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ÖbN-utskick sommaren 2020
Nästa Alcedo-nummer kommer ut först i december

Som vi tydligt flaggade för i vårt senaste Alcedonummer (2019 Nr 2-3) kommer
denna vår medlemstidning framöver endast att utges en gång per år. Och detta är
planerat att ske i slutet av året, som en summering och som en nystart inför
nästkommande år.

Vår ambition är då att kunna erbjuda våra medlemmar och våra lokala
prenumeranter en desto intressantare och fylligare publikation med natur- och
kulturlandskapet i fokus. Upplägget kommer att ha likhet med alla de tidigare
Alcedonummer som sett dagens ljus under år som gått. Men förhoppningen är
samtidigt att denna ”årsbokliknande” tidning ska ha ett än större läsvärde, kanske
än fler vältagna bilder och tänkvärda artiklar. Detta får framtiden utvisa.

Våra planer för 2020 års decembernummer är att få till ett temanummer, denna
gång med skogen som den röda tråd det mesta kretsar kring. Under år som gått har
vi haft temanummer kring ”naturtyperna” sjöar och vattendrag, men också kring
våtmarker i form av mossar och kärr, liksom kring skogsbygdens betydelsefulla
kulturlandskap. Vi har därför länge känt behovet av ett avslutande tema kring just
begreppet, ämnet skog.

Programmet juli-december 2020
En livaktig förenings programutbud speglas på olika sätt i de olika aktiviteter,
exkursioner, föreläsningar mm som kan erbjudas både medlemmar och allmänhet.
Möjligheten att tillsammans vistas i naturen, att inspireras av denna har länge varit
något av en grundstolpe i Örkelljungabygdens Naturs verksamhet. Och så är det
fortfarande.

Vi vill nu avisera en förändring i vår distribution av våra program. Tidigare har
det alltid varit som en självklarhet att medlemmarna genom utdelandet av en ny
Alcedotidning, förutom artiklar av skilda slag, även haft några fylliga eller mindre
fylliga sidor med det kommande programmet. Genom att Alcedo framöver endast
kommer att distribueras med ett nummer per år – och då strax inan jul – får vi
försöka lösa påannonserna av de kommande aktiviteterna något annorlunda.

Det enkla utskick du nu håller i din hand har som sin viktigaste funktion att
berätta om föreningens program under andra halvåret av 2020. Möjligen blir detta
en engångsföreteelse. Och att vi framöver kommer att ha ett helt nytt års
programutbud i varje decembernummer av Alcedo. En annan möjlighet är den att
programpunkterna framöver endast publiceras på ÖbNś hemsida. Vi får se var vi
landar.

Omslagsbild framsida: Vildhöstnad i Spångabygget
(Foto: Pär Svensson)

Baksida: Grågås i Lärkesholmssjön
(Foto: Pär Svensson)

Hemsidan i nya kläder
Föreningens hemsida har en ganska lång historia. Patric Carlsson var nog den som
introducerade en sådan digital angelägenhet i Örkelljungabygdens Natur. Därefter
blev det under många år Zigge (Leif Sigbo) som byggde vidare på denna hemsida.
Här fanns olika artiklar och inventeringar att fördjupa sig i – om man ville så.
Många av våra gamla Alcedonummer finns också att tillgå i en digital version.
Många har nog desto mer nyttjat hemsidans obs-sida, där man också kunnat koppla
sig vidare till den viktiga Artportalen. En annan viktig funktion som hemsidan
också hade, har var den att puffa för den kommande programpunkten.

Nu har Zigge känt att det är dags att släppa ansvaret för både hemsidan, liksom
för sin roll i Alcedoredaktionen. I detta läge kom vi i kontakt med Thomas Wallin,
Ängelholm. Och det är nu med Thomas hjälp en ny hemsida, i en ny kreation har
växt fram. Detta är vi väldigt glada för. Hur de nya hemsidesansvariga (Pär, Janne)
ska klara fortsättningen får vi vänta med att bedöma.

Thomas har anslutit hemsidan till den ”mall” som Naturskyddsföreningen på
riks tagit fram. Därmed kommer länken till vår nya hemsida, som redan är på plats,
att bli en annan än tidigare, nämligen: orkelljunga.naturskyddsforeningen.se

Nästa nummer avAlcedo utkommer i december 2020.

Foto: Janne Johansson
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14/6 Söndag. Vilda blommornas dag. Leif Sigbo. I år är det adertonde gången
som detta nordiska samarrangemang kring vår vilda växtvärld äger rum. Ett otal
platser runt kring i hela Norden är med och visar upp sina egna sevärdheter. Detta
år väljer vi i Örkelljungabygdens Natur att göra ett kärt återbesök till vårt
Pinnåområde, beläget just nästgårds tätorten Örkelljunga.
Samling vid fd Netto kl. 09.00. Ansvarig Zigge.

