2017
Oktober
07 Lördag

Klädbytardag
Din hållbara
handling!
I samarbete mellan ABF,
Naturskyddsföreningen Bjäre
och Båstads kulturavdelning
har vi vår klädbytardag för
alla åldrar i Båstads kommun. 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.
Tid o plats: Klädinlämning
13 – 13.30. Byte 14 – 14.30
Biblioteket i Båstad
Ansvarig: Bodil Hallberg,
0702 24 30 86

10 Tisdag

Håll dig hållbar!
Skaffa dig hållbara
kläder,
Karin Nilsson-Ljungermann
och Rosmari Olsson med stor
erfarenhet av bl a Fairtradearbete pratar om olika textila
material, framställning och
hållbarhet.
Om Fairtrade och miljömärkning av olika slag – vad innebär det för hållbarheten.
Tid o plats: kl 19
Aulan i Båstads Bibliotek
Ansvarig: Kerstin Junker
Lönnerholm, 0708 80 38 06

Vecka 40

Miljövänliga
veckans tema för
året är
Fräsch på riktigt
I samband med Miljövänliga
Veckan startar vi bl a Tvålutmaningen där vi utmanar
Sverige att byta till tvål som
är fräsch på riktigt!
När händerna tvättas med
en miljömärkt tvål så kan
man vara säker på att ingredienserna är kollade och
snälla mot både miljön och
hälsan. Med Tvålutmaningen
vill vi peppa företag och arbetsplatser att erbjuda sina
kunder och anställda miljömärkt tvål.
Läs mer:
naturskyddsforeningen.se
– miljögifter

November
7 Tisdag

Vi glor på fåglar så
vi storknar!
*Ä
Tomas Johnsson visar bilder
och berättar om fåglar och
fågelskådare.
Tid o plats: kl 19, Hörsalen
Stadsbiblioteket Ängelholm,

21 Tisdag

Hållbar vinodling
Vi provar naturviner under
sakkunnig ledning med hjälp
av Ingvar Johansson, vinimportör.
Tid o plats: kl 19
Hillarpsvägen 85 Båstad OBS
Anmälan senast 5 november.
Ansvarig: Kerstin Junker
Lönnerholm, 0708 80 38 06

Tips *S
16 Torsdag

Att odla sina egna
ängsväxter
Inger och Mats Runesson är
biologer på Opparyd Råsgård
som producerar fröer och
plantor från våra svenska
ängsväxter. Idag har de cirka
100 olika arter i sitt utbud
som når både små och stora
kunder.
Att anlägga en äng gynnar
den biologiska mångfalden
och bidrar till att hotade arter
får möjlighet att leva vidare.
Här berättar Mats om hur
man anlägger en äng utifrån
sina kunskaper och erfarenheter.
Kontakt: Pär Svensson
(0734355283 eller
pergit@telia.com) eller Janne
Johansson (0435-50131)
Tid o plats: kl19
Utbildningscentrum
i Örkelljunga

Höstprogrammet:
Tema Hållbarhet

Utomhusaktiviteter

Våra ängar
Vi värnar om våra fyra ängar
här på Bjäre – Slottet, Haraldsäng, Ledtorpet. Vi vill
sköta dessa kulturmarker så
att mångfalden av deras växter och djurliv kan trivas där.
På våren röjer vi och på
sensommaren är det tid för
slotter.
Välkommen du som vill vara
med i ängsarbetet den behöver ungdomlig kraft och är
dessutom en rolig familjeaktivitet.
Se tider för aktiviteterna i
programmen, på hemsidan
eller kontakta Gunilla Abrahamnsson.
Info: 0738 52 09 00

Kommande
i höst eller till våren

Hållbar semester
Plasten i våra hav
Dessa två programpunkter
får ni hålla utkik efter på vår
hemsida!
www.
naturskyddsforeningen.se/
bjare

September
24 Söndag

Vandring i Vejbystrand – St Hult
med Gun Wendelbo-Hansson.
Samling: kl 10
Vejbystrands hamn

Oktober
22 Söndag

Utedag i naturen
med familjen
Kom hela familjen så leker vi
tillsammans och hjälps åt att
titta lite närmre på naturen.
Vi bjuder på grillad korv och
pinnbröd.
Samling: kl 13, parkeringen
vid Nya hamnen, Torekov
Tid och plats: kl 13 – 15.30
Torekov runt vindskyddsplatsen vid Strandskogen.
Ansvarig:
Bodil Hallberg, 0702 24 30 86

Byavandringar
Båstad Turism tillsammans
med byaråden på olika håll
ordnar flera vandringar på
Bjärehalvön i höst, se deras
hemsidan:
www.
bastad.com/vandringar

November
25 Lördag

Röjning av
kärret i Glimminge
Plantering
**
Vi röjer med röjsågar och det
behövs hjälp med att samla
ihop ris. Stövlar, arbetshandskar och kaffekorg är bra att
ha med sig.
Tid o plats: kl 9.00,
Samling vid Midsommarvägen/Sälgvägen. Glimminge
Plantering,
Ansvarig: Hans Lundström,
0431-36 01 96

December
26 Annandag

*HVN

Julvandring på Ön

Den traditionella vandringen
på Hallands Väderö, vår pärla
i Kattegatt. Du kan välja om
du vill gå en tur runt på ön
eller följa Björn Werner, arborist, som arbetat med röjningar på ön. Han visar och
berättar kring de röjningar
som gjorts under året.
Medtag matsäck.
Samling: kl 9.45,
vid Väderöbåtarna i Torekov.
Ansvarig: Representant från
Hallands Väderö Natur.
Info: Eva Werner, 0431-45 15
50, 0702 82 98 04

Forts.

Höstprogrammet 2017
PORTO BETALT

Kom ihåg,
alla är välkomna till
våra program även
icke medlemmar!
Är du intresserad t ex av

Gullvivor
Sädesärlor
Samhällsplanering
Knoppar
Fladdermöss
Ekologiskmat
Träd
Flyttfåglar
Biologisk mångfald
Havets fiske
Exkursioner
Kaffe i backen
Trollsländor
Fjärilar
Bjäres framtid
Snäckor
Ekologisk
Bjäreodling
Friskt vatten
Grodor		
Vår vackra bygd
– bliv då gärna medlem!
Förkortningar och stjärnor på
programpunkterna:
*Ä – i samarbete med Naturskyddsföreningen Ängelholm
*S– i samarbete med Studiefrämjandet
*HVN – i samarbete med Sällskapet Hallands Väderös Natur

Stockarydsvägen 12, 269 74 Västra Karup
www.naturskyddsforeningen.se/bjare

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

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

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

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
Monika Lundquist, 0431-36 46 98

många kontaktar oss för att
kunna ge en gåva till en personlig
högtid. Vi har nu möjlighet att
lämna ett Gåvobrev som ett bevis
på den gåva man önskar lämna
till Naturskyddsföreningen Bjäre.

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

Se hemsidan:
bjare.naturskyddsforeningen.se
Gåvobrev: /NFB_GavobrevEx
Bankgiro 452-7917

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

För att kunna överlämna gåvobrevet önskar vi information.
För minnesgåvor:
ev hälsnings fras och namnen på
givarna samt en adress att skicka
gåvobrevet till.
För övriga gåvor och donationer:
Syftet med gåvan och namnen på
givarna samt adress att skicka
gåvobrevet till.

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

Högtidsgåvor

Naturskyddsföreningen Bjäre

