Säsongskalender

2017
Evenemangen i Wämöparken är ett samarbete mellan Karlskrona kommuns förvaltningar, Blekinge museum, föreningar & organisationer
Söndag 23 april kl. 11-14

Lördag 19 augusti kl. 12.00-17.00

Parken är vårfin och fejad inför säsongen och agilitybanan är tillbaka
i hundrastgården. Kommunens parkavdelning svarar på frågor om
kommunens parker och ger tips om plantering och växtskötsel, utdelning
av tomatplantor. Känn dofter och hör ljud av vår, vi tjärar ekan och
kör tändkulemotor. Klä ett träd med återvunnet material och gör ett
insektshotell. Lär dig mer om Wämöparkens historia, dess byggnader och
byggnadsvård med Ola och Jimmy från Blekinge museum. Vi bjuder på
grillad korv så långt det räcker samt ponnyridning för barn. Djuren i parken
är tillbaka. För djurintresserade är det Djurskola, samling i djurparken.
Kinas kakor säljer fika och Sinnesroträdgården har öppet i Örtastugan.
Arrangör: Karlskrona kommun, Blekinge museum

Hoppborgar, ridning, uppträde, godisregn, chokladhjul, bollkastning och
pilkastning. Många aktiviteter för hela familjen, stora som små. Fri entré.
Arrangör: Supporterföreningen Lejonen (HIF Karlskrona)

Vår park - säsongsöppning

Lördag 6 maj & söndag 7 maj kl. 10-16

Blekinge Mat - och Trädgårdsmässa

Inspirationsmässa inför sommarens trädgårdar och balkonger med stor
marknad för alla trädgårdsintresserade. I samarbete med Smakupplevelser
kommer det i år också gå att provsmaka och äta en enklare måltid på
lokalproducerade produkter. Underhållning, trädgårdsexperter och
aktiviteter för barn. Konferencier: Lisa Syrén. Fritt inträde och fri parkering.
Arrangör: Lions Club Jarramas, www.blekingetradgard.se

Lördag 13 maj kl. 11

Wämöparken MTB

Mountainbike-träningstävling för Karlskrona Cykelklubbs medlemmar och
inbjudna cyklister från närliggande cykelklubbar. Loppet kommer vara
cykling på stigar och grusvägar och för barn och ungdomar arrangeras ett
prova-på-lopp, ingen föranmälan behövs - bara hjälm och cykel.
Arrangör: Karlskrona Cykelklubb

Tisdag 30 maj kl. 19

Picknick-konsert

BellaDonna-kören bjuder in till picknick-konsert i parken. Sånger från
vårens repertoar och allsång. Packa fikakorgen, ta med något att sitta på
och ett glatt humör. Plats: Skåningaslätten.
Arrangör: Kulturskolan

Onsdag 31 maj kl. 10–16

Nostalgidagen

Upplevelserik Nostalgidag i parken. Konferencier: Mats Eurénius.
Uppträdande med Christina Lindberg. Allsång, barnkör och lokala artister.
Servering av kaffe med dopp, kroppkakor och korv med bröd. Chokladhjul,
tombola och mycket mer. Arrangör: Karlskrona kommun

Tisdag 6 juni kl. 13.00

Nationaldagsfirande

Program för hela familjen med sång, musik och dans. Medverkar gör
musiker Oskar Appelqvist, sång och musik av bland annat Hemvärnets
musikkår och Förenade manskören. Tal av kommunfullmäktiges
ordförande Rickard Jönsson. Konferencier: Joachim Mullo.
Arrangör: Karlskrona kommun

Loppis i Wämöparken 2017

Loppmarknad i Wämöparken för alla intresserade följande lördagar mellan kl 0915: 20/5, 27/5, 10/6, 1/7, 8/7, 15/7, 22/7, 29/7, 5/8, 12/8, 26/8 och 2/9
För bokning av bord: 0702-311 019 (vardagar 18-20)
Arrangör Karlskrona Bowling Klubb
wamoloppis.se

Lejonens familjedag

Lördag 9 september kl. 10.00-15.00

Carlskrona cruisingclubs bilutställning

Lättare servering vid grillen, fika mm. Linedanceuppträdande på scenen.
Godisregn för barnen och priser till ägarna av de finaste bilarna.
Fri entré. Arrangör Carlskrona Cruising Club

Lördag 28 oktober kl. 16-20

Pumpafestival- säsongsavslutning

Höstlig pumpafestival för hela familjen inför den stundande
allahelgonahelgen. Pumpapyssel för barnen, pumpatävling med
prisutdelning, kuslig spökvandring, traditioner och skrock från förr, mindre
matmarknad med lokala mataktörer samt försäljning av pumpor. OBS!
Mer information om Pumpafestivalen längre fram på www.karlskrona.se.
Arrangör: Karlskrona kommun, Blekinge museum

Blå stjärnans djurskola

Kom till Wämöparkens djurpark och lär dig mer om alla djuren som bor där.
Djurskolan är gratis och hela familjen är välkommen!
Följande söndagar kl. 10.30-11.30 12.30-13.30:
18/6 djurskola och fördjupning om höns.
9/7 djurskola och fördjupning om kanin.
13/8 djurskola och fördjupning om get.

Wämöparken - Ett Blekinge i miniatyr!
I över 100 år har Wämöparken varit ett populärt utflyktsmål med natur, kultur och nöje.
Här finns lummig parkmiljö, stigar i skogen och platser för medhavd matsäck och grillning.
Under sommartid kan du titta i de gamla stugorna, besöka den lilla djurparken med de
vanligaste svenska husdjuren eller leka i lekparken.

Kaffestugan
Kaffestugan fanns redan 1910 då parken öppnade. Här kan du fika eller äta enklare mat i en
miljö präglad av den tidens idealbild av fornstora dagar; en låg timmerbyggnad med små
fönster och invändigt dekorerad med målningar från stadens historia. Kaffestugan är öppen
året om, med olika tider beroende på säsong.
Kulturbyggnaderna
Wämöparken är inspirerad av friluftsmuseet Skansen i Stockholm och ett av syftena var
att skapa en park dit äldre byggnader från Blekinge kunde flyttas. Här finns ett 20-tal
byggnader som bondgårdar, ryggåsstugor, soldattorp och kvarnar som visar
hur man levde förr i världen. Torpen och stugarna ägs och vårdas av Blekinge museum.
För mer information om Wämöparken och Kaffestugans öppettider:
Karlskrona kommun, www.karlskrona.se/wamoparken, tel. 0455-30 30 00 (växel)
För mer information om parkens kulturhistoria och byggnadsvård:
Blekinge museum, www.blekingemuseum.se, tel. 0455-30 49 60 (växel)

