Hej!
Så här efter jul så ger vi dig en
julklapp i form av en inbjudan till
uppstarten av
Naturskyddsföreningen i Örebro
läns skogsgrupp!
Detta är chansen för dig som älskar skogen
och också älskar att skydda den, att få träffa
nya skogsvänner och även att få uppleva
många nya naturmiljöer i vårt fantastiska län
samt lära dig om skogen och alla dess
invånare.
Vi möts måndagen den 18 januari kl 18.00
på Naturskyddsföreningens kansli i
Föreningarnas Hus på Slottsgatan 13A.
Vi skulle vilja att alla som kommer anmäler sig
så att vi vet hur många vi ska fixa fika till och
om ni har några speciella önskemål om mat
eller allergier. Anmäl till
kajsa.greback@naturskyddsforeningen.se
Vi har hur mycket kul som helst framför oss.
Länets skogar väntar på oss. Nu kör vi !

Vårens naturguidningar och andra
uteaktiviteter

En massa skoj att
följa med på runt
om i länet hittar du
på
www.hopajola.se

Inte bara på svenska
Under våren fortsätter vårt sammarbete med
Örebro kommun. Våra naturguider Antanios
Hanna och Adil Sadiku leder er in i
reservatens fantastiska natur och historia på
arabiska, syrianska, albanska, engelska och
svenska, med roliga lekar och brasmys. Men
framför allt guidar de ensamkommande
flyktingbarn, SFI-klasser hjälper till på
naturskolan och natursnokar med barn och
deras vuxna. Telefonnummer till Antanios och
Adil: 076-496 81 91
Kommande styrelsemöte
Naturskyddsföreningen i Örebro län: 18/1, 7/3,
4/4

Länsstämma
Ungdomsprojekt - Ute tillsammans
fortsätter
Just nu har vi ett glatt gäng ungdomar som
ses en lördag el söndag i månaden. De
besöker naturreservat, skådar fågel, lär sig
växter mm och har kul. Det är ett samarbete
mellan Naturskyddsföreningen i Örebro län,
Närkes Ornitologiska Förening och Örebro
läns Botaniska. Avsikten är att ungdomar
under trevliga former skall lära känna länets
fina natur. Vi vänder oss till er som är 12-17 år
och vill du vara med så hör av dig!

Länsstämman kommer att hållas i Karlskoga
söndagen den 24 april.
Motioner ska vara inskickade till länsförbundet
senast 1 feb. Nominera gärna personer till
styrelsen. Kontakta valberedningen, Helena

Klingberg, helena@nainen.se 019-10 64 97
Övriga intressanta datum:
Kretskonferens 30 januari flyttad till 5 mars
31/1 Sista dagen för motioner till riksstämman
31/1 Sista dagen att nominera till riksstyrelsen
Framtidsforum 2 april
Klädbytardag 16 april
18-19/6 Riksstämma, Norrköping
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Giftfrí vardag
Studiecirkel om kemikalier i vår vardag.
Känner du som jag en osäkerhet och oro inför
detta virrvarr av kemikalier som finns i vår
närhet?
Nu vill jag ta tag i oron och lära mig mer om
vad som finns omkring oss, hur jag kan tänka
när jag väljer produkter, vad jag kan undvika
och vad jag kan göra för att reducera
kemikalierna i min och min familjs vardag.
Därför kommer Naturskyddsföreningen
Örebro län att starta upp studiecirklar om
kemikalier i vår och våra barns vardag i
Kumla, Örebro och Lindesberg.
Vi kommer att utgå från boken ”Makt, plast,
gift och våra barn” av Ethel Forsberg, tidigare
generaldirektör på Kemikalieinspektionen.
Boken ”Den flamsäkra katten” av
Naturskyddsföreningen. Samt rapporterna
”Från god morgon till bolibompa”, ”Guida om
miljögifterna omkring oss” och ”Allt du (inte)
vill veta om plast” av Naturskyddsföreningen.
Kostnad: 200 kr, boken Makt, plast, gift och
våra barn ingår. Övrigt material skickas via epost.
Jag som håller i cirkeln heter Sarah Nilsson,
är biolog och är medlem i
Naturskyddsföreningen.
Anmälan och frågor skickas till:
sarah.m.nilsson@gmail.com

Vi träffas i Kumla:
måndagar 25/1, 1/2, 8/2, 15/2 kl. 17.00 20.00
Var: Studiefrämjandets lokal på
Hagendalsvägen 18 i Kumla
Örebro:
tisdagar 26/1, 2/2, 9/2, 16/2 kl. 17.00 - 20.00
Var: Studiefrämjandets lokal i Föreningarnas
hus, Slottsgatan 13A Örebro
Lindesberg:
torsdagar: 28/1, 4/2, 11/2, 18/2 kl. 17.00 –
20.00
Var: Studiefrämjandets lokal, Norrtullsgatan
15 Lindesberg
Arr: Naturskyddsföreningen i samarbete med
Studiefrämjandet

Välkommen att vara med!
Hälsningar Kajsa Grebäck
Verksamhetsutvecklare
Naturskyddsföreningen Örebro och Värmlands län
Slottsgatan 13 A, 703 61 Örebro
072-546 01 06
kajsa.greback@naturskyddsforeningen.se

www.orebrolan.naturskyddsforeningen.se
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