
Tid o plats: 
Klädinlämning 13 – 13.30. 
Byte 14 – 14.30
Biblioteket i Båstad
Ansvarig: Bodil Hallberg, 
0702 24 30 86

Maj
8 Söndag

Fågelskådningens 
dag                      *Ä

   

Häng med på Ängelholms få-
gelskådardag, se Ängelholms 
programmet.
www. naturskyddsforeningen.
se/angelholm

17 Tisdag

Vandring längs 
banvallen 

från Grevie till Dala (Båstad).
Banvallen till fots, en ny upp-
levelse! Inte bara gods och 
människor kom med tåget; 
många växter spreds också 
över landet med hjälp av 
järnvägen.
Tid o plats: 18:30 
Gamla järnvägsövergången i 
Grevie (NpN). Buss eller sam-
åkning tillbaka. 
Tag med matsäck.
Ansvarig: Kerstin Junker 
Lönnerholm, 0708 80 38 06

Vårprogrammet

 2016

Alla är välkomna även icke medlemmar!

Februari
14 Söndag

Träd i 
vinterstadium

Vandring för nybörjare och 
alla intresserade.
Vi tittar på träd tillsammans 
med en arborist. 
Tid o plats: kl 10 Förslövs 
kyrka. Glöm inte termosen i 
ryggsäcken.
Ansvarig: Kerstin Junker 
Lönnerholm, 0708 80 38 06

Mars
3 Torsdag                    *Ö

Vad vore ängen utan 
dess insekter ?

Mikael Sörensson, entomolog 
från Lund föreläser. 
Vad vore ängen utan dess 
insekter? Fjärilar, skalbaggar, 
steklar, tvåvingar och många 
andra insekter lever på äng-
ens gräs och örter och ut-  

Tid o plats: 09:45 Väderöbå-
tarnas kajplats Torekov.
Medarrangör: Sällskapet 
Hallands Väderös Natur
Ansvarig: Eva Werner
0431-45 15 50

April
10 Söndag 

Fagning på Slottet
Städning och räfsning från 
grenar, pinnar och gam-
malt gräs, för ännu vack-
rare blomsterprakt. Redskap 
finns.
Samling: kl 9.00, Förslövs 
kyrka, P-platsen vid Margre-
tetorpsvägen. 
09:30 vid ängen.
Ansvarig: Eva Werner
0431-45 15 50

16 Lördag

Klädbytardag
I samarbete mellan ABF,   
Naturskyddsföreningen Bjäre 
och Båstads kulturavdelning 
har vi vår klädbytardag för 
alla åldrar i Båstads kom-
mun. Lämna in de kläder du 
vill byta, max 15 plagg, hela 
och rena.
Du får en biljett som ger dig 
rätt att ”handla” lika många 
plagg som du lämnat in.

gör viktiga byggnadsstenar i 
den ekologiska väv som ingår 
i ängens ekosystem. I takt 
med att ängsmarksarealen 
minskat har allt fler insekts-
arter hamnat på rödlistorna. 
Tid o plats: kl 19.00 
Örkeljunga Utbildningscen-
trum.
Samåkning: För samåkning 
till Örkelljunga, se hemsidan.
Ansvarig: Janne Johansson 
0435-50131 
janne_ringarp@telia.com

ÅRSMÖTE

17 Torsdag

Bildvisning
Välkommen till vårt Årsmöte 
och se bilder från vår Bjäre-
trakt. Per-Olof Bladh visar 
sitt bildspel.
Tid o plats: kl 19.00
Församlingshemmet i Förslöv
Ansvarig: Pål Abrahamsson 
070 395 01 18

27 Söndag Påskdagen

Påskvandring 
på Ön     

Den traditionella vandringen 
på Hallands Väderö, vår pär-
la i Kattegatt! Representant 
från Hallands Väderös Natur 
leder vandringen. Medtag 
matsäck.

Helgen 21 och 22

Trädgårdsmässan 
på Margretetorp 

Vi deltager i mässan lördag 
och söndag. Där kan du se 
hur man kan bygger ett in-
sektshotell, skapar ett stycke 
äng, eller ger bort ett ekosys-
tem i present! 
Skapa en bevingad trädgård 
och låt naturen vandrar in i 
din trädgård.
Tid o plats: lördag och sön-
dag 10 -15 vid Margretetorps 
värdshus.
Ansvarig: Bodil Hallberg 
0702 24 30 86

Juni
19 Söndag

De vilda 
blommornas dag

Fältvandring som traditionen 
bjuder. Jörgen Andersson, 
mycket kunnig i botanik, le-
der en blomstervandring vid 
Vasalt på Blommornas Dag.
Samling: Kl 10.00, 
Parkeringen vid Glimminge 
strand. Ta med fika. 
Ansvarig: Gunilla Abrahams-
son, 0738 52 09 00

