Augusti

Maj
Lördag 9/5
Kl.: 07.00

Exkursion vid Striern. Vi har en exkursion vid Striern
med Gunnar Ölfvingsson som guide. Samling vid
Kättilstad Kyrka. Medtag matsäck.

Lördag 16/5 Idhult naturreservat Paradisisk klippäng och mörka
Kl. 10 o 12.30 skogar Vi inleder med ett besök på klippängarna där
vårfloran kulminerar med alla tusen plantor av Adam och
Eva. Efter lunch vandrar vi österut genom Idhults by.
Stigen leder oss in mellan högresta granar, död ved och
fuktiga marker. Tag med matsäck och gärna stövlar eller
grova skor för ett besök i barrskogen. Guider: Lars Frölich
och Anders Tingvall Pris: 50 kr/vuxen för en guidning,
följ med på båda för 80 kr. Gratis för barn.
Söndag 24/5 Nationalparkens dag Besök i Norra Kvills Nationalpark,
19 km NV om Vimmerby samt Kvills Naturreservat med
Rumskullaeken, ett av Europas äldsta träd, 1000 år med en
omkrets 13,6 meter! Guide: Thorsten Ungsäter i samarbete
med Naturskyddsföreningen i Tranås. Om du anmäler dig
till ansvarig för besöket, Thorsten Svärd 070-697 25 37,
senast 14/5 bjuds det på korv och dricka. Övrig matsäck
medtages av var och en. I Tranås sker samling för
samåkning vid Parkhallens parkering klockan 8.30 och i
Österbymo är det klockan 09.00 på parkeringen vid Coop.
(f.d ICA).För besked om samlingsplats i Norra Kvill och
starttid för guidningen kontakta Thorsten Svärd.
Kontakt Kinda-Ydre: Hans Karlsson 070-224 04 47
Läs gärna mer på:
http://www.sverigesnationalparker.se/park/norra-kvills-nationalpark

Söndag 23/8 Besök i Tabergs gruva Gruvguiden Hans Fransson tar
Kl.: 08.30
oss med på en vandring i gruvan som av Linné kallades
Coop Ö-bymo för "Miraklet i Småland" I gruvan övervintrar ett stort
antal fladdermöss. Därför finns i anslutning till gruvan ett
fladdermusmuseum" Besöket i Tabergsgruvan kostar 50:Medtag matsäck och varma kläder och skor. (vinterjacka)
Åk via Parkhallen Tranås 09.00 alternativt direkt från
Österbymo till Taberg (beroende på antal deltagare).
Kontaktperson Kinda-Ydre: Hans Karlsson 070-224 04 47
Kontaktperson Tranås: Märta Svärd 0381-645086
Fladdermusmuseum finns att besöka. Kostnad: 50 kronor
Medtag eget fika.Obs! Vinterjacka och varma skor
rekommenderas. Ansv: Märta Svärd Tel: 0381-645086

September
Söndag 13/9 Besök i Skurugata och Skuruhatts naturreservat
Vi besöker ett av sydsveriges märkligaste naturfenomen.
Mera information kommer på hemsidan.
Naturum-Sommen har många aktiviteter att erbjuda. Gå in på deras
hemsida för att se deras utbud (www.sommen-naturum.se) eller ta
kontakt med naturum: 0702-97 47 22 eller på mejl:
naturum.sommen@live.se

Har du tittat på vår hemsida?
http://kindaydre.naturskyddsforeningen.se
Gå in på vår hemsida och titta på vad som hänt förut och vad som
kommer. Ändringar i programmet förs in på vår hemsida. Du kan också
hämta hem program och dukument på hemsidan.
http://kindaydre.naturskyddsforeningen.se
Vi finns också på Facebook

E-postlistan

Nu är det 120 personer som finns med på vår
E-postlista. De får programmet per mail.
Förändringar i programmet och tillkommande
händelser får de också reda på.
Vill inte du också vara med på listan? Skicka
ett mail till: roland.yngwe@privat.utfors.se
Vi samarbetar med Studiefrämjandet

Program för våren/sommaren 2015
Mars
Måndag 9/3
Kl 19.00

Hundens inre liv. Kan hundar skämmas och känna
svartsjuka? Hur bra är de att förstå vårt språk? Per Jensen,
professor i etologi vid Linköpings universitet,berättar om
senaste forskningens framgångar om ”människans bästa
vän”. Arrangör är Horn-Hycklinge Föreläsningsförening.
Plats: Godtemplargården i Horn. Medlemmar i
Naturskyddsföreningen har fritt inträde. Kaffeservering.

Måndag 23/3 Årsmöte i Rimforsa
Kl.: 19.00
Årsmötet är i år i Församlingsgården i Rimforsa. Vi bjuder
på kaffe o kaka. Ansv.: Hans Karlsson 070-224 04 47

April
Lördag 25/4

Länsförbundets stämma i Valdemarsvik Ytterligare
information kommer på årsmötet och även på vår
hemsida.

Maj
Lördag 2/5
kl. 10

Väsby branter Ur elden och askan kommer livet.
Sommaren 2014 brann det högst upp på berget vid Väsby
branter. Direkt efter branden började myror bygga upp
sina stackar och de första skira plantorna spirade i den
svarta askan. Vi besöker brandfältet och på vägen följer vi
en dalgång med spännande växtlighet. Guider:Lars Frölich
och Anders Tingvall. Pris:50 kr/vuxen. Arr: Kinda
kommun.Vägbeskrivning till Väsby branter: I Slätmon,
mellan Kisa och Rimforsa tag av från Rv 34/23 mitt emot
infart mot Håkantorp, tag av västerut på grusväg. Följ
skyltar längs grusvägen i 2,5 km och parkera på andra
sidan av den stora bergtäkten.

