
 
 
 
Hej medlemmar! Här kan ni läsa om en del av vad som händer i 
Naturskyddsföreningen i länet. Hoppas vi ses! 
 
Fredag 29 september kl 19.00 
 

Årets yvigaste och grönaste föreställning  - Vi som bor här  
Naturskildraren Martin Emtenäs och den legendariske 
musikern Stefan Sundström ger sig ut på årets yvigaste och 
grönaste turné! Välkomna till en föreställning om biologiskt 
mångfald - i mellanrummet mellan glitter och gråsuggor!  

Arrangör Askersunds Riksteaterförening  

Foto: Riksteatern 

 

Miljövänliga veckan och Framtidsveckan v.40 

En dryg vecka full av spännande aktiviteter. 
Många av Naturskyddsföreningens kretsar har 
utställningar på bibliotek, föredrag, upplevelser 
och workshops. Se de lokala kretsarnas hemsidor. 

Mer om kampanjen: naturskyddsforeningen.se 

Dessutom arrangeras det många andra spännande saker!  
Här kommer några tips till:  
 

Naturskyddskurs 29 sep-1 okt 2017 
Signalarter och rödlistade arter i 
skogen med fokus på svampar 
Klacka-Lerberg (Nora) Örebro län. 
Lär dig mer om skyddsvärda arter i 
skogen ! 
Anmälan och mer info hittar du här 
 

För info: 070-5784120 David Tverling, samordnare Örebro läns Skogsgrupp 

 

Lördag 30 september 11.00-14.00 
Rovfåglar och Drakbygge i Tysslingen 
Vi bygger drakar och pratar om rovfåglar. Guider som pratar 
engelska, arabiska, syrianska, pashtu, dari, urdo/hindi, albanska 
och svenska finns på plats. Gratis buss från Örebro. 
Läs mer på hopajola.se 

http://askersund.riksteatern.se/
https://www.naturskyddsforeningen.se/fräsch
http://www.studieframjandet.se/Kurs/nora/Naturskyddskurs-Signalar%ADter-och-rödlistade-arter-i/667618/
http://www.studieframjandet.se/Hopajola/Hopajola/


 

Måndag 9 oktober kl 18.00 – 20.30 
Transition Stories  med Rob Hopkins  
Lokala lösningar för ett hållbart samhälle. Transition Network, den internationella 
omställningsrörelsen, är idag är verksam i över 50 länder. Som ledande 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 
tvåspråkigt (engelska/svenska). Svinnfika serveras i pausen. Fri entré.   
Plats: Örebro Universitet, hörsal L1, Långhuset.  

 

 
Mer om vad som händer under Framtidsveckan hittar du på  
orebrolan.framtidsveckan.net    Här kan du även lägga in egna evenemang! 

 
 
 
Rundberget – hjälp till med taket på vår lilla stuga 
18-23 oktober fortsätter vi med att lägga om taket på 
tvättstugan. Alla är välkomna att bidra med sin insats, stor som 
liten. Stugan ligger på vår fastighet en mil norr om Kopparberg.  
Vill du vara med hör av dig till Rune Torstenson 
rune.torstenson@telia.com,  070-308 98 25. 
Huset kommer att användas som raststuga för besökare i vår 
skog i Rundberget 
 

Lördag 18 november kl. 9.30 – 16.30 

Kretskonferens – Tema vattenfrågor och 
verksamhetsriktlinjer 
Förutom att du får träffa andra engagerade 
medlemmar från Örebro och Värmlands län 
kommer även Karin Lexén, vår general-
sekreterare på Naturskyddsföreningen m.fl från 
riks och dessutom kunniga föredragshållare 
kring vattenfrågor. 
Anmäl dig till 
kajsa.greback@naturskyddsforeningen.se 
Mer information finns på  
orebrolan.naturskyddsforeningen.se  
Plats: Karlskoga folkhögskola  
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