
 

 
 

 

Programblad hösten 2018 
 

   
Välkomna på utflykt till Skårtaryds urskog! 

 
Tid:  Lördagen den 25 augusti klockan 10.00 
 

Samåkning: Klockan 09.30 från Sigro i Hovmantorp 
 

Program:  I reservatet finns en cirka 1,4 km lång stig som vi kan 

  vandra på bland stora stenar och nedfallna träd. Där 

  växer flera sorters lavar och mossor. Många ugglor,   

  t ex sparvuggla, kattuggla och pärluggla, men även 

  duvhök, tjäder och järpe lever i denna skog.  
 

Information: Christer Lindqvist, mobil nr 070-356 51 88 
 

OBS!  Vi bjuder på kokkaffe och tilltugg i skogen! 

   
 



Miljövänliga veckan! 
 

Vecka 40 är det Miljövänliga Veckan, Naturskydds-

föreningens årliga kampanj med fokus på konsumenten 

och miljön. Då hjälps vi åt att sprida information och 

skapa debatt. Årets tema är "Ta vara på det du har". 
 

Vi vill inspirera till att konsumera mindre och mer hållbart. Att se värdet i våra 

saker och få dem att leva ett varv till. Därför anordnar vi för andra gången en 

leksaksbytardag lördagen den 6 oktober klockan 10.00-13.00 på Lessebo 

bibliotek. Har du leksaker hemma som du tröttnat på? Kom och byt! Du kan ta 

med dig max fem hela och rena leksaker och får fem biljetter som du kan byta 

till dig fem nya leksaker för. 
  

Det som är gammalt för någon – är nytt för någon annan!  
 

___________________________________________________________________ 
 

Höstvandring i Gåtahultsskogen! 
 

Söndagen den 7 oktober klockan 09.30 bjuder Växjökretsen alla intresserade 

att följa med till Gåtahult mellan Ingelstad och Hovmantorp. Här finns ett 

spännande skogsområde med myrar, bergbranter och gammal granskog. Vi tittar 

på de speciella växterna i myr och skog och spanar efter skogsfåglar. Om det 

inte har varit alltför torrt hoppas vi också få se en mängd svampar. Vi går en 

runda på cirka 3 km. Stövlar eller kängor rekommenderas.  
 

Information: Uno Pettersson, mobil nr 070-588 56 14. 
 

Samåkning från Sigro i Hovmantorp klockan 09.00! 

________________________________________________________ 

 
”Naturens hemlighet”  
 

Ny forskning berättar om tydliga positiva effekter – 

fysiskt, mentalt och emotionellt – av att tillbringa tid i 

naturen och uppleva den med våra sinnen. I det vilda 

finner vi en skönhet, mångfald och balans som är själv-

klar. Naturens rytmer och årstider påverkar också våra 

cykler av skapande och vila, glädje och nedstämdhet. 

Att återskapa vår relation till den har aldrig varit 

viktigare, varken för vårt välbefinnande, vår identitet 

eller planetens framtid. 
   



Eva Sanner, se bild, kommer till Lessebo bibliotek tisdagen den 23 oktober 

klockan 18.00 och berättar om hur vi kan närma oss naturen på ett nytt och mer 

innerligt sätt. Eva är psykosyntesterapeut med lång erfarenhet. Hon har skrivit 

ett antal böcker om hälsa, personlig utveckling, sex och intimitet. ”Naturens 

hemlighet – återfinn din plats i det stora sammanhanget” är hennes tionde bok.  

Kvällen är ett samarrangemang mellan Studiefrämjandet, Lessebo kommun och 

Naturskyddsföreningen. 

___________________________________________________________________ 
 

Höstmarknad i Bergdala! 
 

Välkommen till Bergdala lördagen den 27 oktober från klockan 09.00!  
 

Då är det stor höstmarknad med 

knallar och försäljning både ute och 

inne i butiken och den mysiga 

hyttan. Se glasblåsning och köp 

något gott att äta. Naturskydds-

föreningen kommer att delta. Vi 

informerar om föreningen och 

kommer att ha ett lotteri.  
 

Vill du vara med? Hör gärna av dig till någon i styrelsen! 
 

___________________________________________________________________ 
 

”Tomorrow” – en optimistisk dokumentär om vårt klimat! 
 

Mélanie Laurent och Cyril Dions hoppfulla dokumentärfilm riktar strålkastar-

ljuset mot framtiden. Hur ska vi tänka och agera för att våra barn ska ha en jord 

att ärva? I jakt på svar reser de över hela världen och upptäcker nya tankesätt 

och praktiska lösningar på energiproblem, konsumtion och jordbruk. 
 

Denna film handlar om ett klimat i förändring. Men 

istället för att visa ”det värsta som kan hända”-

scenarion fokuserar den på människorna som 

kommer med lösningar, förslag och åtgärder. Vi får 

möta människor från olika länder och tre kontinenter 

som ägnar sina liv åt att rädda vår planet.  
 

Efteråt blir det fika och diskussion.  
 

Onsdagen den 7 november kl 18.30 i Victoriasalen 

på IOGT-NTO. Detta är ett arrangemang av Växjö-

kretsen. Info: Eva Malmberg, 073-084 60 45. 
 

Samåkning från Sigro i Hovmantorp klockan 17.45. 

________________________________________________________________ 



 
 

Lessebokretsens styrelse för 2018 
 

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

max.peterson@hotmail.se 
 

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, leif.bo.blomgren@gmail.com 
 

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

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

073-057 00 63, annkristinwquist@gmail.com 
 

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

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

Christer Lindqvist, 070-356 51 88, naturguide@hotmail.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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