30 januari - premiär på Café Planet
Vi tittade på filmen In Transition 2.0 på Älmhults bibliotek. Vill du
också vara en del av Omställning Älmhult? Kontakta Jesaia Lowejko,
Studiefrämjandet 070-8401914

5 mars Café Planet på biblioteket
– men hur? Många vill se ett grönare samhälle,
men hur ska det bli verklighet? Fler parker? Mer odling? Lyssna på
kommunens planer och bidra med egna förslag. Vi bjuder på ekofika!
Kl 18:00-20:00 i Sagorummet, Älmhults bibliotek
Kontakt: Ulla Rundlöf 070-5797915

8 mars Natursnokarna i Haganäs
Nu våras det för Natursnokarna för barn och
deras vuxna. Vi träffas, eldar och letar efter
vårtecken i Haganässkogen. Vi bjuder på korv
med bröd och dricka, tag med eget om du vill.
Tillsammans bestämmer vi fortsättningen!
Kl 10:00-12:00. Samling vid Uteförskolan
Kojan i Haganässkogen.
Kontakt: Ulla Rundlöf 070-5797915

Söndagen den 22 mars kl 14-17
Lavar och kretsstämma på Ormakullagården
Ormakullagården är belägen vid den gamla riksvägen mellan Älmhult
och Loshult i nuvarande Klöxhult. Här mitt i tätorten finns en
spännande moss- och lavflora på gamla bokar.
Kl 14:00 Liten rundtur med ovanliga mossor och lavar.
Emil Persson som arbetar på Länsstyrelsen visar intressanta fynd.
Kl 15:00 Vi bjuder på fika och lite kulturhistoria. Därefter blir det
kretsstämma. Medlemmar och övriga intresserade hälsas välkomna
till föreningens årsmöte. Kom med synpunkter och förslag!
Naturskyddsföreningen Linnébygden
genomför aktiviteter i samarbete med

Vårprogram 2020

28 mars Klädbytardag - Älmhults handelsplats

10 maj Hagens dag på Taxås

Ge dina kläder ett längre liv och bidra till bättre miljö!
I år kommer nationella klädbytardagen tidigt och vi flyttar
inomhus till lokalen jämte Jem&Fix på Älmhults
handelsplats. Café och musik. Inlämning vecka 13 på
kommunhuset onsdag och torsdag kl 13-16 och i lokalen
på handelsplatsen fredag kl 17-18 eller lördag kl 10-11.
Lämna in max tio fina och fräscha plagg och få kuponger
som du kan byta mot något annat på lördag kl 11-13.
Plagg som blir över lämnas till Röda Korset secondhand.
Kontakt: Inger Svensson 070-6168267

Välkommen att fira den biologiska mångfalden med en
vandring i Taxås naturreservat. Här hjälper betande kor
till att bevara artrikedomen med blommor och insekter
och det finns ett rikt fågelliv i lövskogarna och hagarna
intill sjön Möckeln. Tag med egen picknickkorg!
Kl 10:00-12:00. Samling vid parkeringen intill Taxås
herrgård, avfart vid Stenbrohults kyrka från väg 600.
Ledare: Sven Nilsson 0476-21614

11 april Fågelvandring på Vakö myr

För sex år sedan fick Björn Martinsson i Svinhult en
strålande idé; han installerade solceller på garaget och
började producera egen energi. Med åren har hans intresse
för solel bara vuxit och nu är det dags att växla upp med
ytterligare en anläggning på fårhuset. Björn vill gärna
inspirera fler att satsa på solen!
Kl 13:00-15:00. Samling på Svinhults gård.
Kontakt: Björn Martinsson 072-3692323

17 maj Solig söndag i Svinhult

Följ med ut på en vandring i arla morgonstund och lyssna
på orrarnas spel och vårfåglarnas sång. På vägen ut till
myren passerar vi bland annat tre torpgrunder. Vi följer
leden delvis över spänger och spanar efter vårtecken. Tag
med egen matsäck!
Kl 7:00-11:00. Samling vid parkeringen vid Låkan, följ
skyltar från väg 120 mot naturreservatet Vakö myr.
Samåkning från Folkets Hus kl 6:45 (anmäl i förväg).
Ledare: Sven OA Svensson 070-2513308

14 juni Vilda blommornas dag på Taxås
På de vilda blommornas dag besöker vi åter natur- och
kulturmarkerna på Taxås. Nu blommar det rikt och om
solen skiner kan vi följa pollinerarnas viktiga arbete.
Kl 10:00-12:00. Samling se ovan. Tag med eget fika!
Ledare: Sven Nilsson 0476-21614

16 april Café Planet på biblioteket
Närmare naturen är rubriken på författaren Åsa Ottossons
inspirerande föreläsning baserad på nya boken, som
kommer ut 28 april. Med forskning och fakta som bas ger
hon konkreta exempel på varför vi mår bra av att vistas
därute. Närhet till naturen kan ge både lugn, fokus och
fotfäste i tillvaron.
Biljetter på biblioteket: 50 kr. Vi bjuder på ekofika!
Kl 19:00-21:00 på Älmhults bibliotek
Kontakt: Ulla Rundlöf 070-5797915

1 augusti Ängsslåtter i Stenbrohult
Slåtter i samarbete med Hembygdsföreningen Linné och
Stenbrohults församling, som bjuder på slåttergröt och
kaffe till alla som hjälper till. Samling kl 10:00 vid
Stenbrohults kyrka. Kontakt: Sven Nilsson 0476-21614
Följ oss på Facebook och
vår hemsida för mer info!

26 april Länsstämma i Attsjö, Hovmantorp
Läs mer på Naturskyddsföreningen Kronobergs hemsida.
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