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Kom och laga dina kläder. Vi visar hur du kan laga t.ex 
jeans eller stickat. Du kan också redesigna dina plagg 
eller sy en kasse eller en keps. 
Kom och var kreativ. Symaskiner och tyglappar 
kommer att finnas på plats. 

Lagningsverkstad.
Torsdagar 2 april, 23 april, 7 maj och 28 maj, kl. 15-20

Plats:  Hofs Lifs, 
Kungsgatan. 29-31.

Ansvarig: Lotta Svensson, 
0474-350 20

Prova på att karda ull! Sen kan du  tova en sittdyna, 
äggvärmare, höna eller boll.
Kostnad : 100:- Material ingår.

Prova på att karda svensk fårull. 
Torsdag 14 maj kl 16-20  

Plats: Hofs Lifs, 
Kungsgatan 29-31.

Ansvarig: Lotta Svensson,  
0474-35020.

En av årets viktigaste dagar i föreningen är denna 
vårsöndag då vi räfsar rent på vår äng. Detta är viktigt 
för att gynna växterna och för att underlätta slåttern i 
augusti. Välkomna till en trevlig arbetsgemenskap där 
alla kan delta. Ta med fika. 

Samling: Parkeringen vid 
Norrtull kl. 09.00 eller åk 
direkt till Tussudden.

Ansvariga: Ingemar 
Henriksson, 0470-27444 
och Uno Pettersson, 070 
588 56 14 

Fagning på Tussudden. 
Söndag19 april kl. 09.00

Styvmorsvioler på Hemmaängen i Osaby. Foto: Uno P.

 



På en torr backe i Tävelsås blommar backsippan som 
bäst och på Hemmaängen i Osaby brukan 
kungsängsliljan stå i blom i början av maj liksom en 
mängd andra örter.  Det blir en kvällstur på ett par 
timmar då vi också lyssnar på fågelsång. Ring om du 
vill ha skjuts med någon.

Samling: 
Reservatsparkeringen i 
Osaby. 

Ansvarig:  Uno Pettersson, 
070-5885614. 

Kvällstur för att titta på backsippor och kungsängsliljor. 
Onsdag 6 maj kl. 18.00

Det blir besök vid den restaurerade fågelsjön Lilla 
Attsjön och därefter lunch och stämmoförhandlingar. 
Vill du veta vad som händer i länet så passa på tillfället. 
Detta är inte bara för styrelsen utan alla är välkomna. 
Anmälan till Lars Carlsson senast 20 april.

Samling. Parkeringen vid 
Norrtull. 

Ansvarig: Lars Carlsson, 
0707-19 41 00
 

Länsförbundets årsstämma i Attsjö gamla skola. 
Söndag 26 april kl. 10.00

Byn Hågeryd norr om Växjö minns säkert många 
genom bröderna Erik och Sigvard som på 80-talet blev 
TV-kändisar. Nu har deras gård blivit naturreservat och 
den sköts så att slåtterängarna, betesmarkerna och 
lövskogen skall behålla sin artrikedom. Vid den här 
tiden blommar bl.a. jungfrulin, svinrot, smörbollar och 
sommarfibbla. Vi kommer också titta på hartmansstarr, 
en högväxt starrart som bara har påträffats på  en 
handfull ställen i vårt län. Ta med fika.

Botanisk exkursion till Hågeryd. 
24 maj kl. 09.00

Samling: Parkeringen vid 
Norrtull. 

Ansvarig: Uno Pettersson, 
070-5885614. 

De vilda blommornas dag i Bokhultet. 
Söndag14 juni kl. 09.00

Samling: Parkeringen i 
Biparadiset.
 
Ansvarig: Uno Pettersson

Nu är det mycket som blommar i betesmarker, 
våtmarker och lövskog. Här finns också rikligt med 
ormbunkar och vi tittar också på de vackra gräsen med 
sina vippor och ax. Ta med lupp, flora och fika.

