
 
 

 
Under våren kommer vi bl.a. att erbjuda två olika naturvandringar i Nora stad, en för daglediga på 
eftermiddagar och en lunchvandring i veckan. 
 
Naturvandringar i Nora för daglediga  
start 7 februari 2014 
Vi följer årstidernas växlingar genom parker, 
längs ån och ut med Norasjön 
Vi tittar på fåglar, träd, örter och annat som 
kommer i vår väg. 
Fredagar kl 13.30-14.30  
Samling vid fontänen på Nora torg 
 
 

Lunchvandring i Nora  
start 7 februari 2014 
Vi går på en stilla lunchvandring med 
naturguide och äter vår medhavda matsäck på 
olika fina platser i Noras närnatur. Beroende 
på väder och årstid berättar vi om smått och 
stort i vår närhet som du kanske inte upptäckt 
tidigare. 
Fredagar kl 12.05-12.55 
Samling fontänen på Nora torg 

 

Övriga planerade ute aktiviteter: 
För alla oss som är så barnsligt nyfikna på naturen att vi inte kan hålla oss inne.  

Barn med? Naturligtvis - men inget krav! Kom som du är – med eller utan barn 

 
Aktiviteter för ungdomar under sportlover med Rovdjursspårning, 
Fotografera favoritplatser i kommunen – idag och i framtiden 
Snöskulpturdjur längs strandpromenaden. 
 

Noranatt 1 mars, "Uggla med oss på Kungsgatan 10". Porträtt av en 

lappuggla, foto. Ugglor i konsten och naturen. Skaparverkstad och 

under v 10 erbjuda Ugglelyssning i Noratrakten. Efter som det är 

väderberoende får du anmäla ditt intresse genom sms eller ringa till 

070-412 70 69 

 

Kallelse till Årsmöte men Naturskyddsföreningen i Nora  

19 mars kl 18.30 Församlingshemmet i Nora. 

Föredrag kl 19.30 Den smakrika trädgården. Föreläsning med Lena 

Israelsson. Efter denna kväll kör vi igång odlarcirkel, på fyra träffar 

under våren med Kerstin Wagner som ledare. Föreläsningen och cirkeln 

är i sammarbete med NorArt. 

 

Söndag 23 mars Svanfestivalen i Tysslingen.  Natuskolan bjuder på en resa ner till Tysslingen och 

sångsvanarna. Anmälan till Kajsa 070-337 54 04 kajsa.greback@naturskyddsforeningen.se. 

Bussen hämtar er vid Torget i Gyttorp, Nora station eller Sandbacken. 

 

Påsklov arrangerar vi aktiviteter för skollediga barn och ungdomar. 

Naturvänliga veckan v 19, 3 – 11 maj 

4 maj Vandring i Kindla med berättelser om kampen för att rädda Kindla och bildandet av 

naturreservatet och vi firar Hopajola 20 år. Guide Sivert Juneholm. Samling Nora torg kl 9.30. 

24 maj Djur i vattnet – småkryp, fiskar och fiske. Det finns ett samband mellan flugorna som 

sportfiskarna använder och insekterna i vattnet. Var med och undersök djurlivet och testa att 

binda en fluga. Kanske får vi upp någon fisk också. Samling Torget i Nora kl. 10.00, Svampen i 

Örebro kl. 10.00 och Karlsdal kl. 11.00. Naturskyddsföreningen Nora i samarbete med Thymalus 

Sportfiskeklubb Örebro. Anmälan till Kajsa 070-412 70 69 



        

                     

28 maj Venakärret. Länsstyrelsen guidar oss och berättar om Life-projektet. Samarrangemang 

med Naturskyddsföreningen i Karlskoga och Örebro läns botaniska förening. Samling på torget i 

Nora kl 17.30 för samåkning, kl. 18 vid missionshuset i Älvhyttan. 

5 juni kl 18 Invigning av Naturreservatet Skärmarboda och Naturnatt då vi lyssnar efter 

nattskärror. Samarrangemang med Hopajola och Länsstyrelsen. 

15-18 juni Natursnoksläger och ledarutbildning i Kilsbergen.  

15 juni Vilda blommornas dag. En utflykt för hela familjen, samling på torget i Nora kl. 10 och vi 

åker till en blommande äng, samarrangemang med Örebro läns Botaniska sällskap. 

 

Under barnveckan I Nora (v. 26) arrangerar vi en fjärilsutflykt till Munkhyttan. Anmäl er till Rain 

Nylund 0730-98 40 10 för tid och plats, eftersom det är väderberoende. 

 

25 juni Ramshytteängar. Samåkning kl 9 från torget i Nora, samling 9.30 i Ramshyttan. 

Tillsammans med Naturskyddsföreningen i Örebro. 

 

29 juni Blomstervandring i Skrekarhyttan med Sune Wendelsson, samåkning från torget i Nora 

13.30, kl 14 vid församlingshemmet i Viker. 

 
Under sommaren kommer Naturskolan i Nora att ha aktiviteter på Alntorps Ö  

från 23 juni – 8 augusti 

 Upptäckarsöndagar: Vi finns nära stranden med olika aktiviteter och kunniga naturguider. Vi 

kommer att ha lite olika teman och det finns material som vattenkikare, håvar, litteratur, 

luppar och kikare tillhands. Några gånger även skaparverkstad. 

 Onsdagsvandringar: Vi går runt ön med olika teman i fokus, t.ex. fåglar, mossor, träd, 

genbanken, blommor osv med kunniga naturguider. 

