
 
 
 

 
 

Klädbytardag 
Tid och plats: lördag 2 oktober kl 10-13, Gummifabriken, entrén mot 
järnvägen. Vi i den rika delen av världen shoppar alldeles för mycket. Det 
drabbar miljö och människor hårt i andra länder. Samtidigt så börjar 
många tröttna på köp-och-släng-trenden. En klädbytardag är en rolig, 
social och helt gratis aktivitet som ger konkret. miljönytta. De plagg som 
man har tröttnat på eller som inte längre passar blir nya och roliga för 
någon annan. Livet på kläderna förlängs och vi bidrar till en bättre miljö. 
Ta med och byt max fem hela, rena och snygga plagg! 
Kontaktperson: Birgitta Andersson, tel 0706224960 
 
Bildvisning med Mattias Bokinge 
Tid och plats: onsdag 13 oktober kl 18, Naturum Store Mosse. 
Mattias Bokinge, Skillingaryd, visar och berättar till egna bilder från 
naturen i bygden med tonvikt på skyddad natur i Gnosjö och Gislaved. 
Föreningen bjuder på fika. Samarrangemang med Naturskyddsföreningen 
i Gnosjö och Vaggeryd. 
Kontaktperson: Peter Thorėn, tel 0706766961 
 
Vi lagar klimatsmart mat 
Tid och plats: onsdag 10 november kl 17. Elevköken, Finnvedens 
gymnasium. 
Våra val i matbutiken är viktiga för miljön och klimatet. Välkommen 
till en trevlig kväll då vi pratar om, lagar och äter klimatsmart mat 
tillsammans! Självkostnadspris 50 kr/person. Anmälan senast 7/11 till 
Kerstin Thornell, kerstin.thornell@gmail.com eller tel 0768008760 
 
En köpfri dag 
Fredag 26 november. 
Sista fredagen i november vill vi passa på och uppmärksamma den 
internationella kampanjen En köpfri dag (Buy Nothing Day). 
Har du också fått nog av konsumtionshetsen som finns idag? Medverka 
solidariskt genom att under 24 timmar inte köpa någonting alls! 
 
Engagera dig! 
Aktuell information om aktiviteter, kontaktuppgifter m.m. finns på vår 
hemsida www.varnamo.naturskyddsforeningen.se. 
Följ oss också gärna på Facebook (Värnamo Naturskyddsförening) så får 
du senaste nytt! 
Välkommen att höra av dig om du vill vara med och ordna någon 
aktivitet, hjälpa till eller vara med i styrelsearbetet! 
 

Program 2021 Värnamo Naturskyddsförening 
I skrivande stund (januari) råder stränga restriktioner p.g.a. Covid 19.  
Vi hoppas att det kommer att bli lättare att träffas och umgås under 
året, men har valt att ha obligatorisk anmälan till våra aktiviteter under 
våren.  
Troligen kommer antalet deltagare att vara begränsat och det finns en 
risk att vi kommer att få ställa in eller skjuta upp planerade aktiviteter. 
Av den anledningen ber vi dig att alltid kontakta oss eller gå in och läsa 
på vår Facebooksida (Värnamo Naturskyddsförening) innan du 
kommer till en aktivitet. 
 
Natursnokarna 
Tid: söndag 7 mars kl 9.30-11.30. 
Välkommen till vår barn- och familjeaktivitet där barn och deras vuxna 
upptäcker naturen tillsammans! Värnamo Natursnokar vänder sig till 
barn mellan 3-6 år som har med sig en vuxen. Även syskon är 
välkomna. 
Information om plats och tema för snokningen finns senast 14 dagar 
innan på vår hemsida och på Facebook.  
Obligatorisk anmälan p.g.a. Covid 19.  
Kontakta oss på natursnokarna.varnamo@gmail.com eller ring 
snokledare Rose-Marie på tel 0722150554.  
 

 



Värnamo Naturskyddsförenings kretsstämma 
Tid: måndag 8 mars kl 18. 
Välkommen till vårt årsmöte för sedvanliga årsmötesförhandlingar, val av 
styrelse m.m.  
Årets kretsstämma kommer att ske digitalt p.g.a. Covid 19.  
Anmälan senast 6 mars till bosse.bergenholtz@naturskyddsforeningen.se.  
En länk för att delta digitalt kommer att skickas efter anmälan. 
 
