
 
 
 
Rätt e-postadress ger dig senaste nytt från föreningen 
Vill du få information från oss? Vi skickar ut medlemsmejl 
cirka en gång per månad. Anmäl eller ändra din  
e-postadress hos medlem@naturskyddsforeningen.se.  
 
 
Vid kulturarrangemang och 
studiecirklar samarbetar vi med:  

Vinter & Vår  
2017/2018 
 

 
Naturarium  

Östra Promenaden 7A  
602 28 Norrköping 

Tel 011-10 54 33 
Föreningens plusgiro: 32 96 76-1 

norrkoping@naturskyddsforeningen.se 
www.norrkoping.naturskyddsforeningen.se 

Vi finns på Facebook: 
facebook.com/naturskyddsforeningennorrkoping 
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November 
Höstlovsöppet på Naturarium 
Tisdag 31 oktober och torsdag 2 november kl. 10.00-15.00 
Se de fina samlingarna av fåglar, däggdjur, insekter med 
mycket fjärilar, stensamling, herbarium och litteratur. 
Lyssna också på fågelsång och umgås med likasinnade. 
Lokal: Naturarium, Östra Promenaden 7A. 
Kontakt: Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88 

Filmvisning, The Borneo Case 
Lördag 18 november kl. 16-17.20 
The Borneo Case är en modern thriller om ett av vår tids 
största miljöbrott – skövlingen av Borneos regnskog. Med 
unikt material skildrar filmarna Dylan Williams och Erik 
Pauser hur regnskogen försvann och vem som tog hand om 
förtjänsten. Tio biobiljetter lottas ut gratis till 
Naturskyddsföreningens medlemmar. Först till kvarn.   
Lokal: Cnema, Kungsgatan 56 
Anmälan: Maja Kling Ek, majaklingek@gmail.com, 
0722156198 

Alla medlemmar är välkomna att hyra vår stuga på Ytterö i 
Gryts skärgård. Gå in på vår webbplats för mer information. 

 

Arbetstillfällen på Nybyggeängen 
Lördag 14 april kl. 10.00 – 15.00 
Tisdag 24 april kl. 18.30 – 21.00 
Lördag 28 april kl. 10.00 – 15.00 
Vi räfsar (fagar) på ängen och samlar ihop ris till 
valborgsmässoelden. Föreningen bjuder på resekostnader. 
Ta med: Arbetshandskar och sekatör om du har och fika. 
Samåkning: En halvtimme innan utsatt tid från korsningen 
Östra Promenaden/ Hospitalsgatan 
Kontakt: Göran Esbjörnsson, g.detry1@telia.com, Cecilia 
Ambjörn, 070-978 44 88 

 
Valborg på ängen 
Måndag 30 april kl. 19.00 
Välkommen att fira vårens ankomst vid elden och med 
morkullorna. Vi hälsar våren med en skymningspromenad 
kring gården och sång vid elden. Tag med matsäck, grillkorv, 
varma kläder och kikare. 
Samåkning: Klockan 18.30 från korsningen Ö. 
Promenaden/Hospitalsgatan 
Kontakt: Göran Esbjörnsson, g.detry1@telia.com, Cecilia 
Ambjörn, 070-978 44 88 

 

Våra arbetsgrupper 
Brinner du extra mycket för till exempel skog, plan- och 
trafikfrågor eller att handla miljövänligt? På vår webbplats 
www.norrkoping.naturskyddsforeningen.se hittar du alla 
våra arbetsgrupper. Du är varmt välkommen att vara med! 
 
Styrelsen 
Ordförande Stefan Arrelid, 0727 28 20 75 
stefan.arrelid@telia.com 
Kontaktuppgifter till styrelsen finns på vår webbplats.  
Omslagsfoto: Anders Wennerblad 
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Röjning i Glans kalkbrott 
Lördag 7 april kl. 9:30 – 14:00 
Vi röjer sly och eldar. 
Ta med: Handskar, såg eller sekatör om du har (några 
redskap finns att låna) och matsäck. 
Samåkning: Kl. 9:00 från korsningen  
Östra Promenaden/Hospitalsgatan. 
Kontakt: Jan Axelsson, 011-17 36 15, 
mirjamidestrom@gmail.com 
 

Klädbytardag 
Lördag 14 april kl. 10.30 – 13.00 
Förnya din garderob på ett miljösmart och roligt sätt. Ta med 
dig max fem rena plagg i fint skick. För varje plagg du 
lämnar kan du välja ett nytt! Inlämning mellan kl. 10.30-11.30. 
Utlämning startar kl. 12.00.   
Lokal: Hallarna, Tunnbindaregatan 37          . 
Kontakt: Kerstin Gustafsson, 070–1731159, 
kvickroten@hotmail.com 

 
Utflykt med fågelskådning  

Torsdag 26 april kl. 18.00 – ca 20.00 
Vi åker till Beteby våtmark i Svensksundsvikens 
naturreservat. Det är en populär lokal för bland annat vadare, 
änder och skådare. Vi skådar fågel tillsammans och äter vår 
medhavda fika vid fiskebodarna. 
Ta med: Fika och kikare. 
Samåkning: Kl. 17.30 från Östra Promenaden/Hospitalsgatan 
för samåkning. 
Kontakt: Göran Esbjörnsson, 011-18 93 12, g.detry1@telia.com 
 
