
 

 

Välkomna önskar Länsstyrelsen i Södermanlands län! 
Kontakta naturum: 0155-26 31 80,  naturum.stendorren@lansstyrelsen.se  
www.naturumstendorren.se  www.facebook.com/naturumstendorren  
 
 

Kajakturer 
Under fem tillfällen i juli arrangerar MerAktiv,  paddelturer i Stendörrens 
naturreservat.  Paddlingarna är anpassade för både stora och små och vårt mål är 
att alla ska kunna följa med ut på havet för att uppleva njutningen av paddling. 
 

Vi samlas vid kajakbryggan i Stendörren och efter en kort introduktion och 
säkerhetsgenomgång kliver vi ned i kajakerna och paddlar ut. Efter lite paddling 
går vi i land för fika innan vi paddlar vidare  
 

Tor 12/7 kl. 9.00-12.00 eller 13.00-16.00 

Tis 17/7 kl. 9.00-12.00 eller 13.00-16.00 

Ons 18/7 kl. 9.00-12.00 eller 13.00-16.00 
Ons 25/7 kl. 9.00-12.00 eller 13.00-16.00 
Tor 26/7 kl. 9.00-12.00 eller 13.00-16.00 
 

Anmälan till info@mer-aktiv.se eller ring direkt till Tobias på  
telefon 070 466 80 90 senast dagen innan. 
 

Kostnad för turen är 550kr för vuxna och 300kr barn. Ingår i priset: komplett 
utrustning, guide och ekologisk fika. Det finns både singel, dubbel och 
trippelkajaker, något som ni kommer överens om med guiden vid bokning. För mer 
info se: www.mer-aktiv.se 

Yogapaddling 
Vill du uppleva en härlig blandning av yoga, paddling med havskajak, friluftsliv och 
samtidigt njuta av världens vackraste skärgård? Följ med på yogapaddling! För 
nybörjare såväl som vana paddlare. Max 12 deltagare/gång. 
 

Lör 26/5 kl. 10.00-17.00 
Lör 9/6 kl. 10.00-17.00 
Lör 28/7kl 10.00-17.00 
Lör 11/8 kl. 10.00-17.00 
Lör 8/9 kl. 10.00-17.00 
 

Anmälan till Mia Larsson, yogainstruktör, www.megalife.nu, 076-272 39 14, 
mia_massage@hotmail.com alt. Grzegorz Rozik, kajakinstruktör, 
www.skanpol.com, 073-9532419, grzegorz.rozik@skanpol.com . 
 

Kostnad 900kr, då ingår fullt utrustade kajaker, instruktion i kajakpaddling, två 
yogapass samt lån av yogamatta. För mer info se: www.megalife.nu 

 
  
 Öppettider:  

 Maj och september kl. 12-16 vardagar, kl. 10-17 helger.    
 Juni-augusti kl. 10-18 dagligen.    

 

 Visning av basutställningen ca 15 min med start kl. 14 i naturum. 
* 1 maj-24 juni samt 27augusti– 30 september: lördag och söndag  
* 25 juni-25 augusti: måndag –lördag 

 

     Gratis guidningar på ca 30 min med start kl. 14.15 vid naturum: 
 * 1 maj-24 juni samt 26 augusti– 30 september: lördag och söndag  

* 25 juni-25 augusti: måndag –lördag 
  

    Barnaktiviteter för hela familjen vid naturum.  
    * 1 maj-24 juni samt 27augusti– 30 september: lördag och söndag  
    * 25 juni-25 augusti: måndag –söndag 
 

 Håvning med start kl.11  
 Häng med och utforska vad som döljer sig under ytan.  
 Utrustning finns att låna.  
 

 Lilla naturäventyret med start kl.15.30 
 Vi ger oss ut på upptäcktsfärd i naturen kring naturum.  
 Utrustning finns att låna.  
  

    Föreläsningar/aktiviteter.  
 Läs mer i programmet! Samling vid naturum om det inte står någon annan 
 samlingsplats.  De flesta aktiviteterna är gratis. 
  

    Tillfälliga utställningar 
    Under sommaren ställer olika konstnärer ut sina verk i naturum. 
    Juli: Lise Devrient (målningar) Augusti: Bengt & Marie Håkansson (foton) 
   

    Filmvisning om det unika havet Östersjön av Markus Nord 
    Visas när du vill, gratis! 

  

    Kajakturer samt yogapaddling i skärgården.   
  Läs mer på sista sidan i programmet! Samling vid naturum. 
 

    Tipspromenad från andra parkeringen till naturum. 

Stendörren

 

Sommar på Stendörren    
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mailto:info@mer-aktiv.se
tel:070%20466%2080%2090


Vårdoppet 
Måndag 1 maj kl.13.00 
Naturum öppnar för säsongen och vi tar 
ett gemensamt dopp i havet! Naturum 
bjuder på varm dryck efteråt. 
 

Lugn i naturen 
Torsdag 10 maj kl.11.00 
Kombinerar man avstressande 
aktiviteter med en lugnande omgivning, 
blir summan ett närmast oslagbart 
verktyg för välbefinnande. Följ med Mia 
Larsson ut i skogen för ett par timmars 
medveten närvaro. 
Medtag fikakorg. 
Samarr: Studiefrämjandet, Megalife 
Utomhusaktivitet 
 

Biologiska mångfaldens dag 
Söndag 20 maj kl.11.00-14.00  
Länsstyrelsen visar upp sitt arbete med 
biologisk mångfald. Hur går det till att 
rädda utrotningshotade arter? Var med 
och upptäck livet 
under vattenytan. 
Följ med på 
spindeljakt. Hästen 
Kontrad kommer 
och hjälper till att så 
vår åker tillsammans 
med sin människa 
Torgny  
Samarr: Studiefrämjandet. 
utomhusaktivitet 

