Höstprogram 2015

September
Lördag 12/9, kl. 19:30 från Stenhuset.
Fjärilslysning i Stora Källmora, Lisjö. Vilka nattfjärilar flyger i markerna kring Källmora, i
trädgård och mellan skog och öppna jordbruksmarker, denna tid på året? Det tar vi reda på
under kvällen och framåt natten. Medverkan av Jan Thornell, fjärilsexpert från Surahammar.
Kontakt: Jesper Gustavsson 070-2913423.

Oktober
Söndag 4/10 kl 10:00 från Stenhuset
Lavar från början. Vandring i terräng med hällmarker, myrar och äldre skog i Lapplands
naturreservat. Vi får lära oss vad en lav är, var lavar förekommer och hur de anpassat sig till
sina miljöer. Samarrangemang med Botaniska föreningen i Västmanlands län.
Kontakt: Einar Marklund 0220-364 01.

Onsdag 14/10 kl. 19:00 i Hembygdsgården.
Möte med tema: Tätortsnära natur. Från Surahammars kommun medverkar Eva With och
berättar om Kommunens LONA-projekt och skötsel av tätortsnära grönområden. Vi tittar på
bilder och diskuterar kring skyddsvärd närnatur. Kom och säg din mening om hur vår
gemensamma boendenära natur bör skötas. Medtag gärna egna bilder från naturen där du bor.
November
Onsdag 11/11, kl. 19:00 i Hembygdsgården.
Möte med tema: Svampar i skog och mark. Tina Nordberg visar bilder på svampar du aldrig
sett, med fantastiska färger och former från svamparnas värld. Tom Sävström ger kort utblick
från Malmbackarna - en unik svamplokal i Värmland, med slåtterängar och betesmarker.
December
Lördag 12/12, kl. 09:00 från Stenhuset.
Skogspromenad i trakterna kring Rålken i Svanå. Örnar och andra rovfåglar ses ofta här på
vintern. Gamla torpmiljöer med spännande vårdträd besöks.
Kontakt: Lennart Eriksson 0220-35864 och Conny Sävström 0220-15764
Onsdag 16/12, kl. 19:00 i Hembygdsgården.
Möte. Kristin Andersson berättar om en resa i Indonesien, från Borneo till Komodo.
Luciakaffe serveras.

Hjärtligt välkomna på våra aktiviteter!
Styrelsen

Fågeltornet vid Norrsjön
Besök föreningens fågeltorn vid Norrsjön i Lisjö. Följ skylt från vägen mellan Bovallen och
Långdalen.

Våra aktiviteter sker i samarbete
med Studiefrämjandet.
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