Program 2016
Stora rovdjur i Västra Götaland
Arbete med rovdjursfrågor på Länsstyrelsen – vad innebär det för utmaningar?
Rovdjursinventering i ett närmast snöfritt län – hur löser man det?
Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare i Västra Götaland visar bilder och berättar om
vardagen och guldkorn i sitt spännande arbete.
Plats: Kulturhuset Kajutan, Henån
Tid: torsdag 18/2 kl 19.00
Entré 40 kr inklusive fika
Arrangörer: Naturskyddsföreningen på Orust, Studiefrämjandet och Kultur &
Bibliotek.

Kretsstämma 2016
Välkomna alla medlemmar till kretsstämman onsdag 9 mars kl. 18 på Kajutan i
Henån.
Efter ordinarie årsstämmepunkter berättar Randi Heiel-Ekeborg om humlor i Orusts
natur. Fika ingår.
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Fåglar vid Ålgård
Vilka vårfåglar har kommit, och vilka har börjat sjunga? Det blir en lättare promenad
i omgivningarna kring Ålgård. Ta med fika!
Tid: onsdag 27 april kl.18.00
Samling: vid Ålgårds kvarn
Upplysningar: Stefan Avenfors 0706- 85 15 86

Gökotta
En tradition som vi håller fast vid. Följ med Kent Johansson på en morgonvandring i
markerna vid Hällevikstrands kyrka. Samling söndag 22 maj kl. 06.00 vid
kyrkans parkering. Ta med kikaren och fikat
Upplysningar: Kent Johansson tfn 0304-43053

De Vilda blommornas dag
Tid: söndag 19 juni kl. 14.00
Samling: Holm 340 vid vägen Härlycke – Lyresund, strax intill avtagsväg mot
Ängholmen.

Program 2016
Vi vandrar i ett försommarfagert betesmosaiklandskap på familjen Relfssons marker
intill Stigfjorden.
Ta gärna med fika, lupp och flora men lämna hunden hemma, då korna, som har
kalvar, inte uppskattar sådant sällskap.
Ledare: Tore Mattsson 0730-89 00 38 och Olle Molander 0702-01 84 93

Söbbenskogens hemligheter/ gruvligheter – favorit i repris
Missade du Söbbenvandringen förra våren, eller är du pigg på att göra om den på en
annan årstid?
Följ med till säregen natur vid Söbben – trånga sprickdalar med sällsynt växtlighet,
djupa gruvschakt med spännande historia, grottor och utsiktspunkter. Ta med fika!
Tid: söndag 11/9 kl. 11.00
Samling: vid f.d. jordgubbsodlingen
Upplysningar: Olle Molander 0702- 01 84 93 eller Susanne Brune 0706- 27 43 76

Orusts Energi- och Miljömässa
med tilläggstexten "en dag full av ny energi" , arrangeras Lördag 17 sept. kl.1015 på Henåns Hamntorg och i Kajutan.
Se affischen här

Program 2016
Arrangör är Orusts Kretsloppsakademi och i år deltar också Naturskyddsföreningen
på Orust som en av utställarna.

Slöjdvandring och skördefest 24-25 september kl 11-16
Naturskyddsföreningen medverkar i år på Ålgård. Läs mer via denna länk

Brutus Östling - Magiska ögonblick i fågelmarkerna

Lördag 15 oktober klockan 14.00
Vi får följa med den prisbelönta fotografen Brutus Östling på en storslagen
fotografisk resa jorden runt till spännande fågelmarker. I ord och bild berättar han
om fascinerande fåglar och deras unika livsmiljöer i en värld i snabb förändring.
Naturligtvis bjuds det också på ett och annat fotografiskt tips under föreläsningen.
Entré 80 kr inklusive fika.
Arrangörer: Naturskyddsföreningen på Orust, Studiefrämjandet och Kultur &
Bibliotek

Höstpromenad till Brattås vette OBS! Promenaden är inställd!
P.g.a. av den nyss fallna snön och risken för att halka i den bitvis ganska ojämna
terrängen och kanske skada sig, bestämde vi att inte ta promenaden nu. Vi får
göra detta vid ett annat tillfälle så följ hemsidan så återkommer vi.
Upplev senhöstens atmosfär och vida vyer från det högsta berget på västra Orust –
drygt 130 m.ö.h.
Bitvis rätt krävande promenad på ca 3 km i ”vild” natur.
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Tid: Söndag 13 november kl. 11.00
Samling och parkering: Björfjäll, hos Tage och Ingalill Olsson.
Ledare: Tore Mattsson 0730-89 00 38

