Officiellt program
10:30 Vandringen tillsammans med allmänheten inleds
Vi anländer till Ronneby torg där landshövding Sten Nordin välkomnar Kronprinsessan och alla
deltagare till Blekinge och vandringen. Allmänheten har bjudits in för att följa med på den
fortsatta vandringen ner till Brunnsparken. Promenaden fortsätter sedan längs med Ronnebyån
kantad av de gamla 1800-tals villorna som växte upp under Brunnsepokens storhetstid.
Anna-Karin Skiöld berättar om byggnadernas historia.
Fiskare längs Ronnebyån. Efter ett gediget arbete har Länsstyrelsen och Ronneby kommun
skapat förutsättningar för fiskar åter att leva och trivas i Ronnebyån, och inslag av fiskare är
vanligt idag. Fisketillsynsman Anton Svensson möter upp och berättar mer.

11.15 Brunnsdrickning vid Gamla källan i Brunnsparken
Från 1700-talet och fram till 1920-talet åkte man till Ronneby för att dricka hälsobringande
mineralvatten och ta stärkande promenader i den vackra blekingska naturen. Att dricka brunn
var en vanlig hälsotradition runt hela Europa. Efter hand har brunnsepokens gamla trähus
rustats upp och i flera av dem hyr moderna företag in sig. Den vackra Brunnsparken är
restaurerad och förnyad. Kommunens guide och expert Anders Johnsson möter upp och
berättar mer om denna tradition.

11.30 Agility- och hunduppvisningar av Blekinge Brukshundsklubbar på Fredsplanen
Brukshundsklubbar i Blekinge förbereder sig febrilt inför nationellt hundraårsjubileum i augusti
i år. Då går den genom tiderna största hund-SM av stapeln här i Ronneby Brunnspark. Idag får
vi en liten förhandsvisning av hur duktiga hundarna är och hur man tränar dem. Huvudansvarig:
Göte Karlsson, speaker: Martha Landin, Visar agility: Malena Knutsson.

12.00 - 13.00 Lunch för ett slutet sällskap på Café Mandeltårtan
13.00 Vandringen återupptas i Brunnsskogen
Start utanför Mandeltårtan.

13.15 Stopp vid fågeltornet i Brunnskogen
Blekinges ornitologer ger kort information om fågelskådning samt de fåglar vi kan höra och
se med hjälp av kikare. Ansvarig: Ingrid Svensson och Felix Johansson 10 år, Blekinge
Ornitologiska Förening.
Den Japanska trädgården. Robert Ekholm, föreståndare naturum berättar om den japanska
parkkulturen som tillkom som en förnyelse av parken på 1980-talet. Parkvärdar medverkar.

Orientering. Ronneby Orienteringsklubb ansluter och visar upp sin nya app, ”Hitta ut i
Ronneby”. Den kommer att lanseras senare i vår. Några orienteringskontroller är
utplacerade längs med stigen. Ansvarig: Per Engkvist, Ronneby Orienteringsklubb.
Medverkande från orienteringsklubben.
Naturskyddsföreningen möter upp på vägen och berättar om skydd och skötsel av
Brunnsskogen under vandringen. Ansvarig: Hans-Olof Mattsson, naturskyddsföreningen.

14.30 Stopp vid Trollsjön tillsammans med skolbarn
Naturum Blekinge dukar upp en naturstation med vattenkikare, håvar, spannar och luppar.
Utställning ihopsamlade av årskurs-4 barn; växter, fiskar och småkryp från Trollsjön och
skogen. Ansvarig: Isabel Vitaskär, Naturum Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge.
Friluftsfrämjandets Skogsknyttar möter upp i skogen och bjuder in till naturlek och sång,
och ansluter därefter till vandringen. Ansvarig: Annelie, Jonsson, friluftsfrämjandet.

15.00 Utefika i Brunnsparken
Kronprinsessan serveras eftermiddagskaffe vid grillplatsen i Brunnsparken.
Det blir nygjorda krabbelurer, kaffe samt äppelmust till barnen och sällskapet.
Ansvarig: Louise Bergenrup, friluftsfrämjandet Frilufsarna.
Naturum i Brunnsparken. Presentation av Blekinges natur och kulturlandskap samt
kulturreservatet Ronneby Brunnspark. För slutet sällskap.

Avslutning 15.45

