
Söndag 27 november 

Julmarknad 
Det är en trevlig tradition att vi samlas i vår fina lokal innan julrusch eller julledighet tar vid. Så också detta 
år. Det har samlats och tillverkats vinster till lotterier och det bakas bröd både för servering och försäljning. 
Det här är ett värdefullt tillfälle för oss aktiva och vänner till Karlskoga Naturskyddsförening att träffas. Alla 
ses inte alltid ”i fält”, men på julmarknadsfiket kan vi träffas. Låt oss göra det! 

Plats: KNF-lokalen Vadaregatan 3  
Tid: kl 13:00—16:00 

Ansvarig:  Styrelsen 

 

Lördag 14 januari 2023 
Familjedag med temat ”våra vinterfåglar”. Natursnokaraktivitet 

Grillar och trivs ute i naturen samt gör aktiviteter kring temat ovan. Ta med egen mat att grilla. 

Plats: Grillplatsen vid sjön och Aggerudspåret 

Tid: 11:00—13:00 

Ansvarig: Hala, Maj-Brith  - anmälan och info ring Hala på 0700 74 83 72 

Torsdag 19 januari 2023 
Per Lööw visar resebilder 

Per Lööw visar bilder och berättar om sina äventyr på andra sidan jorden med nedslag i bland annat 
Tasmanien och Karibien  

Plats: Vadaregatan 3 

Tid: 19:00 

Ansvarig: Per Lööw 

  

Torsdag 2 februari 2023 
Livet under vattenytan 

Camilla Sånebo , som är aktiv sportdykare och undervattensfotograf visar egna foton och berättar om 
dykningar i både svenska och utrikes vatten.  

Plats: Vadaregatan 3 

Tid: 18:00 

Ansvarig: Camilla Sånebo 

  

Torsdag 16 februari 2023 

Bättre bilder i mobilen   

Under tre timmar kommer vi att lära oss att bildbehandla våra bilder direkt i mobilen. Genom att arbeta 
med färg, ljus och kontrast på ett kreativt sätt kommer våra bilder att få större uppmärksamhet på t ex 
våra sociala kanaler.  

Appen vi kommer att använda heter Snap Seed och finns för både Android och iPhone. Ladda gärna ner 
appen innan du kommer till kursen.  
Tid: Torsdagen den 16:e februari  kl: 17:00-19:00 

Plats: Vadaregatan 3 

Kursledare: David Johansson, Naturskyddsföreningen i Örebro län 

Har du frågor är välkommen att höra av dig till David på 0706-32 68 00 

  

Lördag 18 februari 2023 
Familjedag med något tema. Natursnokaraktivitet 

Grillar och trivs ute i naturen samt gör aktiviteter kring ett än så länge okänt tema. Ta med egen mat att 
grilla. 



Plats: Grillplatsen vid sjön och Aggerudspåret 

Tid: 11:00—13:00 

Ansvarig: Hala, Anki - anmälan och info ring Hala på 0700 74 83 72 

  

Måndag 20 februari 2023 
Vi bygger bihotell  och annat pyssel för natursnokarna 

Bihotell kan man bygga och sätta upp på en helst östervägg med morgonsol. Sen kan man följa hur bina på 
våren samlar pollen och murar igen öppningen. 

Plats: KNF-lokalen Vadaregatan 3  
Tid: kl 10:00-14:00 

Ansvarig: Dag, Anki 

Tel: Dag 070 618 38 73 

Anki 070 798 26 50 
  

Torsdag 9 mars 2023 

Fladdermössens fantastiska liv 

Hur låter fladdermöss? Varför flyger de nattetid istället för på dagen? Hur kan de föda sina ungar, när de 
hänger upp och ned? Och hur kan de bajsa? 

9 mars är dagen, då du kan få svar på alla dina frågor om dessa spännande flygande däggdjur. Då gästas 
KNF av Helena Backius, som kommer att berätta, visa bilder och låta oss lyssna på fladdermusläten. Helena 
är naturvårdsbiolog och engagerad i föreningen BatLife Sweden. Hon beskriver sig själv som fullständigt 
tokig i fladdersmöss. 

Välkomna. 

Plats: Vadaregatan 3 KNF- lokalen 

Tid: 18:00 

Ansvarig: Barbro Nordenhäll 

  

Lördag 15 april 2023 

Vi bygger bihotell ihop med Trädgårdsföreningen . 

Plats: Vadaregatan 3 KNF-lokalen 

Tid: 15:00 

Anmälan till Anki  Wiström-Lööw 

  

Fredag 21 april 2023 

Våröppning i Fjärils-och    Humleträdgården 

Vi hjälps åt med trädgårdsarbetet. Sen avslutar vi kvällen med samkväm, trevligt umgänge vid grillplatsen. 
Medtag eget fika.  
Plats: Fjärils-och Humleträdg.  

Sågholmen 
Tid: kl 17:00 

Ansvarig:  Styrelsen 

 Onsdag 30 mars 2023 

KRETSÅRSMÖTE 
Mer information i nästa nummer. 


