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Naturskyddsföreningen 
Mora Program 2015 

Välkommen på våra aktiviteter! 

Kolla hemsidan och Facebook!  
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Natursnokarna – roliga aktiviteter för barn och familjer! 
Kontakt: Mesud Djangoi 0736-15 85 15. 
 
Vi startar tillsammansodlingar! 
Häng med och så, sätt, rensa, gallra, vattna och skörda. Mark och redskap 
finns! Praktisk studiecirkel där vi själva bestämmer vad vi ska odla. Start efter 
19 februari. Ledare: Sonja Viklund, 070-24 14 268, misslagom@hotmail.com  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Häng på solcellsrevolutionen!  
Studiecirkel egen el från sol. Varför solel, studiebesök, beräkningar, vilka 
blanketter måste jag fylla i m.m. Ledare: Magnus Bengtsson. Kostnad 400 kr 
inkl bok. Start efter 11 mars. 
 
 
 
 
 
 

Anmäl dig till studiecirklarna via Studiefrämjandet: 

Naturskyddsföreningen Mora 
Natursnokarna och studiecirklar 
 

 
 

Studiefrämjandet Gävle-Dala Norr 
Tel. 0247-131 35 
leksand@studieframjandet.se 
www.studieframjandet.se/dalarna  

 

Foto: www.tillsammansodlingen.se 
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15 feb kl 10-13 Natursnokarna tema vinter  
Vi undersöker is, snö och kyla, leker och gör eld.  Ta med matsäck och varma 
kläder.  Samling vid Kajen i Mora kl 10. För hela familjen! I samarbete med Ett Mora 
för alla. (MD) 
   
 
 
 
 
17 februari kl 18.30 Årsmöte & filmvisning Mora bibliotek & kulturhus   
Sedvanliga årsmötesförhandlingar, fika och filmvisning om de viktiga bina:  
Inte bara honung. (UJ) 
 
  
 
 
 
 
 
19 feb kl 18.30 Odla för mångfald Rosa Huset 
Bildvisning och inspirerande föreläsning med Andreas Marklund och Sanna Mjösberg inför 
starten av våra egna tillsammansodlingar i Mora. I samarbete med Ett Mora för alla och Rosa 
Huset.  
Odla för mångfald blev årets miljöpristagare i Orsa kommun!  Projektet vill främja en 
mångfald av kultur och ekologiskt odlad mat. Initiativtagarna till projektet, Andreas och 
Sanna, bidrar genom sitt stora engagemang till att förena människor från olika länder i alla 
åldrar. Se www.facebook.com/groups/odlaformangfald  (LLS, SV) 
 
2 feb 

 
 
 

Naturskyddsföreningen Mora  
Program 2015 
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Naturskyddsföreningen Mora  
Program 2015 

28 mars kl. 20.30-21.30 Earth Hour/Jordtimmen 
Gör Earth Hour till en trevlig kväll med familj och vänner utan elektriska lampor och delta 
samtidigt i den globala klimatmanifestationen. Läs mer på www.wwf.se  

 
13 april kl.13-14 Tyg eller otyg? Mora Folkhögskola 
Föreläsning om textil och miljö. (LLS, SV) 

 
 
18 april Klädbytardag – bytt är nytt! Mora Folkhögskola & Rosa Huset  
Lämna in hela, rena begagnade kläder och accessoarer och få byteskuponger. Kom på 
lördag och byt till dig något som är nytt för dig! (LLS, SV) 
 

Folkhögskolan: Lör kl 11-14, inlämning torsdag och fredag 16-17 april kl. 16-18 eller under 
lördagen. Obegränsad inlämning, men du får max 10 kuponger. Fikaservering. Det som blir 
över tas till skolans loppis sista april. Kontakt: Berit Zetterqvist 070-646 89 67. 
 

Rosa Huset: Lör kl 16-22.30. Inlämning samma tid på fredagen. Obegränsad inlämning, du 
får så många kuponger som du har fräscha plagg. Kafé. Det som blir över går till 
secondhand. Kontakt: Pia Fältgårdh 0250-266 35 
 

Läs mer på www.naturskyddsforeningen.se/kladbytardagen 
 

 

11 mars kl 19-21  Vår tid är nu! Trunnagården (kyrkan) Orsa  
Föreläsning av Svante Axelsson, Naturskyddsföreningens generalsekreterare, som skrivit 
boken ”Vår tid är nu – 10 hoppfulla perspektiv på klimatkrisen!” Missa inte detta! 
Även dagtid på skolor i Mora. Se kommande annons.  Arr: Orsa- och Morakretsen (LLS) 
 
 
 
 
 
 
 
               
                  
 
                 Svante Axelsson sprider klimathopp! 
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23 maj Nationalparkernas Dag vid Fulufjället  
Tips! Föredrag om humlor och dagfjärilar på Fulufjällets Naturum samt guidning 
efteråt. Möjlighet att köpa något att äta, men ta gärna med matsäck också.  
Läs mer på www.fulufjallet.se om hur du tar dig dit, tider, servering m.m. 
 
