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Hej natur- och miljövän!

är Studiefrämjandets
bidrag till att lyfta klimat- och omställningsfrågor.
Det är en plattform för att knyta kontakter, bygga
nätverk och samordna klimatrörelsen.
Välkomna till vårens tre Café Planet-träffar:
27 februari (Prepping – från strömavbrott till
zombieapokalyps), 18 mars (A tale from the
woods) och 29 april (Närmare naturen).
Träffarna hålls kl. 18.30 i Studiefrämjandets lokaler, Västeråsvägen 90 i Eskilstuna. Mer information: www.studieframjandet.se/sormlands-lan

I vår verksamhet samarbetar vi med

lyser i ockrafärger. Ett vitt moln avslöjar att ökenelefanterna är på väg. Först kommer några enstaka, sedan
större grupper. Alla är de på väg mot vattenhålet. Här har
även springbock och oryxantiloper samlats. En spetsnoshörningshona med unge smyger också ner i vattnet. I det
torra gräset ligger flera utslagna lejon. De är mätta efter
nattens jakt på zebra”.
Entré: 60 kr, betalas kontant eller via Swish på plats. Ett
samarrangemang med Ornitologiska Klubben i Eskilstuna.

Foto: Kurt Stenberg

Typisk vegetation och vittring i granit i Joshua Tree National
Park i sydöstra Kalifornien.

Torsdag 6 februari kl. 19.00 Nordamerikas öknar
Bildspel av och med geologen Kurt Stenberg om nordamerikanska öknars geologi samt växt- och djurliv.
Entré: 50 kr, betalas kontant eller via Swish på plats.
(Gratis för medlem i Turistföreningen).
Geologi är vetenskapen om uppkomst, sammansättning och
förändring av jordskorpans berg- och jordarter. Om intresse
finns, kan vi starta en studiecirkel i geologi. Kontakta någon i
styrelsen om du är intresserad.

PÅ SCENEN:
De sju Dödssynderna och hur vi räddar klimatet
genom
att inte
begåom
dem
– Mattias Goldmann
”Att hoppas
handlar
attalla
alltid
Vi håller oss–på jorden – Maja Rosén
vara optimistisk
Agenda
2030 – Svenska
det handlar om
att identifiera
vad vi FN-förbundet
2025 - Heidi Andersson
hoppasEtt
påfossilfritt
och sedanlivtaår
steg
i den
riktningen.”
Spara
klimatsmart - Rekarne Sparbank
”Att hoppas handlar inte om att alltid vara optimistisk – det handlar om
Ett hållbart liv – Johanna Ståhl
Lokala företag som går före - Volvo Construction Equipment:
att identifiera vad vi hoppas på och sedan ta steg i den riktningen.”
Aktuell klimatforskning – Mälardalens Högskola
Bota din klimatångest - soffsamtal med Mattias Goldmann o gäster
Ung och klimataktivist - S:t Eskils FN-förening
Lördag 28 mars
På scenen:

kl. 10.00-16.00.
Mälardalens
Högskola,
Smedjegatan 37
Eskilstuna

Foto: KEdina Varnagy

Det här vårprogrammet präglas av den pågående
klimat- och miljödebatten i samhället. Café
Planet är en satsning som många föreningar
gör tillsammans med Studiefrämjandet. Till det
KlimatHoppMöte som ordnas av Studiefrämjandet och olika föreningar samt Mälardalens
Högskola, bidrar också Naturskyddsföreningen
Riks ekonomiskt.
Utflykten till Rinmansparken har kommit till,
eftersom det finns krafter i samhället, som vill utplåna parken och bygga ett stort kulturhus för att
bland annat kunna hysa Melodifestivalen. Centrala Eskilstuna får inte förlora fler grönområden!
Under den gångna hösten har vi lagt ut ett antal remissyttranden på vår hemsida för att visa
på den stora mångfald av stora och svåra ärenden, som främst styrelsen har att ta ställning
till. Tyvärr kan vi inte yttra oss över alla. Ibland
kommer många viktiga ärenden samtidigt.
Vill du engagera dig i någon fråga eller någon
typ av frågor hör av dig till någon i styrelsen:
Anders Johansson tel. 076-017 73 53
Edina Varnagy (Handla Miljövänligt)
tel. 070-401 98 95 eller afonyaag@hotmail.com
Henrik Larsson (kassör)
Kjell Westermark (vice ordförande, vattenfrågor) tel. 070-6443078 eller k.westermark@
tele2.se
Roger Walve tel. 070-531 01 55
Sten Ullerstad (ordförande) tel. 016-35 41 52,
070-605 41 52 eller sten.ullerstad@telia.com
Utanför styrelsen:
Sten Lindeberg (energi- och klimatfrågor)
tel. 070-538 12 09

