PROGRAM FOR HØSTEN 2018
Onsdag 10. oktober, kl. 12 – ONSDAGSFOREDRAG
«En skjult verden PARASITTER» ved Raul
Ramirez, zoolog og
avdelingsdirektør ved
naturmuseet.

En utstilling om marin forsøpling.
Hvert minutt havner ca. 15 tonn søppel i havet. Mesteparten
er plast. Hva betyr dette for livet i havet og for oss? Hva kan
du og jeg gjøre? Vises til og med 18. november.
Utstillingen er laget med bidrag fra Kristiansand kommune.

Tirsdag – fredag 2.-5. oktober, kl. 11-14
HØSTFERIEVERKSTED
Grupper må melde fra på forhånd.
For å delta på verkstedet: 20,- Voksne må ha gyldig billett.
Mindre barn må være sammen med en voksen.

Fredag 24. august, kl. 22 FLAGGERMUSTUR
Selv om denne turen er en
klassiker, er det fortsatt
mange som ikke har
opplevd flaggermus som
jakter. Under turen håper vi
det blir mulig å se, og ikke
minst høre flaggermus
ved hjelp av en egen «radio». Natumuseets zoolog Roar
Solheim er guide.
Ta med egen lommelykt og møt opp på parkeringsplassen
ved Søgne gamle prestegård kl. 22. Turen varer ca. 1,5-2
timer. Passer også for litt større barn. Gratis.

Søndag 2. september, kl. 12-16 – SOPPENS DAG
Arrangementet avhenger
av været i august.
Følg med på vår nettside
og facebook. I samarbeid
med Vest-Agder Sopp- og
nyttevekstforening.

Onsdag 5. september, kl. 12 – ONSDAGSFOREDRAG
«Giftige planter i hagen» ved museets botaniker
Per Arvid Åsen.

Vi er med på FORSKNINGSTORG:
Lørdag 15. september, kl. 10-14 i Arendal
Lørdag 22. september, kl. 11-15 i Kristiansand

Søndag 28. oktober, kl. 12-16
HALLOWEENVERKSTED

Lag skummel pynt til
halloween!
For å delta på verksted: 20,Voksne må ha gyldig billett.
Mindre barn må være
sammen med en voksen.

Onsdag 7. november, kl. 12 – ONSDAGSFOREDRAG
«Hvor og hvordan dannes
mineraler?» ved naturmuseets
geolog Tor Sigvald Johansen.
Malakitt

Søndag 25. november, kl. 12-16
FØRJULSSTEMNING
Siste søndag før advent
kan du komme i julestemning hos oss.
Lag dine egne julegaver
eller julepynt eller besøk
julemarkedet.
Stor togbane - kjør med
hest og vogn - prøv
natursti - steik pølser over
bål eller hva med gløgg
og vaffel? Biofoto er på plass med fotografer i tilfelle nissen
svinger innom. En hyggelig dag for store og små!

Naturmuseum og botanisk hage, Universitetet i
Agder har et tilbud for de fleste. Inne på naturmuseet er det små utsnitt fra norsk natur med typiske
planter og dyr. Det er bergarter og mineraler, både
vanlige og spesielle og vakre. Nyeste tilskudd er en
lokal sølvklump.
Årets temautstilling er «Plast – på godt og på
vondt», om marin forsøpling.
I botanisk hage er det mer enn 2000 plantearter,
merket med navn. Mange presenteres under ulike
temaer. Vi har blant annet en egen klosterhage og
tusenårshage, fjellhage, historiske og moderne
roser, sørlandsroser, gamle georginesorter, stauder,
peoner, rododendron og en bartresamling. Med
inngang fra museet har vi en av Norges største
samlinger av sukkulenter/kaktus.
Mange bruker botanisk hage til avslapping, piknik,
leking på en av lekeplassene, hilse på hønene eller
en tur i joggeløypa. Museet har en liten kafé og en
museumsbutikk, som følger museets åpningstider.

BESØKSADRESSE
Gimelveien 23, Gimle gård, Kristiansand
ÅPNINGSTIDER
til og med 20. august:
Alle dager kl. 11-17
Fra 21. august - 19. juni:
Tirsdag - fredag kl. 10-15
Søndag kl. 12-16
Mandag og lørdag stengt
PRISER
Voksen 80,-/studenter og under 18 år, gratis
Botanisk hage er alltid åpen
I desember og januar har vi egne åpningstider.
Sjekk vår nettside: www.naturmuseum.no
og følg oss på facebook.
Instagram #naturmuseumogbothage
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