Program 2018 vt-alla är välkomna!
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 5-9 år. Mindre syskon får givetvis hänga med. Varmt välkomna att snoka med oss i
skog och vatten!
Väl mött! /Helena B och Helena W
Anmälan till Helena Björklund via mail:
helbjo74@outlook.com

Under våren 2018

Lördagen den 3 februari kl.10-12, Björkelund
Tema fåglar
Vi samlas på Björkelund, vägbeskrivning finns på hemsidan för Snf
Halmstad. Vi kommer att titta på vilka vinterfåglar och med oss
finns vår fågelexpert Anders Olovsson. Ta gärna med egen kikare.
Vi avslutar med lunch/fika så ta med något att äta. Vi ordnar med
en brasa så man kan grilla.

Kontaktperson: Helena Björklund 070-6918994
Lördagen den 3 mars kl. 12-15, Biskopstorp
Tema Rovdjur. Vägbeskrivning till Biskopstorp

Vad är ett rovdjur? Vilka rovdjur finns det i Sverige? Rovdjurs experten Martin Broberg är med oss. För de som vill fika/luncha kom
lite tidigare.

Kontaktperson: Helena Westberg 070-247 6966
Lördag 14 april kl. 10-12, Trönninge ängar

Vi besöker fågelgömslet i Trönninge samling vid parkeringen. Ta
med er en egen kikare samt fika.

Kontaktperson: Helena Westberg 070-247 6966

Strandstädning 28 april kl. 11 - 13.00, Västra stranden
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 korv och barn som deltar får diplom. Samling vid grillplatsen vid Civila Flygfältet (Västra Stranden).

Kontaktperson: Ellinor Waldemarson 0730-501394

Lördag den 26 maj kl. 15.00 till
söndagen den 27 maj kl.11.00
Miniläger Björkelund
Vi inleder med att Ebba berättar om Heden nu och då. Vi kollar på
insekter och kanske blommar också vår landskapsblomma., hårginsten. Vi sover i vindskyddet eller i eget tält. Vi känner hur det är att
vara i skogen när det är mörkt. Vilka djur kan vi höra och se? Vi
kommer att grilla på kvällen. Ta med något att grilla.

Kontaktperson: Helena Westberg 070-247 6966

Lördag den 2 juni kl. 14.00, Aleskogen
Vi tittar vad vi hittar i Alets fina natur med skog, strand och
äng. Det bjuds på korv av Halmstads kommun.
Samarrangemang mellan Botaniska föreningen, Halmstad
kommun och Naturskyddsföreningen.
Kontaktperson: Maria Persson 070-475 59 58

Boka redan nu in följande två dagar i höst!
Lördagen den 25 augusti 10-12, Björkelund
Blomtervandring vid Björkelund.
Vilka blommor kan vi se och vad händer med blommorna när de
dör? Vad gör fjärilarna och andra insekter för att hjälpa blommorna? Se Snf Halmstad program för mer information

Lördagen den 1 september kl.10-12 Björkelund
Slåtter på Björkelund.
Vad är en slåtter? Tillsammans hjälps vi åt att bygga ett bo åt våra
snokar. En enklare lunch bjuds på i ladan. Hela naturskyddsföreningens medlemmar är inbjudna så det blir en fest för både stora
och små.
Se Snf Halmstad program för mer information

Torsdagen den 10 maj kl.9-16
Utflykt till den store mossen utanför Jönköping. Vi besöker naturreservatet i Kronobergslän tillsammans samt deras fina naturum. Vi
pratar om vad en mosse är. Vi samlas utanför Mat Öppet i Simlångsdalen vid grusparkeringen. Obligatorisk anmälan senast den 5
maj. Kontaktperson: Helena Björklund 070-6918994

Besök gärna vår hemsida: www.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

