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Kalendarium läns & riks  

Oktober
15 okt Skogsutflykt Kattmuren, Ockelbo 
18 okt Folkuniversitetets föreläsning Pär Holmgren, 
Falun 
19 okt Tankesmedja friluftsliv, Tällberg  
24 okt Föreningsdag, Borlänge 
26 okt Kunskapsdag delningsekonomi, Borlänge 
27-28 okt Miljötinget, Ljusdal  
29 okt Exkursion varglav, Falun  
 

November
4 & 19 nov Intro miljörätt, Stockholm 
5 nov Kurs i digitala hjälpmedel, Leksand 
8-9 nov Landsbygdsträff, Tällberg  
8 nov Vi som bor här, Hofors 
9 nov Vi som bor här, Edsbyn 
10 nov Vi som bor här, Bollnäs 
11 nov KemNet-träff tema smink, Stockholm  
12 nov Medlemskonferens Gävleborg, Bollnäs 
15 nov Reg sektorsråd skog, Rättvik 
19 nov Medlemskonferens Dalarna, Rättvik 
21 nov Tankesmedja friluftsliv, Färnebofjärden 
21 nov Film: The Borneo Case, Mora 
25 nov Havsnätverksträff, Stockholm 
28 nov Vi som bor här, Hudiksvall 
29 nov Vi som bor här, Ljusdal  

Januari
21 jan Vattenträff ”Viva Vatten”, Falun 
 
Skogsutflykt Kattmuren, Ockelbo Kl 11-15 
Skogsgruppen Gävleborg gör gemensam utflykt och 
tittar vad vi hittar av ovanligare svampar, lavar och 
små skönheter i naturen. Ta med rejäl matsäck, gär-
na stövlar och kanske myggmedel och lupp om du 
har. Samåkning från Lidl i Sandviken kl. 10, Konsert-
huset i Gävle kl. 10 och Preem, Gäveränge i Ockelbo 
kl.10.35. Det ska bli fint väder på söndag! 

Maila gärna om du kommer med: andersson.ingag-
reta@gmail.com. tel. 070-35 49 489 

Föreläsning med Pär Holmgren, Falun  
”Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt”  
18 okt kl 19, Främby Udde 

Många känner igen Pär Holmgren som meteorologen 
från TV, även om han i dag är betydligt mer känd för 
sitt engagemang när det gäller klimatfrågan.  
Syftet med föreläsningen är att belysa frågor som rör 
klimat och hållbar utveckling. 

Det kommer aldrig att vara för sent för att göra så 
mycket som möjligt för att undvika framtida klimat-
förändringar och andra miljöhot mot vårt samhälle. 
Det finns dessutom så mycket vi kan göra redan 
nu – inte minst här i Sverige. Vilka utmaningar har vi 
framför oss och vad behöver vi göra för att ställa om 
samhället i en hållbar riktning? Och inte minst: Varför 
gör vi inte det som vi egentligen vet att vi borde göra? 

Välkommen att ta del av Pär Holmgrens kunskaper 
och tankar kring de här frågorna. 

Anmälan sker till: info.falun@folkuniversitetet.se 
http://www.folkuniversitetet.se/Kurser--Utbildningar/Mil-
jo-Natur/Hallbar-utveckling/dalarna/det-minsta-vi-kan-go-
ra-ar-sa-mycket-som-mojligt/



Föreningsdag: Med förenade krafter 
24 okt kl 15-20, Teknikdalen, Forskarg. 3, Borlänge  
 

Välkommen till en engagerande eftermiddag och 
kväll för dig inom studieförbund och föreningsliv i 
Dalarna!  

Här ges tillfällen att nätverka, ta del av och dela med 
er av information och idéer, träffa politiker, delta i 
workshops, mingla, fika, höra om intressanta projekt 
och vara med om kulturinslag.  

Du kan välja mellan olika workshops om t ex styrel-
searbete, att söka projekt, verktyg för bra möten. 

Anmälan till andrea.gazzola@ltdalarna.se senast 17 
okt. 

Kunskapsdag delningsekonomi  
26 okt kl 7-30-16.30, Dalarna Science Park, Forskarg. 
3, Borlänge  

Delningsekonomi handlar om smart resurshantering, 
det vill säga att öka nyttjandegraden på befintliga 
resurser och att hitta smarta sätt att designa nya 
produkter. Med en ökad fleranvändning av resurser 
kan vi gemensamt skapa värden för både plånboken 
och miljön. Exempel inom delningsekonomi och 
diskussion hur vi tillsammans kan skapa hållbarhet i 
praktiken. Välkommen!  

