
 

 

Under våren och hösten 2017 

 

Lördagen  den 4 mars kl.10-12 
Uppstart på Björkelund 
Vi samlas på Björkelund och leker lekar i naturen och avslu-
tar med en gillning. Vi kommer att titta i en naturruta och 
även se vad som har hänt sedan vi sist var på Björkelund. Ta 
med något att grlla. Vi ordnar med en brasa. 

 
Kontaktperson  Helena Björklund 070-6918994 

 

Lördagen den 1 april kl. 10-12 Björkelund 
Vindskydd och tema hus i naturen 

Vi följer upp vad som har hänt i vår naturruta och tittar vidare på 
var vindskyddet ska byggas. Eventuellt röjer vi där vindskyddet 
ska stå.  

Kontaktperson Helena Westberg    070-247 6966                           

Lördag 22 april kl. 11 - 13.30  
Strandstädning  
Tillsammans med  Westcoast Caching Halmstad,  
Friluftsfrämjandet och Håll Sverige Rent räddar vi Halmstads 
stränder från skräp! Vi utgår från Västra Stranden där vi samlar så 
mycket vi hinner. Det bjuds på fika och barn som deltar får di-
plom.          Samling vid grillplatsen vid Civila Flygfältet (Västra 
Stranden).  
Kontaktperson: Ellinor Waldemarson, 0730501394 
 

 

Lördagen den 6 maj  kl.10-12 
Grodor och vindskydd 
Vi  besöker dammen och tittar vad som har hänt där. Vi inviger 
förhoppningsvis vårt nya vindskydd. Ta med något att grilla samt 
gummistövlar och oömma kläder. 

 
 
 
 

 
 

Lördag  den 3-4 juni  
Miniläger kl. 16.00-11.00 Björkelund 
Vi inviger vårt vindskydd med en övernattning. Vi känner hur det 
är att vara i skogen när det är mörkt. Vilka djur kan vi höra och 
se? Vill man  så går det även bra att tälta. Vi kommer att grilla på 
kvällen. Ta med något att grilla.. 
 

Lördagen  den 10 juni kl.14.00 
På upptäcksfärd i Vapnö grustag. 
Vi samlas vid parkeringen i Vapnö grustag. 
 
Kom med på en inspirerande och glädjefylld upptäcksfärd för 
barn i Vapnö grustag med Maria Persson. Efter vandringen bjuder 
vi på grillkorv. 
 
Samarrangemang med Hallands botaniska förening och Halmstad 
kommun.  

 

 

Boka redan in nu följande två dagar i höst! 

Söndagen den 27 augusti  10-12 

Blomtervandring vid Björkelund. 

Vilka blommor kan vi se och vad händer med blommorna 

när det dör? Vad gör fjärilarna och andra insekter för att 

hjälpa blommorna? 

 

Lördagen den 2 september  kl.10-12 

Slåtter på Björkelund 

Vad är en slåtter? Tillsammans hjälps vi åt attbygga ett bo åt våra 

snokar. Vi leker och blir bjudna på lunch i ladan. 

 

 

 

Program 2017 - alla är välkomna! 

Besök gärna vår hemsida: www.halmstad.naturskyddsforeningen.se 

Välkomna till ett nytt år med Halmstads Natursnokar! 

 

 Vi hälsar nya som gamla familjer välkomna till ett 

nytt år i skogen med oss i naturen!  Aktiviteterna 

passar barn från 3-9 år. Varmt välkomna att snoka 

med oss i skog och vatten!  

Väl mött! /Helena B och Helena W 

Anmälan till Helena Björklund  via mail: hel-

bjo74@outlook.com 

http://halmstad.naturskyddsforeningen.se/


Bra saker att ha med på träffarna: 

 Oömma kläder 

 Stövlar 

 Sittunderlag 

 Regnkläder 

 Liten fika eller något  att grilla! 

 

 

 

Varmt välkomna med oss ut i skogen! 

 

Helena  W och Helena B 

 

Gilla oss på Facebook och följ oss på Instagram, halmstadsnatur 


