
Höstens läckerheter väntar…...   Foto    Per Blomkvist 

Ordförandens ruta ….. 
 

Omslagsbilden togs en sommardag i Skåne. Igelkotten - detta urtidsdjur - har det inte lätt i 

vår moderna tid. Jag blev barnsligt glad när jag såg den, och följde den ner i ekbacken för 

att försöka se var den tog vägen. Detta var ett bevis på att jag inte röjt för mycket runt det 

gamla torpet i alla fall. 

Jag kom också plötsligt ihåg en cykeltur med barnen på Gotland för länge sedan. Barnen var 

då ungefär som barnbarnen är i dag. Vi tältade på östra sidan, och mitt i natten vaknade vi 

av ett svagt men tydligt prasslande och fnysande utanför tältet. Möss? Nej, det var ett igel-

kottspar som var mitt i parningsleken, där hanen gick fnysande runt honan. Runt, runt, varv 

efter varv. Dom var uthålligare än vi, för efter ett tag kröp vi ner i sovsäckarna igen, medan 

prasslet fortsatte utanför tältduken. 

Vår natur är fantastisk! 

Tag möjligheten och följ med Per på något av våra arrangemang i höst. Jag tror att alla kan 

hitta nya ställen, eller få mera ”kött på benet” kring vår när-natur. 

Varje skogspromenad ökar vår naturkänsla, och den behövs för ett engagemang.  

Hoppas vi ses, för vi behöver Ditt engagemang och Ditt stöd. 
 

Lasse Lindfors 

 

 

 

Höstprogram 2017 

Styrelsen 2017 består av: 
Ordf.       Lars Lindfors  (li.lindfors@telia.com  el. 070—515 25 01 ) 

Kassör     Anders Aldberg   (a.aldberg@telia.com  el.  070 -369 13 70 )    

Ledam.  Göran Liljenström  (goran.liljenstrom@telia.com  el.  070 -301 55 08 )   

Ledam.  Ewa-Britt Malmström (ewa-britt.malmstrom@comhem.se  el.  0380- 148 39 )         

Ledam.  Per Blomkvist   (p.blomkvist@live.se   el.  073 -096 40 11) 

Ledam.  Alf Nilsson    ( nilsson370652@telia.com el. 072-720 15 36 ) 

Föreningsinformation om Bråna äng 

Några kanske undrar varför vi inte bjuder in till någon slåtter på Bråna i år.  Anledningen är 

att vi nu har djur som efterbetar på ängen. Därför var vi tvungna att tidigarelägga slåttern. 

För slåttersugna hänvisar vi till våra grannkretsar, t.ex. Eksjö och Sävsjö 



Program hösten 2017 

Söndagen 17:e September  -  Svamputflykt 
Vi samlas vid tennishallens parkering kl 10:00 för samåkning. Per Blomkvist och Dusanka 

Takac guidar oss ut till något trevligt svampställe.  Vi är tillbaka ca 14:00  med förhopp-

ningsvis fyllda korgar.       Titta på vår hemsida och FB- sidan för ev. ändringar! 

Ansvarig   Per  0730-964 011 

Lördagen 28:e Oktober  kl 14:00  film i Eksjö 
   Mitt liv som naturfilmare  —  Ingemar Lind 
Vi är i Eksalen, Juventum, Itolvområdet, Eksjö kl 14.00.    Kostnad inkl. fika 100 kr  
Ansvarig Sven-Åke  0381-160 67 

Söndagen 15:e Oktober  -  Höstvandring 
Vi samlas vid tennishallens parkering kl. 10:00. Samåkning ut till något intressant område 

där Per guidar oss bland det vi ser och hör. Titta på vår hemsida  och FB för ev. ändringar. 

Ansvarig   Per  0730-964 011 

Årsmöte klockan 19:00   Torsdagen 23:e Februari 

Plats;  Missionskyrkan  
 

Programmet är inte bestämt ”vid pressläggning”. Håll koll på hemsidan för detta! 

Vi startar med något intressant föredrag , bildvisning eller liknande, varefter vi bjuder på 

kaffe/the och smörgås innan snabba årsmötesförhandlingar avslutar kvällen.  

Det är speciellt viktigt för oss att även inte ”aktiva” medlemmar kommer på års-

mötet och genom det visar ett stöd för det lokala arbetet. 
Ansvarig    Lars Lindfors    070 -515 25 01 

www.naturskyddsforeningen.se/nassjo 

Program hösten 2017 

Söndagen 8:e Oktober  -  Tipspromenad i Lövhult 
Start mellan 10:00 och 12:00 i Friluftsfrämjandets stuga. 

Detta är är den traditionsenliga avslutningen på MiljöVänliga Veckan 

Ansvarig   Ewa-Britt 0380-148 39     

Torsdagen 19:e Oktober 18.00   -  The Borneo case 

En film om skogsskövlingens konsekvenser  

Eller     ”Vad gör dina pensionspengar medan du sover?” 

Filmvisning och samtal med en av filmmakarna Erik Pauser. I filmen berättas historien om 

Borneos urfolk och en aktivistgrupps osannolika utredning av illegal skogsskövling. De visar 

på hur skövlingen hänger ihop  med nationellt maktmissbruk och hur vinsterna slutligen 

hamnar i det västerländska banksystemet, t.o.m. i våra egna pensionsfonder. 

Förstörelsen av 90% av Borneos gamla regnskog har kallats ”det största miljöbrottet i vår 

tid”.  

Under samtalet efter filmen bjuder vi på kaffe och något till.  

Detta är ännu ett exempel på att Nässjö Naturskyddsförening ofta fungerar som ”katlysator” 

och samarbetar brett, denna gång med, Studieförbundet Vuxenskolan, Nässjö Fairtrade City, 

Missionskyrkan, samt IM-butiken. 

Plats: Missionskyrkan, Nässjö          Fri entré      Titta på vår hemsida för ev. ändringar 

Ansvarig   Lasse   070-5152501 

Torsdagen 16/11 18:30         De globala målen  

Uttrycket  Agenda 21 har nog alla hört, men nu har världen ett avtal om Agenda 2030. 

Avtalet kallas också för ”De globala målen”, och ”hela världen” har skrivit under. 

Målen innehåller tre dimensioner av hållbarhet; Social, Ekonomisk och miljömässig. 

Kvällen börjar med en information från UNDP om ”De globala målen”. 

Under fikat som följer blir det samtal om vad Nässjö gör för att bidraga till att nå målen, 

och vad vi kanske kan göra ännu mera av. 

Vi är en av mycket få kommunerna som faktiskt har en IM-butik, för att nämna något! 

Men vilka ägardirektiv ger kommunfullmäktige förvaltningarna när det gäller skogsbruket? 

Och varför går inte riksdagen före med mera hållbara direktiv för Sveaskog? 

Ett brett arrangemang med SV Arena - Studieförbundet Vuxenskolan, Nässjö Fairtrade 

City, Missionskyrkan, IM-butiken och Nässjö Naturskyddsförening 

Plats: Missionskyrkan, Nässjö     Fri entré och fika.  Titta på vår hemsida för ev. ändringar. 

Ansvarig   Lasse   070-5152501 

Torsdagen 26:e Oktober  -  Kemikalier i barns vardag 
Studieförbundet Vuxenskolan, Järnvägsgatan 40 ANEBY.  18:30 - 20:00   Gratis 

Se hemsidan för mer info         Ansvarig   Göran    070 -301 55 08  

http://www.naturskyddsforeningen.se/nassjo