Om du inte kan medverka hela dagen, så välj den del 
av dagen som passar dig. Kostnadsfritt. 

Anmälan via www.dalarnasciencepark.se  senast 20 
okt. Mer info: Per Ander 070-396 87 11. 

Miljötinget 
27-28 okt, Slottegymnasiet Ljusdal  

300 unga från Gävleborg och Dalarna på Slottegym-
nasiet i Ljusdal för att lära sig mer kring hållbar 
utveckling, träffa nya vänner och ha väldigt roligt. 
Madeleine Westin, meterolog och Björn Fondén, 
Sveriges ungas egen FN-representant kommer att 
föreläsa. Maxida Märak kommer spela och Marcus 
Berggren skämta.  

Naturskyddsföreningen har utställning och workshop 
om att göra egna hygienprodukter.  
www.miljotinget.se  

Tankesmedja friluftsliv Dalarna 
19 okt kl 9-16.15, Naturum Siljansnäs  

Hur kan vi jobba med samordning och samverkan 
kring friluftsliv? Lyssna på goda exempel från tidiga-
re och pågående projekt. Hur kan vi gemensamt öka 
friluftslivet i länet? Vilka projektmedel finns? Natur-
skyddsföreningen och Studiefrämjandet är med och 
pratar om Dala Naturguider bl a.  

Anmälan snarast via http://www.lansstyrelsen.se/Dalar-
na/Sv/kalender/2017/Sidor/tankesmedja-friluftsliv.aspx  

Kontakt: tel 010-2250362, henny.sahlin@lansstyrel-
sen.se 

Varglavsexkursion 
29 okt, Falun 

Mer info: 
Jacob Wallin 
073-804 36 68. 



Intro miljörätt 

4 & 19 nov kl 10-16, 
Rikskansliet Åsög. 115 Stockholm 

4 nov - introduktion i lagar och andra rättskällor, domstolsprocessen och hur man läser domar. Fördjupning 
i strandskyddsreglerna och hur man skriver ett överklagande. 

19 nov – fördjupning i hur man påverkar kommuners detaljplanering. Vi kommer att höra föredrag om 
planprocessen (alltså att skapa en detaljplan), vad som utgör en miljökonsekvensbeskrivning samt hur en 
konsult och ideellt engagerade inventerar naturområden. Efteråt ges också här tips och råd om hur man 
skriver ett överklagande. 
Anmälan via http://www.studieframjandet.se/sok/Stockholms-lan/?csq=miljörätt 

Info: 073-5941 390, f.reitmann@gmail.com http://www.studieframjandet.se/sok/Stockholms-lan/?csq=mil-
jörätt utan avgift bägge tillfällen mellan kl 10 och 16 på Naturskyddsföreningens rikskansli, Åsögatan 115, 
Stockholm. Vi bjuder på kaffe, té och varm lunch. Skriv gärna om du vill ha specialkost. 

Här kan du anmäla dig till Studiefrämjandet. Om du vill gå bägge seminarierna måste du anmäla dig också 
till båda två tillfällen. http://www.studieframjandet.se/sok/Stockholms-lan/?csq=miljörätt 

Bjud gärna in andra miljöengagerade och anmäl dig snabbt till Studiefrämjandet så att vi kan planera för 
maten. För frågor kontakta Florian Reitmann, 073-5941 390, f.reitmann@gmail.com utan avgift bägge tillfäl-
len mellan kl 10 och 16 på Naturskyddsföreningens rikskansli, Åsögatan 115, Stockholm. Vi bjuder på kaffe, 
té och varm lunch. Skriv gärna om du vill ha specialkost. 

Här kan du anmäla dig till Studiefrämjandet. Om du vill gå bägge seminarierna måste du anmäla dig också 
till båda två tillfällen. http://www.studieframjandet.se/sok/Stockholms-lan/?csq=miljörätt 

Bjud gärna in andra miljöengagerade och anmäl dig snabbt till Studiefrämjandet så att vi kan planera för 
maten. För frågor kontakta Florian Reitmann, 073-5941 390, f.reitmann@gmail.comutan avgift bägge tillfäl-
len mellan kl 10 och 16 på Naturskyddsföreningens rikskansli, Åsögatan 115, Stockholm. Vi bjuder på kaffe, 
té och varm lunch. Skriv gärna om du vill ha specialkost. 

