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Välkommen på våra aktiviteter! 
Kolla även hemsidan och Facebook!  

Alla arrangemang sker i samarbete med vårt 
studieförbund Studiefrämjandet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naturskyddsföreningen har 224 000 medlemmar i landet, i Mora 760. 
Bli medlem du med! medlem@naturskyddsforeningen.se, 08-702 65 00. 

Medlemsmingel vid Alderängarna 
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Naturskyddsföreningen Mora  
Program 2017 

15 mars kl 18.15 Årsmöte Mora bibliotek & kulturhus   
Sedvanliga årsmötesförhandlingar och fika. (Ulf) 
 
25 mars kl. 11-15 Klimatfilmsfestival med våfflor!  
Kom och se filmer med klimattema på Mora Kulturhus & Bibliotek. I samarbete med 
Klimat- och energirådgivningen i Mora, Orsa och Älvdalen. (Sonja) 
 
 
 
 
 
 
 
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  
 
1 april Klädbytardag kl 11-14 Mora Folkhögskola 
Lämna in hela, rena, begagnade kläder och accessoarer och få byteskuponger. Byt till 
något som är nytt för dig! Inlämning torsdag och fredag 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. (Lillian, Sonja) 
Läs mer på www.naturskyddsforeningen.se/kladbytardagen 
 
3 april kl 18 David Jonstad föreläsning; Jordad - enklare liv i kollapsens skugga 
Mora Kulturhus & bibliotek 
David är författare och föreläsare. Han har bland annat skrivit böckerna Kollaps –  
om livet vid civilisationens slut och Jordad. 
Samarrangemang med Mora kommun. (Sonja) 
 
13 maj Fågelutflykt kl 8 
Samling vid Kajen. Ta med matsäck. (Lasse) 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

http://mora.naturskyddsforeningen.se/
http://mora.naturskyddsforeningen.se/
http://www.facebook.com/naturskyddsforeningen.se/mora
http://www.wwf.se/
http://www.naturskyddsforeningen.se/kladbytardagen


 
http://mora.naturskyddsforeningen.se 

www.facebook.com/naturskyddsforeningen.mora  

 
 
 
 
 
 
 
 
10 juni 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 (Ulf) 
 
10 juni Nattsångare Vi lyssnar på nattsångare som näktergal och busksångare. 
Samling vid kajen kl. 21. (Lasse)  

 
29 juni kl. 18 Blomstervandring Sollerön 
Vi vandrar längs Norrvikens stränder och ser vad som slagit ut. Samling vid Sollerö Kyrka. 
Ta med stövlar och matsäck. (Hans) 

 
23 aug kl 18 Medlemsmingel Tingsnäs  
Välkommen till en medlemskväll där vi bjuder på mat, fika och trevlig samvaro. Samling 
vid lekplatsen. (Lisen) 
 
v.40 Miljövänliga veckan: Fräsch på riktigt!  
Samma tema som förra året; kemikalier i hygienprodukter. Utställning på biblioteket, 
butiksundersökning, kanske gör vi egna miljövänliga produkter m.m. (Lillian) 

 
 

 
 
 
 
 
 

Naturskyddsföreningen Mora  
Program 2017 

 15-20 maj Bok- och spelbytardagar Mora Bibliotek & kulturhus  
Kom med dina gamla spel och böcker och byt till nåt nytt för dig. Helt gratis! (Sonja) 

 
 
 
 

20 maj kl. 10 Utflykt till Venjans Skogsrike med Basti 
Sebastian Kirppu guidar oss i den fantastiska skogen Åsklitten. Samling vid Vita älgen i 
Öje eller kyrkan i Venjan kl 9.  
För samåkning från Mora,  
ring 0736-15 85 15 (Mesud) 
Ta med matsäck för en hel dag. 
Samarr. med Naturskyddsföreningen  
Malung-Sälen. 
Se den fina rapporten från 2016 års  
inventeringar i Venjans Skogsrike på  
http://skyddaskogen.se/sv/rapporter-och-dokument?view=simplefilemanager&id=27 
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Vi vill ha din e-postadress! 
Maila medlem@naturskyddsforeningen.se så får du programmet, påmin- 
nelser och ändringar m.m. Tack på förhand! 

ADRESSETIKETT B Sverige 

 

Porto betalt 

Avs:  Naturskyddsföreningen Mora 

 Strandgatan 10 

 792 30 Mora 

Kontaktpersoner 

Ulf Jernberg ordf.  0250-454 59,  
070-176 37 89 ulf.jernberg@telia.com 
       
Lisen Vogt sekr. 070-675 44 32  
lisenvogt@gmail.com  
                                     
Lillian Lundin Stöt  070-273 91 55  
lillian.lundin@naturskyddsforeningen.se               
 
Sonja Viklund  070-24 14 268, misslagom@hotmail.com  
 
Mesud Djangoi  0736-15 85 15, mesud.djangoi@gmail.com  
 
Kajsa Nyhlén Hansson  073-767 09 24, kajsahansson@hotmail.com 
 
Lasse  Hansson 070-390 31 25, hansson.lm@gmail.com 
 
Hans Persson  0250-211 75 
 
Martin Neunherz  070-285 30 64 , martin.neunherz@gmx.com  

_____________________________________________________________________ 

 
Moras alla naturreservat och annan fin natur på www.moraoutdoor.se och Facebook. 
 
Låna föreningens cykelkärra gratis! Nyckel finns i bibliotekets lånedisk.  
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