
Lördag 5 mars 2016 

10.00  Fika och presentation av alla och en var

11.00  Guidningar i naturen på olika språk
Adil Sadiku och Antanios Hanna berättar om arbetet som 
naturguider i sitt nya hemland. 
Vilken roll kan vi i Naturskyddsföreningen och vi som gillar 
att vara i naturen vara med i integrationsarbetet? Kan vi 
erbjuda Språkcafe´ vid lägerelden och i skogen, visa våra 
vanligaste arter, närnatur och berätta om allemansrätten?

12.00  Lunch

13.00  Kemikalier i ditt badrumsskåp 
Sarah Nilsson, biolog med inriktning på kemikalier, ger oss 
några exempel på vad som gömmer sig i badrumsskåpet. 
Kemikalier i ditt badrumsskåp är även temat på miljövän-
liga veckan (v.40) i år.

Välkommen till en superdag full av inspiration, samtal och upplevelser.
För dig som är aktiv i Naturskyddsföreningen eller funderar på att bli. 

11.00 Lupptäcktsfärd o väderlekar
Vi går på lupptäcktsfärd och  vi leker 
väderlekar mm med Natursnokarna.

Anmälan senast den 29 februari
kajsa.greback@naturskyddsforeningen.se 
eller 072-546 01 06. 

Pris: 100 kr/person för dagen. Barn Gratis.
Plats: Norrbyås  klockargård, Kvismaren

14.30 Djurdetektiver
Natursnokarna löser djurmysterier.

13.00 Sagostund och pyssel 
för Natursnokar

Natursnokar
För alla som vill träffa andra Natursno-
kar eller vill prova på hur det kan vara 
att vara med i Natursnokarna. 
I Natursnokarna upptäcker barn och 
deras vuxna naturen tillsammans.

14.00  
Tankar efter Klimattoppmötet i Paris 
Sara Vikström-Olsson berättar om sina 
upplevelser på plats i Paris och vilka ut-
maningar vi står inför efter klimattoppmötet. Diskussion om 
vad det betyder för fortsatt arbete nationellt, regionalt och 
lokalt. Sara är fd ordförande i Fältbiologerna och fd leda-
mot i Naturskyddsföreningens riksstyrelse.

17.00 Natursnokarna bjuder på en 
 överraskning ute

18.00  Middag

19.00  Författarbesök 
Sten Björnulvsson berättar om sin bok 
Rösterna i skogen 

20.30 Ger vi oss ut och letar ugglor

Romanen ”Rösterna i skogen” är en väv av berättelser och 
röster från ett skogssverige som nutiden glömde. I en rasan-
de takt har avverkningar i Bergslagens glesbygder förvandlat 
gamla skogsmarker till hyggen och skogsplantager och med 
detta sopat bort spåren av människors liv och historia.
Berättelserna vindlar sig fram i nutid och i det förgångna, 
handlar om de som flyttat ifrån och de som valt att stanna.
Sten Björnulfsons roman är en vidräkning med svenskt 
skogsbruk och den pågående utarmningen av glesbygden.