 
 
 

 

December 
 

Vi syr tygkassar tillsammans för att 
minska på plastkassarna 

Lördag 2 december kl. 13 – 16. 
Vi syr fina och praktiska tygkassar under handledning. Ta 
med tyger och symaskin om du har, annars har vi. Tråd 
finns. Har du tyger du kan ge bort så är det välkommet. 
Föreningen köper in tyger till ett antal tygkassar som man 
kan köpa. Bra julklapp kanske? Vi fixar adventsfika till 
självkostnad. 
Lokal: Naturarium, Östra Promenaden 7A 
Anmälan: Lena Johansson, lena173@telia.com, 070-791 10 65 

 
Luciasånger på Naturarium 
Lördag 16 december kl. 14.00 – 16.00 
Vår traditionella samling inför julen på Naturarium. Allsång 
och julvisor. Vi bjuder på lussekatter och kaffe. Alla 
medlemmar är välkomna.  
Lokal: Naturarium, Östra Promenaden 7A. 
Kontakt: Styrelsen, norrkoping@naturskyddsforeningen.se 
 

Januari 
 

Förändra världen inte klimatet  
Torsdag 18 januari 18:00 – 19:00 
Lär dig om klimatförändringarna och vad vi kan göra för att 
stoppa dem. Sofi Holmin Fridell atmosfärskemist och Elin 
Sjökvist meteorolog varvar teoretisk kunskap med 
inspirerande exempel.  
Lokal: Studiefrämjandet Kungsgatan 53 
Kontakt: Maja Kling Ek, 0722156198 
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Vinterfåglar vid Strömmen 
Lördag 20 januari kl. 10.00 – 13.00 
Vi tittar på övervintrande fåglar vid Strömmen och 
Himmelstalund. Promenaden kan ta 2–3 timmar. Inga 
förkunskaper krävs.  
Ta med: Kikare och fågelbok om du har 
Samling: Färgargården vid Motala ström. 
Kontakt: Göran Esbjörnsson, 011-18 93 12, g.detry1@telia.com 
 
Medlemmarnas bilder 
Torsdag 25 januari kl. 19.00 – ca 21.00 
Visa dina naturbilder för andra medlemmar i föreningen. 
Meddela Christer i god tid, för att få dina foton inlagda i 
kvällens bildspel. Bäst är om du kan lämna bilderna i jpeg-
format på ett USB-minne eller på en DVD-skiva. 
Lokal: Studiefrämjandet, Kungsgatan 53. 
Kontakt: Christer Widlund, tel. 070-588 63 88, 
christer.widlund@telia.com. 
 

Februari 
Fröbytarkväll 
Torsdag 7 februari kl. 18.00 – 20.00 
Vi byter fröer och tar fram de nya frökatalogerna. 
Välkommen till Naturariet med eller utan fröer. 
Samarrangemang med Förbundet Organisk Biologisk Odling 
i Norrköping (FOBO). 
Lokal: Naturarium, Östra Promenaden 7A 
Kontakt: Ulla Nilsson, 070-560 20 04, 
ullamaritanilsson@gmail.com 
 
 
 
 
 

Sportlovsöppet på Naturarium 
Måndag 19 feb., onsdag 21 feb., fredag 23 feb. kl. 10.00 – 15.00 
Passa på och se de fina samlingarna av fåglar, däggdjur, 
insekter med mycket fjärilar, stensamling, herbarium och 
litteratur. Lyssna också på fågelsång och umgås med 
likasinnade. 
Lokal: Naturarium, Östra Promenaden 7A. 
Kontakt: Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88 

 

Mars 
Välkomna till årets kretsstämma 
Torsdag 15 mars kl. 18.00 – 21.00 
Ta chansen att påverka föreningen. Motioner skickas till 
Stefan Arrelid senast 15 februari. Handlingar delas ut vid 
stämman. Vi väljer ny styrelse, delar ut miljödiplom och 
bjuder på fika. Marika Sjödin visar bilder från resan till 
urskogen Bialowieza i Polen. Lotteri med många fina vinster. 
Lokal: Hemgården, Saltängsgatan 7 
Kontakt: Christer Widlund, 070-588 63 88 
christer.widlund@telia.com, Stefan Arrelid 
stefan.arrelid@telia.com 
 

April 
Fågel- och blomvandringar 
Onsdagar kl. 18.00. Start onsdag 4 april. 
Avsedd för nybörjare, tidigare kursdeltagare som vill 
repetera och alla som vill lära sig mer om fåglar och 
blommor genom att delta i gruppstudier. Huvuddelen sker 
ute i naturen om vädret tillåter och kvällarna är ljusa. Det går 
att komma med senare också. 
Samling: Naturarium, Östra Promenaden 7A. 
Anmälan: Jan Roos 011-12 48 36. 
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