Torsdag 19 mars kl. 19.00 Namibia – vattenhål i öknen
Bildvisning av Ingmar Skogar
TV och Internet i all ära, det är något helt annat att se
fotografen själv visa och berätta om sina bilder! Speciellt om
han heter Ingmar Skogar som med sin glada och energiska
berättarstil tar med oss till Namibias ökenområden denna
gång. Så här presenterar han sin bildvisning:
”Namibia är det torra landet nordväst om Sydafrika. Namiböknen är världens äldsta öken med enorma sanddyner som

Foto: Ingmar Skogar
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P R O G R A M F Ö R VÅ R E N 2020

Onsdag 4 mars kl. 19.00
Kretsstämma (årsmöte) med filmvisning: I tjäderns skog
Ikväll visar Thomas Janzon, medlem i Ornitologiska Klubben
i Eskilstuna och Naturskyddsföreningen, en film om våren i
den sörmländska barrskogen. Det blir en ljud- och bildupplevelse i tjäderns skog. Tjädern är Sveriges största vilda
hönsfågel och den trivs i gammal tallskog. Den som har sett
den märkliga uppenbarelsen av en spelande tjädertupp lär
knappast glömma det!
Filmvisningen är gratis och är öppen för alla. Efter filmen
välkomnar vi alla medlemmar att delta i föreningens årsmöte. Kontaktperson: Sten Ullerstad, tel. 070-605 41 52.

Välkommen till KlimatHoppMötet 2020
Lördag 28 mars klockan 10.00 – 16.00
Mälardalens Högskola, Smedjegatan
37 i Eskilstuna

De sju dödssynderna och hur vi räddar klimatet
genom att begå dem alla – Mattias Goldmann
Vi håller oss på jorden – Maja Rosén
Agenda 2030 – Svenska FN-förbundet
Ett fossilfritt liv år 2025 – Heidi Andersson
Spara klimatsmart – Rekarne Sparbank
Ett hållbart liv – Johanna Ståhl
Lokala företag som går före – Volvo Construction
Equipment
Aktuell klimatforskning – Mälardalens Högskola
Bota din klimatångest – soffsamtal med Mattias
Goldmann och gäster
Ung och klimataktivist – S:t Eskils FN-elevförening
Arrangörer: Eskilstuna FN-förening • Eskilstuna kommun
• Klimatklubben Eskilstuna • Mälardalens Högskola
• Naturskyddsföreningen Eskilstuna • S:t Eskils FN-elevförening
• Studiefrämjandet • Sörmlands Energiförening

RÖRDROMMENS VÅR- OCH
SOMMARPROGRAM 2020

Dags
för nytt
rekord?

Söndag 17 maj Vårvandring
Samling kl. 9.30 vid Fältstationen för
samåkning mot Fagervik och vandring
runt Sjötorp, Skräddarberget och Fagerviks
holme. Vid Fagervik finns gamla ekar och
lindar som restaurerats under 2019.
Lördag 15 augusti Fladdermuslyssning
Samling kl. 21.00 vid Fältstationen.
Fler programpunkter kan tillkomma,
se www.rordrommen.nu

Foto: Edina Varnagy

Söndag 10 maj kl. 10.00
Friluftsgudstjänst med Kafjärdens församling och Kjula Baptistförsamling. Kyrkkaffe
serveras.

urt
a
n
s
n
ar!
t
Våre
n
ä
v
r
se
l
e
v
e
l
p
up

Lördag 29 februari kl. 10.00-12.00
Örnräkning längs Mälaren och Hjälmaren
till Vänern på cirka 90 platser, varav några
publika dit allmänheten inbjuds.
Fältstationen är öppen för besökare.

c/o Sten Ullerstad
Sikvägen 5, 635 31 Kvicksund

Söndag 14 juni kl. 10.00
Blomstervandring – De vilda blommornas dag
Samling kl 10.00 utanför Vilsta Sportcafé & Restaurang,
på södra sidan som vetter mot Vilstabacken.
Vi tar en promenad i den frodiga försommargrönskan
och utforskar naturen i Vilsta. Vår populära guide, Håkan
Gustafson, visar vanliga såväl som sällsynta växter, berättar
intressanta fakta och även en del kuriosa.
Du behöver inte vara insatt i botanik.
Utflykten riktar sig till alla som vill
dela en stund i naturen! Ta gärna
med fikakorg, vid fint väder brukar
många välja att ta en stund och
umgås i det fria efter utflykten.
Ledare och ansvarig:
Håkan Gustafson, tel. 016-13 00 98.