5/7 Söndag. Göingeåsen och Tormestorpsåns dalgång. Denna sommardag ställer
vi kosan mot Göingeåsen i Hässleholms kommun. Framförallt tänker vi besöka
lövskogsbranterna vid Spragleröd, strax söder om Tormestorp. Men vi försöker
också hinna med en visit till en betad ekskog rik på hasselbuskar. På 1800-talet var
denna mark, tillhörande Nösdala by, nyttjad som ängsmark. Glöm inte frikostig
matsäck. Samling kl. 09.00 vid fd Netto.
Ansvariga Janne Johansson & Eva Persson.

18/7 Lördag. Vägkanternas flora åter på agendan! Nu hoppas vi på att växterna
från vandringen i maj hunnit växa upp och att blommorna slagit ut. Vilka nya
växter hittar vi denna gång och varför är det just dessa växter som finns här.
Samling fd Netto kl. 09.00 Ansvariga Lars Schale & Janne Johansson.

30/7 Torsdag. Slåtter i Spångabygget. Den traditionella vildhöstnaden,
ängahöstnaden på vår sidvall i Spång går i år av stapeln en av de sista dagarna i
juli. Vi slår av de nu överblommmade gräsen och örterna, medan vi låter den
fjärilsattraherande ängsvädden stå kvar ett tag till. Samling vid fd Netto kl. 17.50
eller uppe vid Spångabygget kl. 18.00. Föreningen bjuder på förplägnad!
Ansvariga Janne Johansson & Perry Vigelsbo.

6/8 Torsdag. Borttagning av gräset i Spångabygget. Det är ikväll dags att räfsa
och bära bort det i förra veckan avslagna gräset uppe i Spång. Hoppas du hittar tid
att vara med. Var och en håller sig med fika. Samling vid Spångabygget kl. 18.00.
Ansvariga Perry Vigelsbo & Janne Johansson.

15/8 Lördag. Biparadiset i Örkelljunga, guidning av insektsexperten Mikael
Sörensson. Kom för att delta och ställa dina frågor till Mikael Sörensson, känd
från Sveriges Radios Naturmorgon där han ingår i expertpanelen. Pollinerande
insekter och deras livsmiljöer är i fokus: Spår av mountainbikes – nutidens uroxar?
faunadepåer – betydelsen av död ved, blommor och bin är ett, bygg ett bihotell.
Kl. 10.00 Upptäck binas hemligheter – Mikael finns på plats för barnfamiljer.
Kl. 13.30 Arter och livsmiljöer – Mikael som guide och föredragshållare.
Skånes Fagerhults Scoutkår visar upp sin verksamhet och serverar korv mm.
Parkering finns på Ugglestigen Örkelljunga. Tips: Ta med din mountainbike för att
testa den slingrande Bistigen, ta ett skogsbad i pausen (ligga och titta upp i
bokträdens lövverk), kör ett pass yoga (ta med yogamatta eller liggunderlag).
Ansvariga Birgit Svensson & Eva Persson.

Sommaren och höstens program 5/9 Lördag. Exkursion med fokus på fåglar. Vädret får lite bestämma vart det
bär, inland eller kust, väst eller öst. Medtag fika och kläder efter väder. Samling vid
fd Netto kl. 08.00. Ansvariga Björn och Kurt-Arne.

20/9 Söndag. Vandring på Hallandsåsen. Denna höstdag är målet en vandring på
Hallandsåsen, i den del som inbegriper både Örkelljunga, Ängelholm och Laholms
kommuner. Olika, varierade skogsmiljöer, milsvidda utblickar och trevliga
pratstunder hoppas vi på. Samling vid fd Netto kl. 09.00.
Ansvariga Lars Schale & Janne Johansson.

3/10 Lördag. Svampdag i nån hemmamark tillsammans med Mikael
Bergkvist. Vi hoppas att denna höst blir givande för den som vill vistas ute i
svampskogen. Men valet av marker vi ska besöka avgörs som vanligt av
sensommarens väderlek. Glöm inte bra svamplitteratur! Väl mött. Vi ses på fd
Netto kl. 09.00. Glöm inte svampkorgen och inte heller fikakorgen.
Ansvarig Eva Persson.

5/11 Torsdag. Denna kväll kommer Tore Hagman att visa bilder och berätta
om sin senaste bok ”Vår tid med jorden”. Den är ett försök till äreminne över
småbrukarna. Tore är bosatt i Vårgårda. Han började fotografera i tonåren och har
varit yrkesverksam som fotograf sedan 1980. Med kameran söker han både det
dokumentära och det estetiskt tilltalande. Mest känd har han blivit för sina bilder
från odlingslandskapet och samspelet mellan mark och människor. Bildföredraget
hålls i Örkelljunga församlingshem med start kl. 19.00. Ansvarig Janne Johansson.