30 maj från kl. 10 Familjedag Liljeholmens Bondgård i Våmhus  
Kom och se på gårdens hästar, höns, hundar, får och grisar. Föreningen bjuder 
på hästskjuts och fika till barnen, korv och saft. Läs om gården på 
www.liljeholmensbondgård.se (UJ) 
 

Naturskyddsföreningen Mora  
Program 2015 

25 april kl 8 Fågelskådning på Sollerön med Bosse Präst 
Samling vid Sollerö kyrka. Ta med stövlar och matsäck. (HP) 
 

9 maj kl 9 Utflykt till jätteträd  
Urskogsmiljö med jättegranar vid Näcksjövardens  
naturreservat. Kanske gör vi ett stopp vid Präst- 
vallen med tillhörande naturskog vid Vallberget.  
Samåkning från Kajen kl 9. Ca 5 timmar så ta med  
rejält med matsäck. Kretsen bjuder också  på kolbulle. 
Ledare: Bengt Oldhammer. (UJ) 
  
Temat för årets Naturvänliga Vecka, v. 19  
2-10 maj, är jätteträd. Läs mer på  
www.naturskyddsforeningen.se 
 
 
16 maj kl 11-15 Bok- och spelbytardag  
Mora Bibliotek & kulturhus (SV) 
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5 juni kl. 21 Naturnatten Flenberget 
Vi vandrar upp på Flenberget vid Gesunda, njuter av utsikten och kikar in i den 
gamla silvergruvan. Ta med matsäck. Samåkning från Sollerö kyrka. (HP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 juni Natursnokarna Ätbara växter  
Samling vid Kajen i Mora kl 10. Samarr. med Ett Mora för alla (MD) 
 

                
21 juni kl 10 Gudstjänst Mora Kyrka  
Kollekten från dagens gudstjänst går till Naturskyddsföreningen Mora! 
      

Naturskyddsföreningen Mora  
Program 2015 

25 juni kl. 18 Blomstervandring Sollerön 
Vi vandrar längs Norrvikens stränder och ser vad som slagit ut. Ev.  åker vi till Björka 
fäbodar efteråt. Samling vid Sollerö Kyrka. Ta med stövlar och matsäck.  (HP) 

 
Höstprogrammet endast digitalt 
I höst planerar vi ett nytt program med t ex Djurexpo, mer Natursnokar, 
cykeldag 19 sept, Miljövänliga veckan – alltid v. 40, svampkurs, studiecirkel 
musta äpplen, slåtter vid Lärkastugan, föreläsning om avfallsminimering, 
filmvisning etc.  
 
Höstprogrammet trycks inte utan blir endast digitalt. Se hemsidan och 
Facebook.  
 
Meddela din e-postadress till medlem@naturskyddsforeningen.se så får du 
mail med programmet. 
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Naturskyddsföreningen Mora  
Övrigt 

 
 
 
 

Mora Outdoor  
Hitta ut i Moras natur - www.moraoutdoor.se 
 
Vi vill gärna bli fler i styrelsen! 
Kontakta ordförande Ulf Jernberg om du vill komma  
med i vårt team. Just nu vill vi allra mest ha en kassör, men  
men alla är välkomna. 
 
Massor av nya medlemmar! 
Tack vare det här och ett till värvargäng har vi blivit  
över 100 nya medlemmar i Mora. Välkomna alla nya! 
 
Bra Miljöval-märkt butik!  
Willys i Noret har Naturskyddsföreningens miljömärkning.   
 
Hela Mora cyklar och går – för hälsa, miljö och plånbok!  
Se www.mora.se  
 
Energirådgivningen Mora kommun 
energiradgivning@mora.se, 0250-26 000.  
 
Siljansbygdens Trädgårdssällskap 
Kurs i ekologisk grönsaksodling, föredrag med Karin Berglund, guidning 
med Per Ax i Enåns dalgång, trädgårdsvandringar, resa till Trädgårds-
mässan, växtmarknad och mycket mera. Sök på Facebook och se 
www.siljantradgard.blogspot.com  
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Meddela din e-postadress! 
Gå in på www.naturkontakt.se och lägg till/ändra själv eller maila till 
medlem@naturskyddsforeningen.se, ärende "e-postadress”.  Ange gärna  
ditt medlemsnummer, se baksidan av Sveriges Natur. Tack på förhand! 

ADRESSETIKETT B Sverige 

 

Porto betalt 

Avs:  Naturskyddsföreningen Mora 

 Strandgatan 10 

 792 30 Mora 

Kontaktpersoner 

Ulf Jernberg (UJ), ordf.  0250-454 59,  
070-176 37 89 ulf.jernberg@telia.com 
       
Lisen Vogt (LV), sekr. 070-675 44 32  
lisen@framtidsmuseet.se 
                                     
Lillian Lundin Stöt (LLS) 0250-120 82, 070-273 91 55  
lillian.lundin@naturskyddsforeningen.se              Sonja, Lillian, Hans och Ulf  

 
Sonja Viklund (SV) 070-24 14 268 
misslagom@hotmail.com  
 
Mesud Djangoi (MD) 0736-15 85 15 
mesud.djangoi@gmail.com  
 
Hans Persson (HP), 0250-211 75 
 
Initialerna inom parentes i slutet av varje aktivitet står för kontaktpersonen ovan. T ex 
betyder (LV) att Lisen Vogt är ansvarig. 

_____________________________________________________________________ 

 
Naturskyddsföreningen har ca 220 000 medlemmar och i Mora är vi över 500 
medlemmar.  
 
Bli medlem du med!  
Ring 0250-166 33 eller gå in på www.naturskyddsforeningen.se  
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