Gammal havsörn på Mälarens is.
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Foto: Sten Ljungars
Foto: Edina Varnagy

Fredag 5 juni kl. 21.00 - ca 02.00 Naturnatten
Samling vid Studiefrämjandet, Västeråsvägen 90.
Vi firar den traditionella
Naturnatten med en
nattsångarexkursion.
Vaktel, kornknarr och
nattskärra är några av de
fåglar som ger sommarnatten liv och som vi
Vassångare, en ihärdig natthoppas få höra i natt.
sångare av släktet Locustella.
Men som ni vet, naturen
kan överraska, så kom med öppna sinnen och ta in de
upplevelser som just den här natten bjuder på. Målet för
utflykten bestäms utifrån vädret och var man sannolikt får
bäst chans att lyssna till nattens fåglar. Har du inte möjlighet denna kväll erbjuder Ornitologiska Klubben i Eskilstuna
motsvarande arrangemang den 12 juni med samling 20.30.
Kontaktperson: Sten Ullerstad, tel. 070-605 41 52.

Fältstationen har Öppet Hus för allmänheten alla röda dagar i almanackan från
mars t o m 1 november kl. 9.00-15.00.
Det gäller även temadagar.
Information för skolelever 14 maj - 3 juni.
Annan tid efter överenskommelse.
Foto: Ants Nömm

Klädbytardagen planeras och genomförs av Recycle
Design-klassen på Eskilstuna folkhögskola i samarbete
med Naturskyddsföreningen och Eskilstuna kommun.
Funktionärerna jobbar ideellt.

Lördag 16 maj kl. 10.00-12.00
Rundvandring i Rinmansparken
Vi träffas i hörnet av Kungsgatan och Rothoffsvägen
för en rundvandring i den centralt belägna parken från
1920. Den var från början en lasarettspark med ett epidemiskt sjukhus. När huset revs beslutades att parken
skulle förbli obebyggd. Vi kommer att finna en mångfald
av olika intressanta träd som vi får lära oss mer om,
med hjälp av Fredrik Eklund som är kommunens trädexpert. Med den här utflykten vill vi uppmärksamma
Den Biologiska Mångfaldens dag som infaller 22 maj.
Kontaktperson: Roger Walve, tel. 070-531 01 55.

Otaliga studier visar att vi människor blir friskare,
gladare och piggare av att vistas i naturen. Att se
växter och djur, att uppleva en mångfald av livsformer,
susande trädkronor och fladdrande fjärilar är inget
som ska vara förpassat till avlägsna naturskyddsområden som man i bästa fall besöker på semestern.
Närheten till grönområden är helt avgörande för vårt
välbefinnande och vår livskvalitet. Grönskan behövs i
vardagen då vårt liv består mest av vardagar. Vi vill
därför bevara stadens gröna lungor som ofta riskerar
att stryka med när bebyggelsen förtätas.

Form: Gyllene Snittet Design

Foto: Naturskyddsföreningen

Lördag 4 april kl. 10.00-14.00 Klädbytardag
ReTuna, Folkestaleden 5, Eskilstuna
Klädbytardagen blir större och större för varje gång.
Många ser fram emot att fräscha upp sin garderob
samtidigt som man passar en del av sina egna plagg
vidare. Du som inte har varit med tidigare, tveka inte
att komma den här gången! Du kommer hem med
nya roliga plagg utan att det har kostat dig en enda
krona i inköp och även miljön vinner på kuppen.
Genom att byta kläder istället för att köpa nytt sparas stora mängder vatten och kemikalier. Visste du
att det går åt 10 000 liter vatten och 1,9 kg kemikalier för att producera ett par nya jeans? I höstas
slog vi rekord: 565 personer bytte kläder och
nästan 2 400 plagg hittade nya ägare!
Klädbytet går till så här: ta med upp till 5 st rena,
hela och fräscha plagg (ej barnkläder, badkläder eller
plagg med firmalogga). Kläderna lämnas vid incheckningen och du får sedan välja motsvarande antal
nya. Det går bra att lämna in fler än 5 plagg men du
kan bara byta till dig 5 nya.
Ansvarig: Edina Varnagy, tel. 070-401 98 95.