Slåtter på vår äng Tussudden. 
Söndag 9 augusti kl. 09.00

Samling:  Parkeringen vid 
Norrtull kl. 09:00 eller åk 
ut på egen hand. 
Ansvariga: Ingemar 
Henriksson och Uno 
Pettersson, tel som ovan

Alla är välkomna att delta i slåttern på vår fina äng. De 
som inte är vana att hantera en lie kan hjälpa till genom 
att räfsa. Föreningen bjuder på mat. Vi vill därför att du 
anmäler senast torsdag 6 augusti om du vill äta.
Ring för vägbeskrivning. Ta med lie eller räfsa om du 
har.



Besök i Hörnebo Skiffergruva. 
Söndag 20 september 09.00

Samling: Parkeringen vid 
Norrtull kl. 09:00 eller 
parkeringen vid 
skiffergruvan kl 10:00. 

Ansvarig: Per Darell, 072-
5086686 och Uno 
Pettersson, 070-5885614. 

Tillsammans med Alvesta-kretsen gör vi ett besök i 
skiffergruvan i Hörnebo i Vetlanda kommun. Vi får lära 
oss lite om geologin och tittar på kärlväxter, mossor, 
lavar och svampar. Har vi tur kanske några musikanter 
dyker upp. Guider blir Tomas Hallingbäck och Per Darell 
som båda är mycket skickliga på mossor. Hörnebo 
ligger ca 7 km nordväst om Ramkvilla. Ta med fika, lupp 
och mossflora om du har.

Skräpplockningsdag.
Söndag 11 oktober kl. 10.00 - ca 12

Samling: Vid ingången till 
Hemköp, Fagrabäck.  

Ansvarig: Lena Lorén, 076 
1363225.

Vi höststädar i naturen. Var med och plocka skräp vid 
Fagrabäck! När vi plockat färdigt avslutar vi med en 
gemensam fikastund. Naturskyddsföreningen bjuder.
Samling vid ingången till Hemköp, Fagrabäck.
Anmälan om deltagande görs senast 9 oktober till Lena 
Loren, 076 1363225.

Mossornas dag i Osaby.  
Söndag 18 oktober kl. 09.00

Samling: Parkeringen vid 
Norrtull. 

Ansvarig: Uno Pettersson, 
070-5885614. 

På hösten då det är fuktigt i skogen är det en bra tid för 
att titta på mossor. Under ledning av mosskännaren Per 
Darell beger vi oss ut i Osabys skogar där vi kommer att 
få ta del av mångfalden inom denna spännande 
växtgrupp. Ta med fika och lupp. Samarrangemang med 
Alvesta Naturskyddsförening och Mossornas Vänner.

Föreläsning om uttern, vårt landskapsdjur. Börje Gunnevik. 
3 November kl. 19.00

Plats: IOGT-NTO, 
Viktoriasalen. 

Ansvarig: Uno Pettersson, 
070-5885614. 

Hur många är det som har sett vårt landskapsdjur? 
Förmodligen inte så många, eftersom uttern är ett 
skyggt djur som mest är aktiv om natten. Börje 
Gunnevik från Vetlanda har i många år spanat efter 
utter i våra småländska vattendrag. Ikväll kommer han 
att berätta och visa bilder om detta spännande djur



FUNKTION NAMN TELEFON E-POST 
Arbetsutskottet
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Programmet finns att ladda ned på 
kretsens hemsida. På hemsidan kan du 
fortlöpande läsa om våra aktiviteter och få 
information om olika projekt i föreningen. 
Där finns också en hel del länktips och 
kontaktinformation till oss i styrelsen.
http://vaxjo.naturskyddsforeningen.se/

Vi är tacksamma om du hör av dig med 
synpunkter på våra aktiviteter samt 
kommer med förslag på nya utflyktsmål.  
Kontaktuppgifter till programgruppen 
finns nedan. 
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mailto:uno_p@hotmail.com
mailto:malmberg.eva@gmail.com
mailto:larsolof.carlsson@gmail.com
mailto:kallvin61@gmail.com
mailto:kallvin61@gmail.com
mailto:tessla22@hotmail.com
mailto:yvonneteleberg@hotmail.com
mailto:inger_stark@telia.com
mailto:lena.loren@telia.com
mailto:lennart.adell.kind@gmail.com
mailto:moa_fjallborg@hotmail.com
mailto:nina.giacomelli@gmail.com
mailto:elmina.bergstrand@hotmail.com
mailto:Linda.wigh@telia.com
mailto:christer-p@telia.com

	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