Foto: Tore Hagman
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Styrelse, avgifter m.m.
Örkelljungabygdens Natur krets av NF

Ordförande

Ledamot

Sekreterare

Kassör

Ledamot

Vakant

Björn Herrlund, Ekorrstigen 3, 286 35 Örkelljunga,
tel 070-951 53 23. bjornherrlund@gmail.com

Kurt Arne Johansson, Sönder Össjö 8535, 286 74 Skånes
Fagerhult, 0433-303 80, johansson.skf@telia.com

Eva Persson, Ingas väg 7, Ö. Ringarp, 286 91 Örkelljunga,
tel 070-830 14 27, evahenny@hotmail.se

Lars Schale, Utterkroken, Killhult 161, 312 98 Våxtorp,
tel 072-743 11 18, lars@schale.se

Medlemsavgifter för år 2020
295 kr

365 kr
200 kr

Medlem i Naturskyddsföreningen (NF), Naturskyddsföreningen i Skåne och
Örkelljungabygdens Natur. Du får tidningen ”Sveriges Natur” i färg, med normalt
sex nummer per år och med en upplaga på 200 000 samtAlcedo en gång per år.
Familjemedlemskap i NF (fritt antal medlemmar på samma adress).
Lokal medlem i Örkelljungabygdens Natur. Vilket innebär att medlemsavgiften
täcker framtagningen och distributionen av tidningenAlcedo en gång per år.
Bankgiro nr 617-8792
Har du e-post eller tillgång till Internet, finns stora möjligheter till ytterligare
information. Skicka ett brev till info@naturskyddsforeningen.se och fråga vad de
kan erbjuda.

Studiefrämjandet är det studieförbund som vi i Naturskyddsföreningen utnyttjar
vid anordnande av studiecirklar. Till dem vänder vi oss för stöd till täckandet av
föredragskostnader samt till tryckandet av exempelvis vår medlemstidning.

orkelljunga.naturskyddsforeningen.se

14/11 Lördag. Sjövandring i kommunen. Åsljungasjön är nog en av de mest
frekventerade av kommunens sjöar. Åsljunga Intresseförening har under lång tid
ställt i ordning en lättsam vandringsstig kring sjön. Men denna exkursionsdag
försöker vi också följa Pinnån en bit nedströms. Innan de kraftiga regleringarna av
vattendraget fanns här en av Sörsjöarna. Samling vid fd Netto kl. 09.00.
Ansvarig Janne Johansson.

3/12 Torsdag. Egna bilder. Vi håller fast vid denna traditionella föreningsträff
med bilder från året som gått. Hoppas du ställer upp med dina egna, bästa foton,
med anknytning till naturen och gärna Örkelljunga Natur. Vi begränsar oss till max
100 bilder per person!! Detta är en bra kväll att minnas på – nu när
decembermörkret omsluter oss. Samling i Utbildningscentrums lokaler kl. 19.00.
Ansvarig Perry Vigelsbo & Janne Johansson.

26/12 Lördag. Annandag jul. Hallands Väderö. Bjärekretsen har gjort
annandagen till en återkommande Väderödag och vi i vår förening behöver bara
haka på. Vill du få en ordentlig nypa ny luft mitt i julhelgens stök och alla måsten
så häng med denna dag! Avfärd kl. 08.45 från fd Netto. Samling vid Väderöbåtarna
i Torekov kl. 09.45. Ansvarig Eva Persson.

16/1 Lördag. Vinterexkursion till någon intressant lokal med förhoppningsvis en
lysande januarisol lysande från himlavalvet. Kusten lockar oss då det vintertid
alltid finns mer fågel där. Men, är blåsten hård och besvärande kan det bli en
vandring i hemmamarkerna. Samling vid f. d. Netto kl. 09.00. Välkomna!
Ansvariga Björn och Kurt-Arne.

4/2 Torsdag. Årsmöte – bildvisning. Vårt årsmöte och vår redovisning för
verksamhetsåret 2020 genomförs som vanligt i Utbildningscentrums lokaler. En
bildvisning kommer att följa på själva förhandlingarna. Fika utlovas. Årsmötet
börjar kl. 18.30. Ansvarig Styrelsen.

Foto: Pär Svensson

Och många av våra lokala Alcedoläsare har glädjande även detta år valt att betala in
prenumerationsavgiften. Vi tackar för detta förtroende! Men ett 10-tal av er har glömt
sätta ut namn och adress vid inbetalningen varför vi inte kan veta vem som betalt. Med
detta programutskick får därför några av er en påminnelseblankett. Bortse från denna om
du redan har betalt, men meddela vår kassör Eva Persson ditt namn och att du har
betalt. Om du däremot bara glömt betala in Alcedoavgiften så kommer här en ny chans
– vi hoppas nämligen på ett fylligt, läsvärt Alcedonummer i december!




