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13 Onsdag

Hållbar semester
Intresset för att åka tåg i 
Europa har senaste året 
vuxit enormt. Vi tar upp de 
frågetecken som dyker upp 
som t ex.
– Hur planerar man sin resa,
– Hur bokar man biljetter.
– Hur reser man med barn.
Kristina Engdahl från Hel-

Februari

27 Onsdag 

Biodling i samklang 
med honungsbiets 
naturliga beteende.

 

Med ett stort intresse och 
fascination för honungsbiets 
naturliga beteende, valde Vi-
veca Nilsenius att 2016 totalt 
skifta fokus på sin biodlings-
verksamhet. Med naturlika 
metoder och den mindre fran-
ska träkupan Warré skapar 
hon en ödmjuk balans mel-
lan sig och bina. Hör henne 
berätta om biets naturliga 

Mars

April
06 Lördag

Klädbytardag
I samarbete mellan ABF,   
Naturskyddsföreningen Bjäre 
och Båstads kulturavdelning 
har vi vår klädbytardag för 
alla åldrar i Båstads kom-
mun. Lämna in de kläder du 
vill byta, max 15 plagg, hela 
och rena. 
Du får en biljett som ger dig 
rätt att ”handla” lika många 
plagg som du lämnat in.
Tid o plats: 
Klädinlämning 13 – 13.30. 
Byte 14 – 14.30
Biblioteket i Båstad
Ansvarig: Bodil Hallberg, 
070 224 30 86

07 Söndag 

Fagning på Slottet
Städning och räfsning från 
grenar, pinnar och gam-

Maj

Juni

05 Söndag
Fågelskådningens dag 

Nybörjare på fågel?
   

Häng med på en spännande 
promenad tillsammans med 
Göran Martinsson som är få-
gelkunnig. Spana efter fåglar 
och lyssna efter deras läten.
Ha med kikare och lite fika i 
ryggsäcken och ta på er bra 
kläder efter väder.
Tid o plats: kl 10 – 12 Norra 
P-platsen vid Stora Hult
Ansvarig: Gunilla Abrahams-
son, 0738 52 09 00

16 Söndag
De vilda blommornas dag

Våra Ängar   

malt gräs, för ännu vack-
rare blomsterprakt. Redskap 
finns.
Tid o plats: kl 10 – 12, 
samling vid Slottet. Skylt 
finns till ängen på vägen 
mellan Killeröds byaväg och 
Önnarpsvägen.
Ansvarig: Eva Werner
070 282 98 04

21 Söndag Påskdagen

Påskvandring 
på Ön     

Den traditionella vandringen 
på Hallands Väderö, vår pärla 
i Kattegatt! Representant från 
Hallands Väderös Natur leder 
vandringen. Medtag matsäck.
Tid o plats: 09:45 Väderö-
båtarnas kajplats Torekov.
Medarrangör: Sällskapet 
Hallands Väderös Natur
Ansvarig: Eva Werner
070 282 98 04

19 Tisdag         Årsmöte

Nordsjön runt
på cykel!

Välkommen till vårt Årsmöte! 
Ingrid och Tommy Johnsson
pratar om sin cykeltur som 
gick runt hela Nordsjön.
Tid o plats: kl 19 – 21
V Karups Församlingshem.
Ansvarig: Pål Abrahamsson 
070 395 01 18

19 Söndag

Projekt Skåneleden
Två gånger om året vandrar 
vi en ny delsträcka tillsam-
mans. 
Denna gång från Hovs hallar 
till Torekov. Vi kollar fåglar, 
hav och land med någon kän-
nare av denna trakt. Återfär-
den organiseras.
Ta med matsäck.
Tid o plats: kl 10 – 13 
Hovs Hallars parkering
Anmälan: Du som önskar 
återfärd ring 
Eva Werner 070 28 29 804 
eller Gunilla Abrahamsson
0738 52 09 00

beteende och om ett alterna-
tivt - och för bina stressfritt 
sätt  - att odla bin. Jo då...
det är möjligt att skörda 
överskottshonung också, på 
försommaren!
Tid o plats: kl 19 – 21
Församlingsgården Båstad
Ansvarig: Kerstin Junker 
Lönnerholm, 070 880 38 06

singborgs kommun (energi/
klimatrådgivare) samt Karin 
Stenholm och Lina Linde-
gren, tågresenärer från våra 
trakter, berättar om sina 
erfarenheter och lotsar oss 
genom kvällen.
Vi bjuder på kaffe. 
Tid o plats: kl 19 – 21
Grevie församlingshem 
Ansvarig: Kerstin Junker 
Lönnerholm, 070 880 38 06

Gemensamma 
Aktiviteter runt 
Laholmsbukten

Havsnätverket Laholmsbuk-
ten är ett samarbete mellan
Naturskyddsföreningarna 
Bjäre, Södra Halland och 
Halmstad. Vi samarbetar 
kring många intressanta 
aktiviteter.

Vecka 9 (25 feb – 2 mars)
Utställning om havet på Bå-
stads bibliotek.

