon” ved Erik Bleken. Vi snekrer fuglekasser.
Norsk Ornitologisk Forening avd. Vestfold spanderer byggesett.

16. juni

Villblomstenes
dag

Kl. 12.30: Blomstervandring med Tore Gjelsås fra Tønsberg og
Omegn Botaniske selskap. Kl. 12–14: Tegneworkshop (barn). Kl.
14–15: Blomsterillustrasjon (voksne) med Victoria Grape.

18. aug.

Småkrypdag

Vi fanger småkryp og får det artsbestemt av Magne Flåten.
Kl. 12.30: Foredrag om insekter ved forsker og forfatter av
salgssuksessen ”Insektenes planet” Anne Sverdrup-Thygeson.

8. sept.

Våtmarksdag

Bli en myrforsker! Aktiviteter med diplom.

22. sept. Ekorndag

Vi snekrer ekornmatere (gratis). Miniforedrag om ekorn.

29. sept. Flaggermusdag

Vi snekrer flaggermuskasser (gratis). Kl. 12.30: Foredrag om
flaggermus ved ekspert Magne Flåten. Flaggermusleker.

13. okt.

Vi lager fuglemat. Kl. 12.30: Foredrag om fuglene på fuglebrettet og vinterforing ved NOF avd. Vestfold.

Fuglematdag

NB! Forbehold om endringer i programmet. Hvert enkelt arrangement annonseres med detaljert
program for dagen på www.tb.no/vis/kalender/ og på www.facebook.com/ilenenaturreservat
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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 33 37 10 00 | E-post ilene@fylkesmannen.no

Mer informasjon

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