Januari
26 Tisdag

Island 
– ett fotoprojekt 

Torvald Berg visar bilder och 
berättar om en spännande 
resa.
"En odyssé runt hela Islands 
kust. Mäktiga vattenfall i 
nord och syd blandas med 
svavelångorna från kokande 
lera vid vulkanen Kraflas fot. 
Vi spanar efter val i Grön-
landshavet, besöker ön Pa-
pey utanför Islands ostkust 
med ett otal fåglar och sälar. 
Nedanför Vatnajökull möter 
vi gröntonade majestätiska 
isblock, som kalvat från gla-
ciären, och nu glider vidare i 
isälven ut mot havet."
Tid o plats: kl 19.00
Hattlösa Galleri Förslöv, 
mitt emot Förslövs kyrka
Ansvarig: Gunilla Abrahams-
son, 0738 52 09 00

Helgen 24 – 27 jan
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Vinterfåglar 
in på knuten

FOTO: INGELA SEVDIN



Augusti
14 Söndag

Slåtter på 
Haralds äng      **

I Bjärekretsen har vi förmå-
nen att sköta bl.a. Haralds 
äng. Välkommen du som vill 
hjälpa till med slåtterarbetet 
och därmed både göra en 
natur- och kulturhistorisk 
insats.
Medtag matsäck. Föreningen 
håller med redskap.
Samling: kl 9.00, 
vid ängen längs Hålevägen.
Ansvarig: Lennart Johnsson, 
0431-732 44

21 Söndag

Slåtter på Slottet **
Darrgräset, slåtterblomman, 
kärrknipproten och de många 
orkidéerna är bara några av 
de växter som är beroende av 
det årliga slåtterarbetet på 
ängen.
Ängsarbete är dessutom en 
bra familjeaktivitet och på den 
här blöta ängen finns grodor 
och andra smådjur som barn 
tycker är roligt. Medtag mat-
säck. Föreningen håller med 
redskap.
Samling: kl 9.00, 
vid ängen längs vägen Slottet 
mellan Killeröds byaväg och 
Önnarpsvägen
Ansvarig: Pål Abrahamsson 
070 395 01 18

Vårprogrammet 2016 PORT BETALT

B Föreningsbrev

Stockarydsvägen 12, 269 74 Västra Karup

Styrelsen
Ordföranden: 
 Pål Abrahamsson, 0431-36 06 85, 0703 95 01 18, 
 bjk016501@bjarenet.com

Kassör: 
 Peter Larsson, 0431-36 65 33, 0706 24 66 20

Ledamöter: 
 Kerstin Junker Lönnerholm, 0708 80 38 06, 
  kerstin.junker@bjarenet.com
 Lennart Johnsson, 0431 732 44
 Catharina Engberg 0431-36 64 69, 0767 66 66 01
 Bodil Hallberg, 0702 24 30 86
 Eva Werner, 0431-45 15 50, 0702 82 98 04
 Camilla Möller 070-713 22 95

Suppleanter: 
 Stina Jansson, 0709 42 69 83
 Erica Elmberg 0431-45 21 64, 070 777 67 60
 Lars Stefansson, 0431-36 43 67, 0703 48 52 65

Postmottagare: 
 Naturskyddsföreningen Bjäre
 Pål Abrahamsson
 Stockarydsvägen 12, 269 74 Västra Karup

Mailadress?
Uppdatera gärna dina upp-
gifter och även mailadress till 
bjk016501@bjarenet.com, Pål 
Abrahamsson.
Vi vill gärna kunna skicka mail 
till dig.
                                 Styrelsen

Medlem
blir du genom att betala 
för enskild medlem 295:-, 
365:- för hela familjen eller 
150:- för ungdom 
Betala in på plusgiro 90 19 09-2.

Skriv dit BJÄRE, så du även 
kommer att tillhöra vår lokala 
förening.
Du kan också anmäla dig genom 
vår hemsida,
bjare.naturskyddsforeningen.se

Förkortningar och stjärnor på 
programpunkterna:

** – Föreningen håller med
redskap.

*Ä – i samarbete med Natur 
skyddsföreningen Ängelholm

*Ö – Örkeljungas natur

Tips
Är du intresserad av trollsländornas magiska liv?

Anmäl dig till en kurs som hålls den 27 och 29 juni.
Se www.munkafolkhogskola.se/sommar

Kontakta gärna någon av följande styrelseledamöter om du vill ha mer information 
om programmet eller om föreningen.

www. bjare.naturskyddsforeningen.se