 Sköna fredagar: Lugn av naturen, yoga, dansa natur mm 

 

Du vet väl om att vi håller på att få en ny hemsida? 
Där kan du läsa om mer saker som händer t.ex. Naturkompisarna, uppdaterat 
program, kontaktuppgifter mm 

Kolla in på nora.naturskyddsforeningen.se  

 
 

                          

http://www.nora.naturskyddsforeningen.se/


        

                     

 
 
Naturskolan i Nora & Natursnokar 
 

Vi tycker att det finns för lite utomhusaktiviter där alla är välkomna, där olika åldrar kan 
mötas, lära av varandra och uppleva vår fantastiska Bergslagsnatur. 
Det behövs olika slags mötesplatser för viktiga samtal om miljö, natur och omställning. 
Nora har tätortsnära härliga naturområden med Alntorps ö som en pärla i Norasjön. En 
tillgång som kan glädja många fler barnfamiljer, äldre, övriga ortsbor och turister. Tanken 
är att få igång en verksamhet med en stor variation på upplevelser i naturen.  

Nu är vi på gång med att starta upp en Naturskola och Natursnokar (familjeaktiviteter) i Nora 

kommun och vi har fått en summa pengar från Leader Bergslagen till att försöka starta upp en 

verksamhet. I dagsläget vill vi ha kontakt med föreningar, skolor, ledare och pedagoger som är 

intresserade av utomhuspedagogik och natur. Vi vill att verksamheten ska vara en resurs både 

innanför och utanför skolans värld.  

I ansökan står: 

”Vi kommer att ta kontakt med skolorna för att på 

sikt skapa bra samarbetsformer, för att vara en 

resurs kring utomhuspedagogik, vardagsnatur, 

allemansrätten mm.  Utifrån skolans behov ha 

fortbildning för lärare, fritidspedagoger och vara 

med på utomhuspedagogiska aktiviteter med 

skolorna… Det här är starten på ett långsiktigt 

arbete där vi ser en naturskola med skogen, sjön, 

äppelträdgården och visningsträdgården som plats 

för naturguidningar, workshops, fortbildning, kurser 

och upplevelser för medborgarna i kommunen, 

turister och andra besökare.” 

 
Vi kommer att ha en stor variation med aktiviteter med olika guider, varierande teman och på skilda 
platser runt om i kommunen. Under sommaren har vi vår bas på Alntorps ö.  
Vi hoppas på samarbeten med föreningar i olika åldrar och med varierande kunskaper. 
 
 
Lena Bjärmark och Kajsa Grebäck 
Tel: 070-337 54 04   
e-post:  
kajsa.greback@naturskyddsforeningen.se 
lena.bjarmark@studieframjandet.se 
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Program våren 2014 

Grönt ljus för framtiden 
Onsdagar kl 18-21 

på Kungsgatan 10 i Nora 
(ibland på andra platser, bl.a. om vi ser att det blir ett stort intresse) 

 
Alla är välkomna när den gröna lampan är tänd 
Vi vill skapa en plats för gemenskap, där vi lär oss saker, byter tankar och 
idéer och finner gemensamma lokala lösningar. Vi är personer och 
organisationer som tagit initiativ och är ansvariga för de olika kvällarna. 
Alla intresserade är välkomna och vi delar gärna arrangörskapet med fler. 

 

 
 Februari 
12: Naturens gränser och människans 
framtid – kvällens samtal leds av Staffan 
Delin. För de som vill fördjupa sig finns 
möjlighet att vara med i en studiecirkel och 
lära sig mer, samtala om naturens gränser 
och politiska system. 
 
19: Filmkväll – vi ser film som berör och 
samtalar. Kvällsmacka ingår. 
 
26: Vi påverkar med penna – tillsammans 
försöker vi skapa en debattartikel, ett 
medborgarförslag eller annan text som vill 
förändring och långsiktig hållbarhet. 
 
 
 
 
April 
2: Skjutsgruppen och Länsstyrelsen talar om 
samåkning och en smart mobillösning. 
 
9: Bergsbruk i modern tid.  
Berndt Pettersson, gruvingenjör från 
Bergsstaten Falun talar om ”Bergsbruk – 
från undersökning till gruva”, ur ett juridiskt 
och geologiskt perspektiv. 
 
16: Filmkväll – ” Inte bara honung”. Vi ser 
filmen och samtalar om bin mm. 
Kvällsmacka ingår. 
 
23: ”Framtidsstafetten” i Nora med 
politikerutfrågning. 
 

Mars 
Under mars startar vi en odlarcirkel 
tillsammans med NorArt. 
5: Tema mat – hur minskar vi matsvinnet? 
 
12: Nora -landets smakrikaste gröna kom-
mun? Samtalskväll om grönstruktur-plan 
och hur vi vill att Noras grönytor och fina 
naturområden används på ett attraktivt sätt. 
 
19: Den smakrika trädgården, Lena 
Israelsson föreläser kl.19.30 
Samarrangemang med NorArt 
Församlingshemmet i Nora  
 
26: Fröbyte/plantbyte och stadsodling. 
Plats Bryggeriområdet.  
 
 
 
Maj 
7: Naturvänliga veckan: Bjud in fler ”vilda 
grannar”! Tips & bobyggarkväll för att locka 
våra vilda vänner; fjärilar, humlor & andra 
pollinerare, fåglar, igelkottar m m. 
  
14: Investeringars inverkan – hur styr vi 
investeringarna till långsiktig hållbarhet? 
 
21: Filmkväll – vi ser film som berör och 
samtalar. Kvällsmacka ingår. 
 
28: Kreativ verkstad om våra möjligheter  
att påverka politiken. Vem har makten  
egentligen? 
 

 

 Omställning Nora   Vi finns på FaceBook  


