
Augusti
Helgen 09 – 11

Båstad Hiking 
Festival

Arrangerade dagsvandringar 
med olika överskrifter och 
teman. Ett Båstads kommun 
arrangemang tillsamman  
med oss.
Se utförlig information på 
www.bastadhikingfestival.se

25 Söndag

Projekt Skåneleden
Denna höst vandrar vi till-
sammans delsträckan från 
Förslöv till Rasta Hallandåsen 
Motell. Vi kollar och spanar 
med någon kännare av denna 
trakt. 
Ta med matsäck.
Tid o plats: kl 9.30 – ca 14, 
samling på Förslövs järnvägs-
station. Återfärden kan orga-
niseras.
Anmälan: Anmäl gärna till
Eva Werner 070 28 29 804 
eller Gunilla Abrahamsson
0738 52 09 00 för medverkan 
och önskan om återfärd.

Fågeltornet vid 
Klarningen

Vi vandrar en söndag
från Båstads järnvägsstation 
till Klarningen och kollar på 
fåglar.
Se hemsidan för tid och plats

26 Annandag    *HVN

Julvandring på Ön  
Den traditionella vandringen 
på Hallands Väderö, vår 
pärla i Kattegatt. Denna pro-
grampunkt leds av Hallands 
Väderövännerna och Natur-
skyddsföreningen. 
Medtag matsäck.   
Samling: kl 9.45, 
vid Väderöbåtarna i Torekov.  
Ansvarig: Representant från 
Hallands Väderö Natur.
Info: Eva Werner, 
070 28 29 804 

Familjevandring
Tillsammans med Frilufts-
främjandet är vi uppe vid 
Hålehall en lördag och går 
tipsrunda, lagar mat ute mm.
Se hemsidan för tid och 
plats. 

Oktober December

Januari

September November
08 Söndag

Rovfågelvandring
Se hemsidan för tid och plats.

21 Lördag                          

Röjning av 
kärret i Glimminge 
Plantering      ** 

Vi röjer med röjsågar och det 
behövs hjälp med att samla 
ihop ris. Stövlar, arbetshand-
skar och kaffekorg är bra att 
ha med sig.
Tid o plats: kl 9.00, 
Samling vid Midsommarvä-
gen/Sälgvägen. Glimminge 
Plantering, 
Ansvarig: Hans Lundström, 
0431-36 01 96

2020

27 Söndag

Fågelvandring
Vi vandrar i området vid 
Gröthögarna och spanar efter 
fåglar med fågelkännarna 
Lars Forsén och Kjell-Åke 
Hall.
Tid o plats: kl 10 – 13, 
samling vid Dalens parkering.
Ta med matsäck
Ansvarig: Eva Werner, 
070 28 29 804 

Månadens 
aktuella vandring.

Varje månad från september 
till januari tänker vi hålla 
korta och  lätta vandringar.
1 till högst 2 timmar inkl 
matsäckspaus. 
Se hemsidan för aktuell 
samlingsplats.

TÄVLING!
Var är bilden tagen?

Vi lägger ut ett foto en gång i månaden 
på vår hemsida. Det kan vara en särskild 
plats, strand, träd eller liknande från 
Bjärehalvön. 
Ta dig dit och ta en selfie på samma 
plats.
Skicka in din bild till 
kerstin.junker@bjarenet.com

Pris utgår till först inkomna rätta svar!

Havsnätverket för 
Laholmsbukten 

- är ett samarbete mellan Natur-
skyddsföreningarna Bjäre, Södra 
Halland och Halmstad med mål att

• värna om Laholmsbuktens natur 
både på land och i havet.

• informera om hot mot bukten 
samt om olika skyddsformer

• följ verksamheten på
www.facebook.com/havsnatverket-
laholmsbukten

Förkortningar och stjärnor:
   ** – Föreningen håller med 
redskap.
   *HVN – i samarbete med 
Sällskapet Hallands Väderös 
Natur

30 Söndag

Naturvårdens 
dag

Båstads kommun 
bjuder på aktiviteter för 
naturvården i vår bygd.
Vandra och lär känna 
våra vackra naturområ-
den.
Var med och bidra till 
den biologiska mångfal-
den. 
Det blir tre mötesplat-
ser.

Kustslingan  Här kan 
man vandra men också 
tillverka lerbollar fulla 
med blomsterfrön för att 
gynna bin.

Grevie Äng   Kommunen 
har anlagt en blommande 
äng. Bygg ett insektshotell 
eller en fjärilsholk.

Sinarpsdalen  Ett våt-
marksprojekt presenteras. 
Det planeras i samverkan 
mellan kommunen, Si-
narpsdalens intresseför-
ening och Naturskydds-
föreningen. 
Vi finns på plats med 
NATURFALKEN ett 
"simborgarmärke i art-
kunskap", ett roligt sätt 
att lära mer och testa sina 
kunskaper.
För tider och annan 
information se kommu-
nens eller vår hemsida.
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Kontakta gärna någon av styrelseledamöterna 
om du vill ha mer information om programmet eller 
om föreningen.

Mailadress?
Vi vill gärna kunna skicka mail till dig.
Uppdatera gärna dina uppgifter och även mailadress till 
bjk016501@bjarenet.com, Pål Abrahamsson.
                                                                        Styrelsen

Medlem
blir du genom att betala 
för enskild medlem 295:-, 
365:- för hela familjen eller 
150:- för ungdom 
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,
bjare.naturskyddsforeningen.se

Högtidsgåvor
många kontaktar oss för att kunna ge en gåva till en per-
sonlig högtid. Vi har nu möjlighet att lämna ett Gåvobrev 
som ett bevis på den gåva man önskar lämna till Natur-
skyddsföreningen Bjäre.

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

För att kunna överlämna gåvo-brevet önskar vi informa-
tion.
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 
namnen på givarna samt adress att skicka gåvobrevet till.
Naturskyddsföreningen Bjäre

2020Höstprogrammet

www.bjare.naturskyddsforeningen.se

Styrelsen
Ordföranden: 
Pål Abrahamsson, 070 395 01 18, 
bjk016501@bjarenet.com

Kassör: 
Peter Larsson, 070 624 66 20

Ledamöter: 
Kerstin Junker Lönnerholm, 070 880 38 06, 
Lennart Johnsson 0431-732 44
Catharina Engberg 076 766 66 01
Bodil Hallberg 070 224 30 86
Eva Werner 070 282 98 04
Camilla Möller 070 713 22 95
Björn Dahlbäck 070 585 61 11

Suppleanter: 
Björn Werner 070 388 06 95
Erica Elmberg 0431-45 21 64, 070 777 67 60
Monika Lundquist 0431-36 46 98

Postmottagare: 
Naturskyddsföreningen Bjäre
Pål Abrahamsson
Stockarydsvägen 12, 269 74 Västra Karup

Postmottagare: 
Naturskyddsföreningen Bjäre
Pål Abrahamsson
Stockarydsvägen 12, 269 74 Västra Karup
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