 
”Hett om öronen”  
Söndag 17 juni kl. 14.00 och 16.00 
Kom och lyssna på musikern och 
koldioxidbantaren Staffan Lindberg 
och meteorologen Pär Holmgren. Vi 
bjuds på en föreläsning där det 
senaste inom klimat, hållbarhet och 
läget i Östersjön varvas med musik 
och humoristiska inslag.  
Samarr: Studiefrämjandet, 
inomhusaktivitet 
 

Skärgårdsmarknad 
Söndag 8 juli kl.10.00-15.00 
Bärga hö med häst, följ med på en tur med 
tändkulebåt, lär dig göra rep på gammalt 
sätt och mycket mer. Hantverkare från 
trakten säljer sina produkter till dragspels-
musik och doften av nytjärad båt.  
Samarr: Bälinge Hembygdsförening,  
 

Örtvandring 
Söndag 15 juli kl.14.00 
Följ med Marie Håkanson, 
läkeörtsterapeut, på en inspirerande 
vandring. Du får lära dig lite om våra 
vanligaste vilda läkeväxter och läketräd. 
Ta med anteckningsblock. 
Samarr: Studiefrämjandet, 
utomhusaktivitet 
 

Vattenskola 
Torsdag 19 juli 
Pass 1: 10.00-12.00,  
pass 2: 13.00-15.00.  
Markus Nord kommer 
tillbaka med den populära 
vattenskolan. Besök världen 
under ytan när vi snorklar 
och tittar närmare på vilka 
djur som lever i Östersjön. Vi 
lånar ut snorkel, cyklop och 
våtdräkt. Minimiålder 7 år. 
Drop in. 
Samarr:  Studiefrämjandet, 
naturum Västervik 
utomhusaktivitet 

 
Forntidsvandring 
Fredag 20 Juli kl. 16.00  
Under gräs och ris ligger anspråkslösa 
fornlämningar dolda. Det kan vara en 
bortglömd gravplats, men det finns även 
andra lämningar som berättar om forna 
tider. Följ med Agneta Scharp från 
Länsstyrelsen på en vandring där forntid 
möter nutid. 
Samarr: Studiefrämjandet, 

utomhusaktivitet 

Foto: Göran Liljeberg 

Barnens Nynäs 
Nynäs slott 
Söndag 29 Juli kl. 11-.00 -16.00 
Naturum medverkar på arrangemanget 
”Barnens Nynäs” Prova på att slöjda, 
skjuta pilbåge, åka hästskjuts, smida, 
träna med cirkusskolan och mycket, 
mycket mer. OBS! aktiviteten är på 
Nynäs slott! Mer information se: 
www.nynasslott.se 
 

Slåtterkurs 
Grindviks gård 
Lördag 11 augusti kl. 9.00 -13.00  

Likstammens miljövänner och 
Länsstyrelsen bjuder in till 
lieslåtterkurs på Grindviks äng, 
nära Grindviks kvarn, Gnesta. 
Kursledare är Monika Gustafsson. 
Anmälan senast 3 augusti till 

Hans Sandberg Tel. 010-2234311, e-
post: hans.sandberg@lansstyrelsen.se 
Samarr: Likstammens miljövänner 
 

Spindeljakt 
Söndag 19 augusti kl. 14 .00 
Följ med Kajsa Mellbrand på en guidning i 
spindlarnas fascinerande värld! Vi lär 
känna några av de spindlar som finns på 
Stendörren och får en inblick i en tillvaro 
som bokstavligen hänger på en tråd. 
Samarr: Studiefrämjandet 
utomhusaktivitet 

 

Konsten att göra upp eld 
Söndag 26 augusti  kl. 14 .00 
Lär dig tekniker och få tips och tricks om 
hur du gör eld med Henrik Lysell. Vi går 
igenom saker att tänka på när du ska få 
fyr på veden. Användbart för grillmyset på 
stranden, skogsvandringen och i 
överlevnadssituationer.  
Samarr: Studiefrämjandet, 
utomhusaktivitet 

Familjedagen 
Lördag 8 september kl.11.00 -14.00  
Kom och utforska livet i Östersjön, skåda 
fågel eller prova på att paddla kajak. Ta 
med matsäck och tillbringa en dag i 
naturen. Möjlighet att köpa korv att grilla 
finns så långt det räcker.  
Samarr: Studiefrämjandet, 
Naturskyddsföreningen i Nyköping och 
Oxelösund, Fågelföreningen Tärnan, 
Hälgö kajak, Civilförsvarsförbundet m fl. 

 
Utematlagning 
Söndag 2 september kl. 16.00 
Laga tvårätters över öppen eld. Åsas 
smaker från landet besöker oss på 
naturum. Under eftermiddagen får vi prova  
på att baka bröd, laga huvudrätt och 
efterrätt med kokkaffe. Allt över en 
trivsamt sprakande öppen eld! Kostnad 
100kr/person. Anmälan senast 24 
augusti till naturum Stendörren. Ange 
eventuell matallergi vid anmälan. 
Samarr: Åsas smaker från landet  

 
Forntidsvandring 
Söndag 23 september kl. 14 00 
Under gräs och ris ligger anspråkslösa 
fornlämningar dolda. Det kan vara en 
bortglömd gravplats, men det finns även 
andra lämningar som berättar om forna 
tider. Följ med Agneta Scharp från 
Länsstyrelsen  på en vandring där forntid 
möter nutid. 
Samarr: Studiefrämjandet, 

Utomhusaktivitet 

 
 
 
 
 
 

Med reservation för eventuella ändringar. 

Håll utkik efter fler aktiviteter på vår hemsida, facebooksida eller se annons i SN.  


