
Hej naturvän,

När det blivit dags för årets sista uteaktivitet har det förstås också hunnit bli lite kyligare, men med rätt kläder kommer 

helgens utflykt ändå bli ännu en njutbar naturupplevelse. Förutom svampplockning som i år kanske inte varit någon 

riktig hit, är hösten en lämplig tid för att botanisera bland mossor och lavar, och vi får sakkunnig hjälp att lära oss mer 

om dessa av Åsa Dalsätt som till vardag jobbar på Riksmuseet. Jag hoppas att vi ses på söndag, och lika mycket att 

vi ses på skördemiddagen som i år har äppeltema.

Naturvänliga hälsningar

Jan Holmbäck

Naturskyddsföreningen i Vaxholm

Mossor och lavar
Söndag 16 oktober kl 9.55

Välkomna till en härlig höstpromenad på Bogesundslandet. Åsa Dalsätt, intendent vid Naturhistoriska riksmuseet 

kommer att visa lavar och mossor, samt de kärlväxter som fortfarande är igenkänningsbara. Ta med lupp om du har, 

gärna med stark förstoring (15-20 ggr). Ta även med något att äta och dricka och då gärna något varmt då det 

förmodligen kommer att vara svalt ute och det kommer att bli en del stillastående. Ta buss 670 från Söderhamnsplan 

kl 9.55 och stig av vid Nibble ca 10.05. Info: Jan Holmbäck 070-719 22 00.

 
Skördemiddag med äppelfrossa
Tisdag 8 november kl 18.30

Även om skördemiddagen kommer lite senare än den brukar i år, räknar vi med att det fortfarande kommer att finnas 

godsaker från trädgårdar och lotter att dela med sig av. I år dignar  äppelträden, så vi tänkte utforska hur mycket man 

kan variera sina äppelrecept. Har du möjlighet tar du med dig något med eller utan äpplen till vår buffé. Vi vågar 

utlova en riklig, varierad och läcker buffé, som dessutom är kostnadsfri! Vi kommer även att informera och diskutera 

om vår verksamhet, så det är ett ypperligt tillfälle för dig som är nybliven medlem att få en introduktion till kretsens 

arbete. Lokal: Hamngatan 50. Info: Jan Holmbäck 070-719 22 00.


