PROGRAM HÖSTEN -22
NOVEMBER
TORSDAG 24 NOVEMBER KL. 18.30
FILMKVÄLL med Ingemar Lind
Film och kåseri om ”Djuren på fjället” och säkert lite om fjällets fåglar. Strängnäs får även i
år besök av natur lmaren Ingemar Lind, boende i Tänndalen.
Plats: SeniorCenter( f.d Pensionärernas hus), Nygatan 5 B, Strängnäs.
Entréavgift 50 kr - betalas på plats.
Samarrangemang Naturskyddsföreningen och Strängnäs ornitologiska klubb i samverkan
med Studiefrämjandet.

TORSDAG 15 DECEMBER KL. 18.30
BILDFÖREDRAG med Martin Emtenäs, -känd från tv bl.a med programmen ”Mitt i
naturen” och ”Det stora fågeläventyret”. Temat för föredraget är Martins helt nya bok
"Tusen och 1 art -biologisk mångfald eller mänsklig enfald" där han personligt och
engagerande berättar om djurarter som har det svårt och hotar att försvinna, och visar
samtidigt hur vi människor har urholkat naturen som omger oss – skogarna, ängarna,
haven och de en gång i tiden så vildsinta älvarna i norr. Vi har förlorat mycket längs vägen
när vi använt naturtillgångar och förändrat vårt samhälle. Vad är det vi fått istället? Offrar vi
den biologiska mångfalden för någonting bättre? Vad är en art värd?
Plats: Kulturhuset Multeum, Eskilstunavägen 2, Strängnäs
Fri entré!
Ev kan platsbokning komma att ske, se mer information på vår hemsida och Kulturhuset
Multeums evenemangskalender.
Arrangeras av Naturskyddsföreningen Strängnäs i samverkan med Studiefrämjandet.
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INFORMATION
Både Gorsingelund och Fältstationen Rördrommen är väl värda besök
både vid anordnade aktiviteter eller för ett besök på egen hand.
Gorsingelund är en lövskogslund vid Annebergsvägen i Strängnäs. Området ägs av kommunen och tas
gemensamt om hand av Naturskyddsföreningen och Strängnäs Ornitologiska Klubb. Vi brukar normalt ha 4
planerade träffar under året där alla är välkomna att delta.
Området har året om många besökare som promenerar på stigarna. Det är ett rikt fågel- och djurliv och
blomsterprakten är enorm, särskilt under våren och försommaren.
Under vinterperioden nns i anslutning till den lilla stugan en fågelmatning som sköts och bekostas av
Strängnäs ornitologiska klubb (SOK)
Fältstationen Rördrommen ligger vid Sörfjärden i Jäder och är ett samarbetsprojekt för
Naturskyddsföreningarna i Strängnäs och Eskilstuna, Ornitologiska klubbarna i Strängnäs och Eskilstuna
samt Eskilstuna Biodlarförening. Alla helgdagar mars-oktober är Fältstationen öppen för besökare mellan kl
9-15. I anslutning till fältstationen nns 2 fågeltorn samt en ganska nyanlagd observationsplats vid Idö udde,
med bra utsikt över vattenytor och vassområden. En bikupa, en s.k. besökskupa, där man kan se binas liv
inne i kupan nns på området.
Inne i stugan nns bildutställning om bl a havsörnarnas liv runt Sörfjärden, en utställning om livet i vassen
samt en addermusutställning.
http://rordrommen.nu/rordrommen/
Program
Mer info om våra aktiviteter kommer löpande att nnas på vår webbsida
https://strangnas.naturskyddsforeningen.se där hittar du även kontaktuppgifter till kretsen.
Ni hittar oss även på Facebooksidan ”Naturskyddsföreningen Strängnäs”
Alla våra aktiviteter är avgiftsfria om inte annat anges.
Studiefrämjandet är vårt studieförbund, se deras webbsida.

Välj Strängnäs-el!
Ett bra val för miljön!
- Kryssa för Naturskyddsföreningen vid Ditt val.
- Det ger en liten slant till vår förening!

Vi samarbetar med
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-Fältstationen Rördrommen,
-Strängnäs Ornitologiska klubb,
-Klimatinitiativ Strängnäs
-En Vild Idé.
-Studiefrämjandet

