Den 29 september 1962 bjöd kyrkoherde Gustaf Haglund ett 20-tal personer
till prästgården i Stenbrohult och föreslog att en lokal naturvårdsförening borde
bildas. Detta vann anklang och 19 personer anmälde sig som medlemmar.
Konstituerande möte hölls i Björkelunds pensionat 2 januari 1963, då namnet
bestämdes till Linnébygdens naturvänner. Undertecknad var med från början
och varför framgår av vad förste ordföranden Gustaf Haglund skrev vid 10årsjubileet: ”Redan tidigt uppmärksammade jag tvenne skolpojkar, bröderna
Ingvar och Sven Nilsson från Djäknabygd, då de ofta vandrade ner till
Möckelns strand med kamera och kikare. Deras stora intresse var fåglarna och
ej utan stolthet visade de upp sina bilder över fågelbon. Jag upplevde min egen
skolpojkstid, då man samlade icke blott de obligatoriska 150 växterna utan
också skalbaggar, fjärilar och fågelägg. Jag såg att här i Stenbrohult fanns ett
intresse som borde tagas vara på…”
Syftet med föreningen var från början att samla naturintresserade för att utbyta
upplevelser och visa bilder från naturen. Ett stående inslag vid mötena var
diabildsvisningar och ibland filmvisning, nästan alltid av föreningens
medlemmar. Dessa möten liksom utflykter stimulerade naturintresset i trakten.
Först efter nio år anslöts föreningen till Svenska Naturskyddsföreningen som
en lokal krets omfattande Älmhults kommun och Loshults församling. Några
av de första medlemmarna bodde i Skåne. Nya stadgar antogs, som anslöt till
moderföreningens med ett bredare syfte. Man kunde också hindra exploatering
av flera värdefulla naturområden genom remissyttranden. Det gäller t.ex.
förslagen om skjutbana i Borshult, flygplats i Östra Välje, golfbana på
Möckelsnäs och torvtäkt på Visle myr. Senare deltog föreningen i kommunens
markplanering vid många tillfällen. Efterhand har barnaktiviteter som
Natursnokarna och påverkan på konsumenter genom Handla miljövänligt
tillkommit. Varje år har programblad skickats ut till medlemmarna, ibland både
vår och höst. I början enkla stencilerade blad, men under senare år tryckta blad
i färg. Detta kommer att bli det sista utskicket på papper; i fortsättningen finns
informationen på hemsidan https://linnebygden.naturskyddsforeningen.se/.
Anmäl e-postadress till linnebygden@naturskyddsforeningen.se om du vill
följa oss och få digitala utskick framöver!
Sven Nilsson, medlem sen starten

1962 – 2022

Det var här i Stenbrohult Linnébygdens Naturvänner bildades 1962.
Mycket har hänt sedan dess, men intresset för naturen består.
Välkomna till föreningens årsmöte i sockenstugan i Stenbrohult.
Kom gärna med synpunkter och förslag på nya aktiviteter!

 Kl 14.00 Tipspromenad längs kyrkstigen mot Råshult
 Kl 15:00 Vi bjuder på våfflor och minnen
 Kl 16:00 Årsmötesförhandlingar i sockenstugan

OBS! Mer information på hemsidan linnebygden.naturskyddsforeningen.se

Naturskyddsföreningen Linnébygden på Facebook och Instagram!

7 april Naturen vi ärvde på Biblioteket

15 maj Hagens dag och gökotta på Höö

19:00-21:00 Föreläsning med författaren och TV-profilen

06:00-08:00 Gullvivorna blommar och har vi tur hör vi

Henrik Ekman. Han sammanfattar i sin senaste bok Naturen
vi ärvde – en miljöresa från tyst vår till het sommar sextio
år av miljöhistoria. Många gamla problem har blivit lösta,
men nya hot dyker upp. Klimatet har blivit en ödesfråga.

göken. Vi vandrar i beteshagar och genom lövskogar längs
strövstigarna. Samling vid reservatets parkering. Ta med
fika och passa på att njuta av våren på Höö!
Kontakt: Sven Nilsson 0705-521614

Samarbete med Älmhults bibliotek, som säljer biljetter.

26 maj Prova-på-fiske på Yttre Näset

10 april Orrspel på Vakö myr

Vi firar första metaredagen vid fiskebryggorna på Yttre
Näset. Från kl 14:00 finns fiskeguiden Christian på plats för
att hjälpa till. Ta med eget metspö om du har, annars finns
några att låna. Vi tänder en eld för de som vill ta med något
gott att grilla. Välkommen till en skön stund bakom flötet!

Kontakt: Inger Svensson 070-6168267
06:00-10:00 besöker vi Vakö myr, känt för sitt stora orrspel
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brukare på de tre öarna i myren. Har vi tur kan vi njuta av
orrspel från flera håll samtidigt som vi njuter av medhavd
matsäck. En upplevelse värd att vakna tidigt till!
Kontakt: Sven OA Svensson 0702-513308

23 april Humlesurr i Blendas backe
Kl 11:00 blir det barnvänligt surr i parken nära biblioteket

för barn från tre år med någon vuxen. Det blir högläsning
och prat om blommor, humlor och andra bin. Tillsammans
bygger vi (bi)bliotekets eget bihotell. Fika till alla!
Samarbete med Älmhults bibliotek, som tar emot anmälan.

Krunan Foto: Ulla Rundlöf

Kontakt: Christian Krintel 0790-793959

19 juni Vilda blommornas dag på Höö
10:00-12:00 Samling vid reservatets parkering. På de Vilda

blommornas dag besöker vi åter natur- och kulturmarkerna
på Höö. Nu blommar det rikt och om solen skiner kan vi
följa de viktiga pollinerarnas arbete. Ta gärna med fika!
Kontakt: Sven Nilsson 0705-521614

30 juni Studiebesök på Pratensis
Kl 18:00 samlas vi på gården i Lönashult hos Inger och

Mats Runesson, som 2005 startade företaget med odling
och försäljning av svenska ängsfröblandningar. Läs mer på
hemsidan http://www.pratensis.se/om. Max 30 deltagare.
Anmälan till Anders Borg 0723-871852