Här kan du anmäla dig till Studiefrämjandet. Om du vill gå bägge seminarierna måste du anmäla dig också 
till båda två tillfällen. 
http://www.studieframjandet.se/sok/Stockholms-lan/?csq=miljörätt 

Bjud gärna in andra miljöengagerade och anmäl dig snabbt till Studiefrämjandet så att vi kan planera för 
maten. För frågor kontakta Florian Reitmann, 073-5941 390, f.reitmann@gmail.comutan avgift bägge tillfäl-
len mellan kl 10 och 16 på Naturskyddsföreningens rikskansli, Åsögatan 115, Stockholm. Vi bjuder på kaffe, 
té och varm lunch. Skriv gärna om du vill ha specialkost. 
 
Här kan du anmäla dig till Studiefrämjandet. Om du vill gå bägge seminarierna måste du anmäla dig också 
till båda två tillfällen. 
http://www.studieframjandet.se/sok/Stockholms-lan/?csq=miljörätt 
 
Bjud gärna in andra miljöengagerade och anmäl dig snabbt till Studiefrämjandet så att vi kan planera för 
maten. För frågor kontakta Florian Reitmann, 073-5941 390, f.reitmann@gmail.com 



------------------------------------------------------------------------------------
Kurs i digitala hjälpmedel 

5 nov kl 11-15, Studiefrämjandet Leksand 
Plats: Studiefrämjandet i Leksand, Hjortnäsv. 5 

Hur lägger man in i Naturskyddsföreningens Aktivi-
tetskalender?  
Vad är Naturkontakt?  
Hur gör man utskick från medlemsregistret?  
Visning av Naturskyddsföreningens nya bildbank 
Tips om uppdatering av kretsens hemsida och lite 
om Facebook 

Ta gärna med egen bärbar dator om du har.  

Kostnadsfritt. Vi bjuder på nåt matigt. 
  

Anmäl dig via http://alturl.com/xrob4 
------------------------------------------------------------------------------------

Vi som bor här 
 

8 nov Hofors, Folkets Hus Teatern 
9 nov Edsbyn, Folkets Hem  
10 nov Bollnäs, Stora Scenen Kulturhuset  
28 nov Hudiksvall, Teatern  
29 nov Ljusdal, aulan Slottegymnasiet 
Naturskildraren Martin Emtenäs och den legendaris-
ke musikern Stefan Sundström på årets yvigaste och 
grönaste turné! 
Välkomna till en föreställning om biologisk mångfald 
- i mellanrummet mellan glitter och gråsuggor. Före-
ställningen bygger på insamlat material om er lokala 
miljö och lokala hjältar som brinner för att rädda den. 
Fortfarande finns det storslagen natur runt om i vårt 
land, välkända platser och dolda smultronställen. 
Med stor erfarenhet av svensk natur och sin passion 
för djur undersöker Martin det unika med just er 
plats. Stefan Sundström väver in nyskrivna låtar om 
djur och natur. 

Läs mer och köp biljetter på: 
http://www.riksteatern.se/forestallningar/vi-som-bor-har      

 

Foto: Jeanette Andersson 

KemNet-träff tema smink 
11 nov kl 10-16, rikskansliet Åsög. 115, Stockholm 
 
Vi tittar på vilka farliga ämnen som finns i olika pro-
dukter. Vad gör de med våra kroppar och hur kan vi 
få bort dem ur produkterna? 

Dagen inleds med en föreläsning av Kristina Volkova 
Hellström som driver projektet Surfejs. Och sen ger 
vi utrymme för mycket diskussion, kreativt tänkande 
kring hur vi kan aktivera oss lokalt samt utbyte av 
erfarenheter. 

Det bjuds på lunch och fika. Ersättning utgår för resa 
och även boende i de fall där resan måste ske dagen 
innan för att hinna fram i tid till träffen.  

Anmälan via https://naturskyddsforeningen.wufoo.
eu/forms/pv4zace0gfwfv2/  
Info: kemikalienatverket@naturskyddsforeningen.se, 
08-702 63 16 



Medlemskonferens Gävleborg ”Bin – inte bara 
honung” 
12 nov kl 10-16, Studiefrämjandet Bollnäs 

Kom och träffa likasinnade och ät och fika gott! 
På förmiddagen pratar biodlaren och länsförbundets 
vice ordförande Daniel Ekblom om biodling och visar 
filmen "Inte bara honung".  

På eftermiddagen diskuterar vi föreningens fram-
tida verksamhetsriktlinjer med representanter från 
rikskansliet och riksstyrelsen. Vad tycker DU att Na-
turskyddsföreningen ska fokusera på de kommande 
åren? 

