
 

 
 

 

Programblad hösten 2017 
 

  

Välkomna till en trevlig matlagningskväll! 
 

Tid:  Tisdagen den 26 september klockan 18.00 
 

Plats:  Församlingshemmet i Hovmantorp 
 

Program:  Ekokocken Erik Måneld kommer och vi lagar och 

  äter vegetarisk mat gjord på säsongens grönsaker. 

  Kvällen ingår i Café Planet och är ett samarrange-

  mang mellan Studiefrämjandet och vår förening. 
 

Pris:  Gratis för medlemmar - 100 kr för icke medlem 
 

OBS!  Anmälan till Gunilla Stråth-Karlsson eller Sven 

Karlsson senast den 19 september! 

   
 



Miljövänliga veckan! 
 

Vecka 40 är det Miljövänliga Veckan, Naturskyddsföreningens årliga kampanj 

med fokus på konsumenten och miljön. Då hjälps vi åt att sprida information och 

skapa debatt. Vi fortsätter att granska produkterna i badrumsskåpet och tittar på 

en produkt som alla använder, flera gånger om dagen – tvålen.  
 

Vem vill bli allergisk av att lukta 

gott? Eller riskera att störa 

hormonerna när kroppen smörjs 

in? I år fortsätter vi kampanjen 

Fräsch på riktigt under Miljö-

vänliga Veckan. Vi vill att den 

miljömärkta tvålen gör samma 

resa som ekobananerna – rätt ner 

i kundkorgen!  

 
___________________________________________________________________ 
 

Omställningskonferens 2017 i Växjö! 
 

Globala mål, lokala lösningar - vilka sammanhang kan möjliggöra en hållbar 

omställning?  
 

Den 6-8 oktober är det dags för årets stora Omställningskonferens! Målet är att 

försöka sammanföra flera olika hållbarhetskrafter för att skapa inspiration, utbyte 

och nätverkande. Konferensen syftar till att hitta former för Omställningen att ta 

ett steg till, komma vidare.  
 

För att lyckas med hållbar omställning behövs alla. Den är endast möjlig genom 

ett gemensamt sammanhang som förenar alla krafter som tror på och kämpar för 

en bättre värld. Alla stora förändringar i världen har börjat med små grupper av 

engagerade människor som tagit ställning för en ny framtid! Välkommen att delta 

i denna process i Växjö i oktober!  
 

Under konferensen sker bland annat detta:  

 Grundaren till omställningsrörelsen Rob Hopkins kommer till Sverige  

 Lunch i Ekobacken  

 Valbara workshops (bland annat Vardagens Civilkurage, Medier och 

mobilisering)  

 Open Space och cirkelsamtal  

 Öppen scen och lokal mat  …och mycket mer!  
 

Kontakta jesaia.lowejko@studieframjandet.se eller gå in på www.studiefram-

jandet.se för mer information och anmälan! 

________________________________________________________ 
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”Vi som bor här”  
 

En föreställning om biologisk mångfald – i 

mellanrummet mellan glitter och gråsuggor – med 

naturskildraren Martin Emtenäs och musikern 

Stefan Sundström. Föreställningen kommer till 

Växjö teater den 14 oktober klockan 19.00, biljetter 

0470-416 00, och till Emmaboda Folkets Hus den 

24 oktober klockan 19.00, biljetter via emmaboda.riksteatern.se. 
___________________________________________________________________ 
 

Solceller – kanske något för dig?! 
 

Välkomna på en spännande föreläsning om Solenergi! Vi träffas på biblioteket i 

Lessebo måndagen den 6 november klockan 18.00.  
 

Kvällen ingår i Café Planet och är ett samarrangemang mellan Studiefrämjandet, 

Lessebo kommun och Naturskyddsföreningen. Begränsat antal platser, föranmäl 

dig till biblioteket i Lessebo. Telefon 0478-125 66 eller biblioteket@lessebo.se. 
 

___________________________________________________________________ 
 

Julskyltning i Hovmantorp! 
 

Söndagen den 3 december är det första advent och dags för årets julskyltning. 

Naturskyddsföreningen kommer att medverka även i år. Kom gärna och köp lotter 

och stöd vår lokalförening! 

________________________________________________________________ 

 

Medlemsvärvning – vi vill bli fler! 
 

Berätta gärna för släkt och vänner att vi finns eller lägg tidningen i fikarummet på 

jobbet när du läst den. Berätta om de medlemsförmåner vi erbjuder: 
 

 Tidningen Sveriges Natur – landets största miljö- och naturtidning till din 

brevlåda eller mejlinkorg fem gånger per år. 

 Hyra stugor – du kan hyra stugor runt om i landet till ett förmånligt pris.  

 Gratis aktiviteter – vi finns på de flesta orter, som medlem är du välkommen 

att delta i allt från naturvandringar till workshops.  

 Möjlighet att bli aktiv – du som vill engagera dig ideellt i miljö- och 

naturfrågor har massor att välja på hos Naturskyddsföreningen. 
 

________________________________________________________________ 
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Lessebokretsens styrelse för 2017 
 

Max Pettersson, kassör och firmatecknare, 070-338 80 46, 

max.peterson@hotmail.com 
 

Gunilla Stråth-Karlsson, sekreterare, ansvarar för hemsidan och 

“Handla Miljövänligt”, 0478-402 19, 0709-10 67 14, 

gunillastrathkarlsson@bredband.net 
 

Sven Karlsson, postmottagare och firmatecknare, ansvarig för  

“Handla Miljövänligt”, 0478-402 19, 073-360 73 34,  

karlsson-sven@bredband.net 
 

Heléne Stråth, ansvarar för Programbladet och mediakontakter,   

0470-297 14, 0734-11 75 10, helene.strath@littlefellows.se 
 

Anders Olofsson, ansvarar för “Handla Miljövänligt”, 0478-311 18 
 

Leif Blomgren, ansvarar för ängen och mediakontakter,  

0478-406 42, 070-308 38 90 
 

Lena Blomquist, 0706-20 62 69, lena.blomquist@telia.com 
 

Ann-Kristin Quist, ansvarar för ”Handla Miljövänligt”, 0478-404 91, 

073-057 00 63 
 

Lennart Quist, 0478-404 91, 070-898 16 29, lennartquist@gmail.com 
 

Christel Johansson, 073-044 33 87, christel.johansson@live.se 

_____________________________________________ 
 

OBS! Kan du tänka dig att få programbladet hemskickat via mail 

i fortsättningen? Skicka i så fall din mailadress till Heléne Stråth! 
  

Vi önskar alla medlemmar en härlig och färgrik höst! 
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