Natursnokarna 
Tid: söndag 28 mars kl 9.30-11.30. 
Information om plats och tema för snokningen finns senast 14 dagar innan 
på vår hemsida och på Facebook.  
Obligatorisk anmälan p.g.a. Covid 19.  
Kontakta oss på natursnokarna.varnamo@gmail.com eller ring snokledare 
Rose-Marie på tel 0722150554. 
 
Fågelutflykt  
Tid och plats: söndag 11 april kl 7, Kroppsjön. 
Samling vid Kroppsjöns naturreservat, Getaryggarna, och sedan förflyttning 
till Linnås fågelinventeringsplats. 
Ta med eget fika och kläder efter väder! 
Obligatorisk anmälan p.g.a. Covid 19 till Mats Johansson, tel 0703748547. 
 
Natursnokarna 
Tid: söndag 25 april kl 9.30-11.30. 
Information om plats och tema för snokningen finns senast 14 dagar innan 
på vår hemsida och på Facebook.  
Obligatorisk anmälan p.g.a. Covid 19. 
Kontakta oss på natursnokarna.varnamo@gmail.com eller ring snokledare 
Rose-Marie på tel 0722150554. 
 
Utflykt till Linneryd 
Tid och plats: söndag 16 maj kl 10.00, Linneryd.  
Följ med på en utflykt till Linneryds ålderdomliga odlingslandskap. Vi tas 
emot kl 10 av gårdens ägare och brukare Roland Svensson som guidar oss i 
odlingslandskapet och bland gårdens byggnader. Medtag egen kaffekorg. 
Samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Gnosjö och Vaggeryd. 
Obligatorisk anmälan senast 13 maj p.g.a. Covid 19. 
Kontaktperson: Peter Thorėn, tel 0706766961 
 
 
 
 

Natursnokarna 
Tid: söndag 30 maj kl 9.30-11.30. 
Information om plats och tema för snokningen finns senast 14 dagar innan 
på vår hemsida och på Facebook.  
Obligatorisk anmälan p.g.a. Covid 19.  
Kontakta oss på natursnokarna.varnamo@gmail.com eller ring snokledare 
Rose-Marie på tel 0722150554. 
 
Slåtter på Rusarebo äng 
Tid och plats: lördag 7 augusti kl 13-16, Rusarebo. 
Ta med familjen, en vän eller kom själv så samlas vi på Rusarebo för att slå 
ängen med lie och räfsa hö. Medtag gärna egen lie och räfsa om du har, 
annars finns det att låna. Den som inte kan slå med lie är välkommen att 
prova på, räfsa eller kanske bada? Föreningen bjuder på fika. 
Kontaktpersoner: Anders Svensson, tel 0706528407 och Peter Thorėn, tel 
0706766961 
 
Natursnokarna: Information om höstens träffar kommer att finnas på vår 
hemsida och på Facebook. 
 
Studiebesök på Stomsjö återvinningscentral 
Tid och plats: onsdag 29 september kl 18-20, Stomsjö. 
Som en mjukstart inför miljövänliga veckan kan du följa med på en 
rundvandring i källsorteringens och återvinningen tecken, där SÅM berättar 
om sin verksamhet. Vi går även en runda ner till omlastningsstationen, där 
materialen från den fastighetsnära insamlingen väntar på vidare transport 
till återvinning, rötning och energiutvinning. 
Begränsat antal deltagare. Anmälan och information: Birgitta Andersson 
0706224960 
 
Miljövänliga veckan v 40 
Fixa grejen, ta vara på det du har! 
Få smarta tips för miljön och plånboken - hur du kan vårda prylarna, laga det 
trasiga och byta prylar med andra istället för att vanemässigt lämna 
fungerande prylar i containrarna på Stomsjö ÅVC. Tänk också på att du inte 
behöver inte äga allt utan kan hyra eller låna saker du bara använder ibland. 
Eller varför inte ta steget fullt ut med en shoppingfri månad, då du inte köper 
några nya saker alls! 
Mer information och inspiration kommer att finnas på hemsidan och på 
Facebook när det börjar närmar sig. 
Kontaktperson: Birgitta Andersson, tel 0706224960 
 
 