Kostnadsfritt. Anmälan senast 5 nov via http://alturl.
com/rk5px   

Medlemskonferens Dalarna ”Vårt levande arv” 
19 nov kl 10-16, Stiftsgården Rättvik

Kom och träffa likasinnade, ät och fika gott! 
På förmiddagen föreläser Tomas Ljung om sin 
bok "Vårt levande arv - minnen och spår i land-
skapet". Läs mer på http://www.adlibris.com/se/
bok/vart-levande-arv---minnen-och-spar-i-landska-
pet-9789187719226  

På eftermiddagen diskuterar vi föreningens fram-
tida verksamhetsriktlinjer med representanter från 
rikskansliet och riksstyrelsen. Vad tycker DU att Na-
turskyddsföreningen ska fokusera på de kommande 
åren? 

Kostnadsfritt. Anmälan senast 12 nov via http://al-
turl.com/pipby 

 

Tankesmedja friluftsliv Gävleborg 
21 nov, Naturum Färnebofjärden Gysinge 

Tema: friluftsliv, naturturism och besöksnäring. 
Länsstyrelsen Gävleborg hälsar välkomna till en dag 
för samverkan, nätverkande och inspirerande före-
drag.

Kom och samverka, var med och utveckla friluftslivet 
och naturturismen i Gävleborgs län! 

Kontakt: 010 – 225 12 46, dagmar.jonsson@lanssty-
relsen.se

Upptakt Miljövänliga Veckan, Söderhamn 
https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.
se/2017/08/28/referat-upptakt-infor-miljovanli-
ga-veckan/  



Havsnätverksträff  
25 nov kl 10-16, Rikskansliet, Åsögatan 115, Stock-
holm 

Tema marint skydd och havsplanering. Det bjuds på 
lunch och fika. Ersättning utgår för resa och även 
boende i de fall där resan måste ske dagen innan för 
att hinna fram i tid till träffen. 

Anmälan via https://naturskyddsforeningen.wufoo.
eu/forms/p1wtn3sd0okvkmh/?utm_campaign=un-
specified&utm_content=unspecified&utm_medi-
um=email&utm_source=apsis  

Frågor? havsnatverket@naturskyddsforeningen.se 
eller på 08-702 63 16. 

Film: The Borneo Case, Mora 
21 nov 18.30, Mora Kulturhus & Bibliotek 

Kom och se den omtalade filmen om palmoljeodling-
ar och dess konsekvenser för människor och miljö. 
Maria Rydlund från rikskansliets globala avdelning 
medverkar och ev. även regissören Erik Pauser.  

Inventeringskurs Järvsö  

Vi blev totalt 16 personer som i vackert väder besök-
te tre lokaler runt Järvsö. Vi hade trevlig samvaro på 
Helsingegården och Magnus Andersson visade en 
del bilder på arter på kvällen. Artfynden lades in på 
Artportalen och förs vidare till skogs- och länsstyrel-
sen. Vilken fin helg vi fick - upplevelserik natur, god 
mat och fin gemenskap! 

Skogens Dag 

Eva och Maggan i Naturskyddsföreningens monter 
på Skogens Dag i Rankhyttan. 1500-2000 besökare 
fick prova Natursnoksaktiviteter och ekologiska mo-
rötter bland annat. 

Studieresan Hamra   
https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.
se/2017/08/29/rapport-studieresan-till-hamra-natio-
nalpark/ 

Boktips: "Tall - en tallrik biologisk mångfald" 
En ny vacker bok av Bengt Ehnström och Martin 
Holmer. Tidigare finns böcker om sälg, asp och 
björk. 

Foto: Monika Utter 



Anders Delin, som var den som för länge sen tog initia-
tiv till Gävleborgs skogsgrupp, Forskningsresan och på 
senare tid Hälsinglands flora, avled den 23 augusti. Han 
hedrades med en minnesstund vid Hylströmmen. 

”Sorg och saknad är de första känslorna. Jag har mött An-
ders många gånger både som byråkrat och under senare 
tid som ideellt arbetande. Jag har alltid haft den största 
respekt för hans kunnande och engagemang. Det blir ett 
stort tomrum nu. Det blir också tankar kring Lotta och 
Ellinor och andra i den närmaste familjen. Vårt bästa sätt 
att hedra hans minne är att fortsätta arbetet för att skydda 
de sista skogarna med höga naturvärden.” 

