
Hej!

Händer i maj

 Vandring vid Rosenlunds bankar. Torsdag 7/5.  
Vi besöker sandbankarna vid Rosenlund när backsvalorna har anlänt till sin häckningsplats! Ta med
fika. Samling vid Sannabadet kl. 18.00. Ansvariga: Jan-Olof Berlin 036-13 84 83.

 Inspiration Världen. Lördag 9/5.
Välkommen till en dag på med inspiration från hela världen.  I år sker eventet på sesamgallerian, där
blir det mat, kultur och föreläsningar från en rad olika organisationer. Följ länken för mer information
om schemat  för  dagen.  Kom gärna förbi  och  prata  med oss  och  om hur  Naturskyddsföreningen
arbetar med internationella frågor! Ansvarig: Elin Ram a.elin.ram@gmail.com.
http://www.abf.se/Distrikt-och-avdelningar/ABF-Jonkopings-lan/Evenemangsguiden/Ovrigt/-
Inspiration-Varlden-2015/. 

 Morgonvandring i Bankeryd. Söndag 10/5.
Natur och kultur på samma gång. Samling vid Hembygdsgården intill Bankeryds kyrka kl. 09.00. Ta
med fika. Samarrangemang med Bankeryds Hembygdsförening. Ansvarig: Lennart Öhman 036-37 07
75.

 Gökotta på Ko Mosse.  Torsdag 14/5.
Vi firar vårens ankomst med gökotta vid Stora Björnsjön och vandring på Björnöleden. Ta med fika.
Samling för samåkning vid Borstfabriken (Grännavägen 22) i Huskvarna kl. 06.00 eller på Västra torget
kl. 06.20. Ansvariga: Bengt Ohlsson 036-14 41 38

 Klimatvandringen. Onsdag 27/5.
Snart dags för den återkommande klimatveckan som sker i Jönköping 25-30 maj. Som en del av denna
vecka  anordnas  onsdagen  den  27/5  med  start  16.30  på  Upptech,  Västar  Holmgatan  34a  en
upplevelsevandring-  hållbara avtryck i  City.  Här kommer ni  att  hitta Natursnokarna som utforskar
djurlivet i munksjön och klimatgruppen som informerar om de viktiga ekosystemtjänsterna. För mer
information och anmälan följ länken. Ansvarig: Elin Ram a.elin.ram@gmail.com.
http://klimatveckan.klimatradet.se/program-2015/upplevelsevandring/ 

Just nu…
Till hösten startar kemikaliegruppen en studiecirkel på temat "Giftfri vardag".
Vi fyra tillfällen träffas vi med start kl. 18.30 till ca 20.00 i Studiefrämjandets lokaler. Datum och tema 
för träffarna är följande:
10 september – ”Maten”.
8 oktober – ”Plasten”.
5 november- ”Hygienartiklar och rengöringsmedel”.
3 december- ”En giftfri vardag- går det”?
Anmäl dig till Charlotta- charlottaholm@hotmail.com senast den 31 maj.
Vi ska försöka få tillgång till materialet så att alla anmälda kan läsa in sig i god tid och samla på sig 

annan information/tidningsartiklar i ämnet och tänka ut bra diskussionsfrågor. Kom igen och anmäl 
er till höstens intressantaste cirkel!
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Tips!
Ni har väl inte missat föreningen Aktion Rädda Vättern (ARV) ?! Deras

syfte är att skydda och bevara ekosystemet Vättern, land och sjö, nu och
för framtida generationer. Läs mer om dem på deras hemsida,

http://aktionraddavattern.eu/.

Tack för att du är med och stödjer Sveriges största miljöorganisation!
Gilla oss på facebook för mer tips och information om vad som är på gång: Naturskyddsföreningen

Jönköping. Eller besök vår hemsida!
https://www.facebook.com/naturskyddsforeningenjonkoping

http://jonkoping.naturskyddsforeningen.se/

Hälsningar
Styrelsen, Naturskyddsföreningen i Jönköping
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