Program för hösten 2014
Oktober
Måndag 20/10 Nordisk vildmark - Skärgård Ingemar Lind kommer till
Kl 19.00
Går'n (Godtemplargården) i Horn och visar sin nya film
om vildmarken i skärgården. Fritt inträde för medlemmar i
Naturskyddsföreningen. Kaffeservering.

November

Tisdag 11/11
Kl 19.00

Bilder från Oman - mycket fåglar och lite annat
Gunnar Ölfvingsson visar bilder och berättar om sin resa
till Oman för att fågelskåda.
Plats: Missionskyrkan i Rimforsa

Naturum Sommen har som vanligt ett stort utbud av guidningar och
aktiviteter! Nyheter för 2015 är vår utomhus-skräputställning och en gissa
träd-utmaning. Givetvis har vi också guidningar för stora och små, som till
exempel håva småkryp, prova på mete och ångbåtsguidningar på vackra
sjön Sommen. Varje dag kl.14 matar vi fiskarna och berättar om årets
kompisar i akvariet. Varmt välkommen till naturum Sommen! Håll utkik
efter fler aktiviteter och mera information på www.sommen-naturum.se
Öppettider: Slutet på april – mitten på september

En kort titt i backspegeln och en blick in i 2015.
Efter en fantastisk sommar har nu hösten kommit till Kinda- och Ydrebygden och därför kommer ett nytt program från Naturskyddsföreningen.
Vårens program bjöd på sju programpunkter varav årsmötet den 10 mars
var en. Vid årsmötet blev det lite förändringar i styrelsen. Nisse Carlsson
och Roland Yngwe lämnade sina uppdrag som styrelseledamot respektive
kassör och Kjell Lernedal lämnade sitt uppdrag som revisor.
Vi tackar Nisse, Roland och Kjell för deras insatser i föreningen och hälsar
Astrid Rydberg välkommen åter som ledamot i styrelsen. Vi säger också
välkomna till Kristian Nylander som tar över rollen som kassör och Bo
Karlsson som efterträder Kjell som revisor. Hans Karlsson omvaldes som
ordförande och Allan Westerdahl och Carin Olsson som ledamöter.
Kristian Nylander och Anna Sandhammar har ett år kvar på sina
mandatperioder. Roland Yngwe finns kvar i styrelsen som ersättare och en
plats som ersättare är vakant. Som ny revisor välkomnar vi Bo Karlsson.
Stig Schultz omvaldes som revisor. Platsen som ersättare för revisorerna är
vakant vilket också gäller platserna i valberedningen.
2015 fyller Kinda-Ydre kretsen av Naturskyddsföreningen 40 år. Det
kommer på något sätt att uppmärksammas. Har du som läser dessa rader
något minne från föreningens verksamhet under dessa 40 år som du skulle
vilja dela med dig av? Det kan vara allt från ärenden som styrelsen jobbat
med till personliga upplevelser av någon programpunkt. Bilder, skrivna
eller muntliga berättelser i samband med någon av våra programpunkter
under 2015, allt är välkommet.
Lika välkommet är förslag på programaktiviteter. Det behöver inte bara
vara vår/sommaraktiviteter utan kan också vara något till nästa
höst/vinterprogram.
Hör av dig till ordförande Hans Karlsson med dina minnen från kretsens 40
år eller med förslag på programpunkter.
hans.karlsson@naturskyddsforeningen.se eller telefon 070-224 04 47
Vill du ha vårt program på E-post istället? Då kan du anmäla dig till vår
E-postlista genom att skicka ett mail till roland.yngwe@privat.utfors.se
Du får då programmet tidigare och kan dessutom få reda på ändringar som
sker i programmet. Vi finns också på Facebook.
Vår hemsida har adressen: www.kindaydre.naturskyddsforeningen.se

Handla Miljövänligt
Vill du vara med och påverka?
Vi vill gärna ha flera som är
intresserade och vill vara med
och arbeta med temat.
Vi samarbetar med
Studiefrämjandet
Naturskyddsföreiningen i Kinda-Ydre
c/o Roland Yngwe Dagsverksgatan 6,
59036 Kisa

Har du tittat på vår hemsida?
Vi finns också på Facebook

