Till medlemmar och kretsar i Naturskyddsföreningen i Örebro län
Hej naturvänner!
Vårvintern är här, ugglorna har börjat hoa och det sjuder av aktiviteter i
Naturskyddsföreningen. Mycket händer i våra lokala kretsar. Här kommer information från
länsförbundet:

Lördag 25 mars Framtidsforum - Hur förverkligar vi en hållbar framtid i
Örebro län?
Följ med på en spännande resa mot framtiden där vi inspireras av
personer som tagit omställningsutmaningarna på allvar och agerat.
Årets Framtidsforum fokuserar på de regionala hållbarhetsmålen och
hur vi kan förverkliga dem tillsammans. Det blir föreläsningar,
panelsamtal, nätverksträff och workshop. Föreningen Food2change,
måltidsekologstudenter och kockar från Örebro Universitet och
restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan bjuder in till svinnlunch
och dialogfika. Mer info och hur man anmäler sig:
www.regionorebrolan.se/framtidsforum

8 april Hur ser en besöksvänlig skog ut och går den att skapa runt
Tivedens nationalpark?
Är det möjligt att både skapa en skog som lockar besökare och
samtidigt tjäna pengar på skogsbruket? Välkommen till en dag då
vi tillsammans med Martin Jentzen, skogsingenjör som under tio år
arbetat med ett naturnära skogsbruk, utforskar hur en besöksvänlig
skog runt Tivedens nationalpark kan se ut och hur den kan skapas.
Mer info:
https://orebrolan.naturskyddsforeningen.se/skogsnatverket-iorebro-lan/

26 mars Fenologidag. Bli vårdetektiv i Kattegullsberget. Se hopajola.se
1 april Klädbytardag runt om i landet
8 april Hällkistans hemligheter med natursnokarna kl. 10-14. Vad är en hällekista? Vilka
levde och bodde här? Läs mer på hopajola.se
22 april Länsstämma för Naturskyddsföreningen Örebro län
25 april Författarafton Sten Björnulfson berättar om sin bok ”Rösterna i skogen”,
Stadsbiblioteket i Örebro
6-7 maj Ledarutbildning för Natursnokarna
Missa inte månadens reservat och en massa andra utflykter, se hopajola.se
Också kom en inbjudan från Värmland, Kristinehamnskretsen: Söndagen den 9 april
Se bombmurklorna vid Klämmeshöjden – hur går det för dem? De rödlistade svamparna
finns inom ett nybildat naturreservat – men även utanför reservatet! läs om utflykten här.
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