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Vi samarbetar med Kumlaföreningen om programmet. De har också en del punkter
som inte står i vårt program. Kolla deras hemsida!
Deras hemsida har adressen: kumla.naturskyddsforeningen.se

Torsdag
1 september
kl 13:00

Fortum Recycling and Waste
Studiebesök på det som tidigare hette SAKAB
13:00 från Coop
13.30 vid Sakab
Högst 25 pers. Förhandsanmälan till
Gunnar Hurtig 070-560 89 01

Söndag
11 september
kl. 9:00

Svamp
Traditionell svamputflykt
Vi åker till någon lämplig svamplokal. Karl Gustaf Nilsson
hjälper oss sedan att identifiera svamparna.
Avfärd Coop 09:00
Ansvarig: Sture Hermansson 072-72 135 87

Svampkväll i Kantakrogen

Karl Gustaf Nilsson har ägnat en stor del av
sitt liv åt botaniska inventeringar.
Senast har länsstyrelsen publicerat hans

”Svampar i Närke III” med nya bidrag till
kunskapen om svampfloran i Närke.
Onsdag 26 oktober kl. 19.00 i

Kantakrogen på Hallsbergs hembygdsgård
kan du få höra Karl Gustaf berätta om
svampar medan Sture Hermansson visar
bilder.

Vi är en krets av

Aktiviteter
hösten 2022

Klubbstugan
Föreningens
klubbstuga, det gamla
torpet i Herrfallsäng,
kan hyras av
medlemmar för 100:-
per dygn.

Tubkikaren
Föreningen äger en tubkikare som kan
vara till stor glädje vid fågelstudier.
Lånas ut gratis till medlemmar.
Sture Hermansson 072-721 35 87
sture@sturehermansson.se

Om knappt två månader är det dags!
Den 2 oktober är det dags för vår

skogsträff här i Bulltorp. (Mellan
Hallsberg och Laxå).
Upprinnelsen till detta är att vi

behövde göra en ny skogsbruksplan för
vår skog.
Önskemålet från vår sida var att

försöka inrikta oss på varsamt skogsbruk.
Vi fick kontakt med Martin Jentzen som
med sina breda kunskaper kunde
upprätta den önskade skogsbruksplanen.
Under två års tid har vi nu inspirerats

av hans riktlinjer.

Den 2 oktober har ni då möjlighet att
lyssna till ett föredrag från Martin om
"naturnära skogsbruk".
Dessutom kommer vi att titta på delar

av vår skog.
Välj kläder efter väder och ta med en

rejäl matsäck om ni vill vandra en kortare
eller längre sträcka i vårt sällskap i
skogen.
Det går även att bara lyssna på

Martins föredrag för den som så önskar.

Inga kostnader för deltagande , eftersom
länsförbundet samt några lokalkretsar har
lovat finansiera Martins omkostnader.

Vi önskar att ni anmäler ert
deltagande till Ingela Wallin:
ingela.wallin@telia.com

Välkomna!
Ingeborg & Rune

Martin Jentzen
medverkar i boken
Skogspraktikan

Naturnära skogsbruk i Bulltorp
Ur Anemonen nr 2 2022
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OBS! Vi måste göra programmet månader i förväg.
Kontrollera gärna programmet med vår hemsida eller
ansvarig för aktiviteten.
Lämpliga kläder och matsäck gäller alltid!
Info via e-post: Om du lämnar din e-postadress till riks
eller direkt till sture@sturehermansson.se kan du få del
av information och påminnelser jag skickar ut inför varje
aktivitet.

Våra arrangemang sker
i samarbete med
Studiefrämjandet

Lördag
24 september
kl. 17:00

Kvismaren
Tranor och gäss vid Kvismaren
I kvällningen kommer tusentals gäss och tranor inflygande till
sina övernattningsplatser i Kvismaren.
Favorit i repris sedan förra året.
Avresa Coop kl. 17.00
Ansvarig: Gunnar Hurtig 070-560 89 01

Söndag
2 oktober
kl. 9:00

Naturnära skogsbruk
Studiebesök hos Rune Torstenson i Bulltorp
Anmäl ditt deltagande till ingela.wallin@telia.com.
Helst före 17 september
Avresa Coop kl. 09.00
Ansvarig: Ingela Wallin 070-276 41 03

Fredag
7 oktober

Hallsbergsmarken
Besök oss gärna i vårt stånd på Stortorget.

Onsdag
26 oktober
kl. 19:00

Svampkväll med bilder.
Karl Gustaf Nilsson har sammanställt ytterligare en lista över
intressanta svampfynd i Närke.
Kom på en presentation av den och bildvisning av Sture H.
kl. 19.00 i Kantakrogen på Hallsbergs hembygdsgård.
Ansvarig: Sture Hermansson 072-72 135 87

Söndag
20 november
kl. 17:00

Medlemmarnas bilder
Vår traditionella avslutning av året
Vi kopplar av med fika och bilder från året som gått.
Ta gärna med dig några bilder. Vi har utrustning att visa dem.
Kantakrogen Hallsbergs hembygdsgård kl. 17.00
Ansvariga: Ingela Wallin 070-276 41 03
Sture Hermansson 072-72 135 87

Här sker höstens aktiviteter

Bulltorp

Kvismar
en

Sakab

Kantakro
gen

Irvingsholm

Domarbacken/Ekåsen

Nordankyrka

Stora ekar
Här växer de stora ekar
som nämns i artikeln
om ekar på sid 6–9


