
 
 
 
 
 

Program för våren/sommaren 2014 
 
Februari 
Måndag 10/2 Skeppsbruten i Arktis. Oscar Westman berättar och visar  
Kl.19.00 bilder från en färd till Spetsbergen med m/s Explorer i
  "Gårn" (Godtemplargården)  
  Horn-Hycklinge föreläsningsförening arrangerar.  
  Medlemmar i Naturskyddsföreningen har fritt intäde.  
  Kaffeservering 
 
Onsdag 19/2 Havsörnsspaning i Hallstad ängar 
Kl..: 10.00 Arrangör: Kinda kultur och fritid 
 
Tisdag  25/2 Med kameran bland vilda djur Magnus Nyman visar  
Kl.: 19.00 bilder i Godtemplargården i Rimforsa. Magnus Nyman tar  
  oss med ut i naturen och berättar om spännande möten med  
  björnar, hjortar, örnar och mycket mera. Magnus Nyman 
  har arbetat professionellt som frilansfotograf sedan 1993, 
  dvs i 20 år och han har sin bas i Östergötland.  
  Medlemmar i Naturskyddsföreningen har fritt inträde. 
  Arrangör: Kinda kultur och fritid och Neva Books 
 

Mars  
Måndag 10/3 Årsmöte i Biblioteket i Kisa 
Kl.: 18.30 Årsmötet i konferensrummet 
Kl.: 19.00 Inte bara honung Filmvisning i utställningshallen i 

samverkan med Biodlarna i Kisa, Kinda - kultur och fritid 
och Hemträdgårdsföreningen. 

 

 
 
 
 
 
 
Tisdag 25/3 Våffelkafé i Rimforsa församlingsgård  
Kl.: 19.00 I Kinda kommun finns 29 naturreservat. Lars Frölich och 

Anders Tingvall finns på plats och ger inspiration att 
upptäcka nya vackra pärlor i Kindabygden. Detta 
kombinerar vi med våffelcafé och släpp av 2014 års 
naturguidningar i Kinda. Varmt välkomna! 
Arrangör: Kinda kultur och fritid 

 
April  
Lördag 26/4 Naturum Tåkern Vi gör en utflykt till Tåkern och ser på  
Kl.: 09.00 fåglar och besöker naturum. Åk i egen bil eller ring för 

samåkning från Kisa och Tranås.  
Kontakta Hans: 0140-802 61  0702-24 04 47 

 eller Roland Tel.: 0494-716 58  0702-00 62 09 
 
Söndag 27/4 Länsförbundets stämma i Finspång Ytterligare 

information kommer på årsmötet och även på vår hemsida. 
 

Maj  
Lördag 10/5 Exkursion vid Striern. Vi har en exkursion vid Striern 
Kl.: 06.30 med Gunnar Ölfvingsson som guide. Samling vid 

Kättilstad Kyrka. Medtag matsäck. 
 
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 / mejl: naturum.sommen@live.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 
http://kindaydre.naturskyddsforeningen.se 
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Naturum Tåkern i snöoväder Foto: Malin Granlund Feld 

 
Har du tittat på vår hemsida? 

http://kindaydre.naturskyddsforeningen.se 
På vår hemsida kan du se programmet och om det skett förändringar eller 

tillägg. Där kan du hämta hem program och dokument. 
Vi finns också på Facebook!!. 
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