/Stig Hammarsten

På Skydda skogens hemsida har Viktor Säfve och Thomas 
Tidholm skrivit en fin runa över Anders: http://skyddasko-
gen.se/sv/  

Till minne av Thorild Dahlgren  

Thorild var en förebild för mig och för många andra. 
Med sitt milda väsen förde han med skärpa och gedi-
gen kunskap fram sina argument mot kärnkraft och 
kärnvapen, kämpade mot orättvisor och för en bättre 
miljö och en bättre värld. Han talade till förnuftet, till 
intellektet och han gjorde det av kärlek till människor, 
djur och natur. 

Trots en ansenlig ålder, kämpade han vidare för 
det han trodde på med envishet och energi, nyfiken 
att lära nytt och att delta i samhällsdebatten. Både 
otålig och förnöjsam på samma gång var han en 
förebild för oss alla.  

Vi får fortsätta att hylla livet som Thorild gjorde. Fort-
sätta kämpa för vår planet, för människor, djur och 
miljö. Thorild, tack för den du var, tack för allt du gav. 
 

/ Inger Schörling 

Kick-off Dalarnas miljömål  

De nationella miljökvalitetsmålen och de globala må-
len Agenda 2030 ligger till grund för vad vi i Dalarna 
ska göra.   

Remissen remissen för åtgärdsprogrammet 
finns på http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/
Sv/miljo-och-klimat/miljomal/dalarnas-miljomal/
Documents/Åtgärdsprogram%202018-2022%20re-
missversion.pdf?keyword=miljömål remiss  

Kurs i naturnära skogsbruk, Stjärnsund  

Kursen med Mikael Karlsson som kursledare blev en 
mycket lyckad tillställning.  

Den blev mer än fullsatt med 21 deltagare med vitt 
skilda bakgrunder, allt från skogsägare i olika om-
fattning till arborister, egenföretagare och allmänt 
naturintresserade. 

På förmiddagen körde vi en teorigenomgång och på 
eftermiddagen tillbringade vi några timmar i skogen 
för att prata om hur den skulle kunna skötas ur ett 
naturanpassat skogsbruksperspektiv.

 Miljöfika i GÄVLE  
Är du intresserad av miljö och hållbar utveckling i  
Gävle?  Vill du träffa likasinnade? 

Vi ses kl 18 på Wayne's coffee på söder första 
onsdagen i varje månad och pratar om våra tankar,  
erfarenheter och upplevelser.  

Adress: Södra Kungsgatan 12, Gävle 
Alla är välkomna! 

2017: 6/12 
2018: 7/2, 7/3, 4/4, 2/5 

malvamalin@gmail.com



Begäran om nyckelbiotopsinventering Axmar Bruk 
https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2017/09/28/begaran-om-nyckelbiotopsinventering-vid-ax-
mar-bruk/   

Överklagan Sälens flygplats 
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2017/10/09/damberg-tar-spadtag-fast-beslutet-om-flygplat-
sen-overklagats/  

Debattartikel Sälens flygplats 
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2017/10/12/debattartikel-varfor-graver-damberg-om-utslap-
pen-fran-flyget-ska-minska/  
 

Debattartikel miljömärkt tvål 
https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2017/09/28/debatt-bli-frasch-pa-riktigt-anta-tvalutmaning-
en/ 

Miljövänliga Veckan 
Årets stora grej under Miljövänliga Veckan var ”Tvålut-
maningen” där företag utmanades att välja och mark-
nadsföra miljömärkt tvål, Svanen och Bra Miljöval.   
 

Många aktiva medlemmar gick runt till kaféer, gym, bad 
etc, hade infobord på stan, föreläsningar och ordnade 
utställningar m.m. 

 

Debattartikel vattenkraft 
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2017/09/25/debattartikel-ny-lagstiftning-for-vattenkraften-be-
hovs/   

Debattartikel uträkning av vargstammen storlek 
https://www.aktuellhallbarhet.se/vargstammens-storlek-bedoms-med-otillrackliga-modeller/  

Nytt hot mot Västerdalälven 
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2017/09/25/nytt-hot-mot-vasterdalalven/   

Begäran om naturreservat Falun  
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2017/10/05/begaran-om-inrattande-av-naturreservat-hillersbo-
da-svardsjo/   

Remisser 
Dalarnas Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken. Remissvar 30 sept:  
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2017/10/02/synpunkter-pa-reg-trafikforsorjningsprogrammet/  
 
Gävleborgs länsplan transporter, 17 nov 
www.regiongavleborg/lansplan  

Bild: Hotell Dalecarlia 
i Tällberg hade infor-
mation om kampanjen 
”Fräsch på riktigt” 

