
Arbetet med Naturskolan och skolträdgården i Gyttorp fortsätter.
Vi har varit ute med skolklasser och fotografetat skog, genomfört en massa kul 
aktiviteter på Alntorps ö och mycket annat. I våras planterade vi tillsammans 
med eleverna på  Gyttorpkolan den efterlängtade labyrinten, planterade träd 
och satte potatis i den blivande skogsträdgården. 

Vill du stötta vårt arbete med skolträdgården?
Det finns möjlighet att vara med att medfinansiera skolträdgården, med nöt- 
och fruktträd, bärbuskar, kryddor och ätbara växter. Alla bidrag är värdefulla!
Swisha ditt bidrag till: 123 6416 226. Ange ”Skolträdgården”, ert namn, ev 
företagsnamn. Eller sätt in pengar på Nora Naturskyddsförenings bankkonto: 
81919-140 656 257. 

Kontakt: Ordförande Henrik Perrin 070-946 04 20 henrikperrin@hotmail.com 

Skogsträdgårdscirkel
Vi planerar en ny studiecirkel om perma-
kultur med fokus på skogsträdgård. 3-4 
träffar med start i oktober. Cirkelledare 
Olle Andersson.  
Anmäl ditt intresse till kajsa.greback@
naturskyddsforeningen.se 

Lagningscafé 
Välkommen att ta med dig något trasigt 
och laga det tillsammans med andra. 
Kanske behöver du hjälp med att få 
något lagat? Kanske har du färdigheter 
som du kan dela med dig av? Ledaren 
Sven lagar gärna datorer och elektronik 
men träffarna är öppen för alla som vill 
laga - textil, hantverk, prylar eller vad 
som helst. Läs mer om kommande 
datum här: https://lagningscafe.word-
press.com/category/nora/ Har du frågor 
kontakta Sven Brekhof Eriksson sven@
kulturkooperativet.se
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Miljövänliga veckan och 
Framtidsveckan 
30 september – 9 oktober

Utställning biblioteket i Nora 
Fräsch på riktigt!

Läs mer om årets tema på 
naturskyddsforeningen.se/frasch 

29 sep - 1 oktober
Skogsinventeringskurs Svamp 
Klacka-Lerberg. För info och anmälan 
se orebrolan.naturskyddsforeningen.se.

Lördag 30 september 11.00-14.00
Rovfåglar och Drakbygge i Tysslingen
Vi bygger drakar och pratar om rovfåg-
lar. Guider som pratar engelska, arabis-
ka, syrianska, pashtu, dari, urdo/hindi, 
albanska och svenska finns på plats. 
Läs mer på hopajola.se.

Onsdag 4 oktober kl 18.00 
Café Planet - 
Vårt vatten, en ödesfråga
Hur har vi det med vårt vatten? Varje 
dag använder vi tusentals olika kemi-
kalier i vårt vardagsliv. Hur kan vi vara 
med och påverka så att vi får en bättre 
vattenkvalitet i framtiden?
Mia Svedäng, limnolog och projektle-
dare för ”Viva vatten” delar med sig av 
idéer och förslag på vad man kan göra 

själv till dig som vill göra något konkret 
för att förbättra vattenmiljön  Mia är 
limnolog och projektledare för lokal 
vattenmiljö vid Naturskyddsföreningen. 
Vi avslutar med en workshop där du får 
gör en egen hudvårdsprodukt.
Plats: Biblioteket i Nora

Måndag 9 oktober kl 18.00 – 20.30
Transition Stories  
med Rob Hopkins 
Lokala lösningar för ett hållbart sam-
hälle. Transition Network, den interna-
tionella omställningsrörelsen, är idag 
är verksam i över 50 länder. Som le-
dande global aktivist har Rob Hopkins 
inspirerat människor över hela världen 
i att engagera sig i omställningen till 
hållbara, postfossila lokalsamhällen. 
2012 mottog han EU:s Civil Society 
Prize. Föreläsningen hålls på engelska, 
det efterföljande samtalet är tvåsprå-
kigt (engelska/svenska). Svinnfika 
serveras i pausen. Fri entré.  
Plats: Örebro Universitet, hörsal L1, 
Långhuset. Samåkning från Torget i 
Nora kl. 16.45. Kontaktperson: Lena 
Bjärmark 

Mer om vad som händer under 
Framtidsveckan hittar du på 
orebrolan.framtidsveckan.net

Lördag 18 november kl. 9.30 – 16.30
Kretskonferens – Tema vattenfrågor 
och verksamhetsriktlinjer
Förutom att du får träffa andra engage-
rade medlemmar från Örebro och Värm-
lands län kommer även Karin Lexén, vår 
generalsekreterare på Naturskyddsfören-
ingen m.fl från riks och kunniga föredrags-
hållare kring vattenfrågor.
Anmäl dig till 
kajsa.greback@naturskyddsforeningen.se 
Mer information finns på 
orebrolan.naturskyddsforeningen.se 
Plats: Karlskoga folkhögskola 

Torsdag 30 november kl 18.00 
Café Planet – Vätgas eller el 
i framtidens fordon?
Peter Jordansson berättar hur vi kan få 
ner förbrukning och framför allt utsläpp 
från våra helt vanliga bilar. Kom och hör 
hur vätgastillsatser i bilar fungerar och 
hur du kan få upp till 30% bättre förbruk-
ning i din bil.  
Dessutom kommer Anders Semstrand, 
erfaren elbilsförare och Peter Palm, 
elbilsförsäljare, berätta om elbilar.
Plats: Biblioteket i Nora

2018:
Onsdag 17 januari kl 18.00
Afrikas vackra vildmark, men hur är 
det för djuren?
I Afrika pågår en hänsynslös jakt på vilda 
djur, med artutrotning och ekologisk 
obalans som effekt. Roland Stanbridge 
berättar och visar bilder från sina resor i 
Botswana och Namibia. 
Plats: Jaktvillan i Ramshyttan 

I alla våra aktiviteter 
samarbetar vi med

Torsdag 26 oktober kl. 18.00
Café Planet – Ett resilient samhälle – vad innebär det?
Hur bygger vi ett hållbart och motståndskraftigt samhälle? 
Resilience – ett ord som det pratas mycket om i medier, men vad betyder det? 
I kväll har vi chans att lära om det och hur man jobbar med hållbart planerande 
på olika platser i världen. Hur kan vi jobba med det i Nora?
Erik Rottier från ResilientWASH guidar oss genom kvällen.
Plats: Biblioteket i Nora