3 mars Exkursion
Tack vare massor av hjärt-
musslor övervintrar tusen-
tals änder, även rödlistade i 
bukten. Vandring på Höka-
fältet Mellbystrand och sedan 
bildvisning inomhus.

Västerhavsveckan
3,4,5 augusti 
Strandexkursioner 
för hela familjen. med håvar, 
skålar, spadar och silar.

6 augusti Båt-tur
Följ med forskningsfartyget 
Sabella på tur från Torekovs 
hamn. Föranmälan krävs.
 .

8 augusti Båt-tur
Följ med forskningsfartyget 
Sabella på tur från Båstads 
hamn. Föranmälan krävs.
 

10 augusti  
Vandring och föreläsning 
om Laholmsbuktens geologi 
och kustens sårbarhet.

För mer information!
se vår hemsida och
vasterhavsveckan.se

Forts.
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Tillsammans besöker vi äng-
arna Slottet och Haralds äng 
och ser på sommarblommor, 
fina gräs, insekter och kan-
ske någon liten groda. Gärna 
stövlar och ta' med fika!
Tid o plats: kl 10 – 13 
Samling P-platsen vid Mar-
gretetorpsvägen Förslövs 
kyrka, 9.45. 
Ansvarig: Gunilla Abrahams-
son, 0738 52 09 00

04 Söndag

Slåtter på 
Haralds äng      

I Bjärekretsen har vi förmå-
nen att sköta bl.a. Haralds 
äng. Välkommen du som vill 
hjälpa till med slåtterarbetet 
och därmed både göra en 
natur- och kulturhistorisk 
insats.
Medtag matsäck. Föreningen 
håller med redskap.
Tid o plats: kl 10 – 13 
samling vid ängen längs 
Hålevägen.
Ansvarig: Lennart Johnsson, 
0431-732 44

03 – 11 augusti
Västerhavsveckan

Under dessa dagar händer 
många spännande aktiviteter 
med Havsnätverket för 
Laholmsbukten. Se vår hem-
sida och vasterhavsveckan.se

17 Lördag

Slåtter på Slottet 
Darrgräset, slåtterblomman, 
kärrknipproten och de många 
orkidéerna är bara några av 

de växter som är beroende av 
det årliga slåtterarbetet på 
ängen.
Ängsarbete är dessutom en 
bra familjeaktivitet och på 
den här blöta ängen finns 
grodor och andra smådjur 
som barn tycker är roligt. 
Medtag matsäck. Föreningen 
håller med redskap.
Tid o plats: kl 10 – 13, 
samling vid Slottet. Skylt 
finns till ängen på vägen 
mellan Killeröds byaväg och 
Önnarpsvägen.
Ansvarig: Pål Abrahamsson 
070 395 01 18

Mailadress?
Vi vill gärna kunna skicka 
mail till dig.

Uppdatera gärna dina upp-
gifter och även mailadress 
till bjk016501@bjarenet.
com, Pål Abrahamsson.
                            Styrelsen

Pål Abrahamsson 
Stockarydsvägen 12 
269 74 Västra Karup

www.naturskyddsforeningen.se/bjare

Augusti

Medlem
blir du genom att betala 
för enskild medlem 295:-, 
365:- för hela familjen eller 
195:- för ungdom under 26 år
Betala in på 
plusgiro 90 19 09-2.

Skriv dit BJÄRE, så du även 
kommer att tillhöra vår 
lokala förening.
Du kan också anmäla dig 
genom vår hemsida,
naturskyddsforeningen.se/
bjare.

Högtidsgåvor
många kontaktar oss för att
 kunna ge en gåva till en 
personlig högtid. Vi har nu 
möjlighet att lämna ett 
Gåvobrev som ett bevis på 
den gåva man önskar lämna 
till Naturskyddsföreningen 
Bjäre.

Se hemsidan:
naturskyddsforeningen.se/
bjare.
Gåvobrev: /NFB_GavobrevEx
Bankgiro 452-7917

För att kunna överlämna 
gåvobrevet önskar vi infor-
mation. För minnesgåvor: ev 
hälsnings fras och namnen 
på givarna samt en adress 
att skicka gåvobrevet till. För 
övriga gåvor och donationer: 
Syftet med gåvan och nam-
nen på givarna samt adress 
att skicka gåvobrevet till.

Kom ihåg,
alla är väl-
komna till 
våra program 
även icke 
medlemmar!

Har du 
intresse av 
något av 
detta, bliv då 
gärna 
medlem!
          Gullvivor
     Sädesärlor 
 Samhällsplanering
              Knoppar
     Fladdermöss
         Ekologisk mat 
  Träd
         Flyttfåglar
 Biologisk mångfald
   Havets fiske
       Exkursioner
      Kaffe i backen
   Trollsländor
 Fjärilar 
  Bjäres framtid
              Snäckor
   Ekologisk 
          Bjäreodling
     Friskt vatten
    Grodor  
  Vår vackra bygd