KNUT-dagen, Borlänge 

Fortbildning för pedagoger från Gävle-Dala om de 
globala målen ”Agenda 2030” och hållbar konsum-
tion. Pryldetektiverna var en av övningarna från www.
energifallet.se  



Dalarna 

29/10 Falun Varglavsexkurion kl. 00.00      

Okt/nov AVESTA kl 18.30 Biblioteket Avesta. Plane-
rad information/diskussion om kommunens sophan-
tering (deponering, kompostering, textilåtervinning). 
Se hemsida och Facebook för datum m.m. Kristina 
070-345 09 47  

12/11 ORSA Medlemsmöte med Orsakretsens 
medlemmar kl 17. Vi planerar tillsammans 2018 års 
verksamhet. Plats: se annons och på vår hemsida.  

14/11 AVESTA kl 18.30 Naturfotograf Hans Ring hål-
ler föredrag och bildvisning om rovdjurens betydelse 
i ekosystemen. Kristina 070-345 09 47 

Riks nationella kampanjer i sociala medier  
 

Vecka 43: Dagens brott 
Vi vill att regeringen fixar till mineralpolitiken så att 
den tar mer hänsyn. Naturskyddsföreningen har en 
mineralpolicy som är full med bra förslag.  
 

Vecka 45-47: Globala uppvärmningen händer nu 
Mycket mer behöver göras för att minimera den 
globala uppvärmningen. Så påverkar uppvärmningen 
dig i din vardag. Vi behöver fortsätta prata om hur vi 
fortsätter ställa om, och ännu snabbare än nu.  

Vecka 5-6: Rädda jorden – För din egen skull 
Förutom att vi behöver rädda jorden för att vi ska 
leva här, så är det också bra för hälsan att göra val 
som är bra för miljön.  
 

Vecka 7: Bra miljöval 
Flera berättelser om hur konsumentmakt fungerar. 

Gävleborg  
12/10 HUDIKSVALL Studiebesök Reffelmansverket 
kl 18. Varifrån kommer vårt dricksvatten och vad 
händer med det när det blivit avloppsvatten? Intres-
sant besök på kommunens vattenreningsverk med 
kunnig guide. Anmäl dig senast 9/10 till Sven Carl-
berg 0730-546811.  

21/10 NORDANSTIG Fotovandring på Tjuvön. Martal-
lar, lavar, mossor, klippor och hav. Samling: Utanför 
restaurang Sjömärket, Mellanfjärden, kl 10. Upplys-
ningar: Torsten Hansson, tel. 0702 65 70 44  

24/10 GÄVLE Kl. 19.00 Föreläsning ”Fräsch på rik-
tigt”. 

7/11 NORDANSTIG Bildvisning på biblioteket i Har-
månger kl. 19. Seth Nilsson från Hudiksvall visar na-
turbilder från Hälsingland. Upplysningar: Ann-Christin 
Jäderholm, tel. 0652 161 81 

8/11 HOFORS Teater med Martin Emtenäs och Ste-
fan Sundström. Se artikel.  

9/11 EDSBYN Vi som bor här.  

10/11 BOLLNÄS Teater: Vi som bor här  

12/11 BOLLNÄS Kretskonferens Gävleborg. Se arti-
kel. 

14/11 HOFORS  kl 19 Folk och natur på Madagaskar. 
Bildvisning med Bo Joelsson på Björkhagsskolan.

28/11 HUDIKSVALL Teater: Vi som bor här  

29/11 LJUSDAL Teater: Vi som bor här  

7/12 HOFORS kl 19 Vinterträff på Björkhagsskolan. 
Vi blickar tillbaka på den gångna sommaren genom 
att titta på varandras naturbilder. Ta med bilder för ca 
20 minuters berättande. Kaffe, lussekatt och peppar-
kaka hör också till.
 

18/1 HOFORS kl 19 Västra Nordamerika. Bildvisning 
av Anders Lindfors som rest genom västra Nord-
amerika, från Alaska i norr genom Kanada och ner 
till Wyoming i söder. Få en komplett bild av områdets 
natur från glaciärer genom regnskog och prärie till 
öken. Vi håller till på Björkhagsskolan och bjuder på 
fika.

Kalendarium kretsarna 

 ------------------------------------------------------------------------------------

Gävle-Dala Natur ges ut ca 21 nov.  
Bidra med material till  

kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se  
senast 24 okt. 

 ------------------------------------------------------------------------------------


