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Svanarna skapar norrskenet
På den tiden fåglarna kunde tala simmade 
två svanflockar i strandkanten av en sjö. 
De samtalade om olika saker. Hur det nu 
var så bestämde de att tävla om vilken 
flock som kunde flyga längst mot norr.
De gav sig av, och snart hade den ena 
flocken fått ett långt försprång. De flög 
länge och långt. Till sist slog de sig ned på 
ett lämpligt ställe för att bygga bo.

Efter några dagar kom den andra flocken 
ifatt. När de kom förbi såg de att betes-
markerna var upptagna. Då beslöt de att 
de skulle fortsätta längre, till den höga 
norden.

De flög och flög , förvissade om att vinna 
tävlingen. Utmattade av den långa färden 
kom de fram. De slog sig ned på ett isflak. 
Men det var mycket kallt. Fåglarna frös 
mycket och på natten frös de fast på isen. 
Där står de än idag. Då och  då försöker 
de komma loss, och när de slår med vin-
garna återspeglas ett sken på himlen. Det 

är detta vi kallar norrsken.
(Citat från C-H Tillhagen)

Vi sitter trollbundna en skara och 
lyssnar till berättarens mjuka och 
fängslande röst. Det är en sen febru-
arikväll. Månens sken ger skuggor i 
rummet. lden i kaminen ger ifrån sig 
sitt behagliga ljud och värmer oss 
i rummet. En spänning av att vilja 
höra mer. Kvällen blev lång med 

Ordföranden  har ordet



många fina berättelser .
Min första kontakt med 
folktro och väsen var 
genom Ebbe Schön, 
forskare. Hans gestalt vid 
brasan och hans lugna 
röst som fick alla väsen 
att träda fram ur alla vrår.
Berättelser från förr som 
ger oss en  inblick i forna 
tiders sätt att se på livet 
och ge en förklaring till 
det som händer. För oss 
i nutid en känsla av det 
viktiga att sitta ned en 
stund , lyssna , och att 
allt kanske inte är det vi 
tror.....

/Ann-Sofi Eliason 
Ordförande
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Du glömmer väl inte att titta in på vår hemsida då och då för att se om det finns något 
nytt i programmet som har tillkommit efter att denna tidning gjordes. Gilla också vår 
Facebook-sida. Du får meddelanden från den om den ändras.
Så här gör du:Hemsidan: Gå in på www.vasternarke.naturskyddsforeningen.se

Facebook-sidan: Gilla också våra Facebook-sidor 
Naturskyddsföreningen Västernärke och Natursnokarna Västernärke 
Då håller du dig uppdaterad på de senaste nyheterna.
Gör det genom att skriva resp sidas namn längst upp på din egen facebooksida.

Vi behöver folk till styrelsen!!! Har du förslag på någon du vet 
vill vara med eller varför inte du själv. Hör av dej till någon i 
styrelsen (se sid 2) . ALLRA SENAST PÅ ÅRSMÖTET.
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Naturskyddsföreningen i Västernärke kallar till 

årsmöte 2017 
söndag 2 april kl 17.00 i Kyrkans Hus Storgatan Fjugesta
Dagordning
1. fråga om stämman blivit behörigen utlyst
2. val av ordförande för stämman 
3. val av sekreterare för stämman
4. val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet
5. styrelsens verksamhetsberättelse och
   ekonomiska redovisning
6. revisorernas berättelse
7. fastställande av resultat- och balansräkningar
8. fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
9  verksamhetsplan för 2017
10. val av ordförande för 1 år
11. val av övriga styrelseledamöter för två år.   
12. eventuella fyllnadsval
13. val av två revisorer och två revisorssuppleanter
14. val av ombud till läns- och riksstämman och Hopajola.
15. val av valberedning
16. övriga ärenden som styrelsen förelägger stämman
17. ärenden som väckts genom motion
18. övriga frågor
19. stämmans avslutande

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna! Efter mötet visar 
naturfotograf Jonas Forsberg bilder och 

Vi bjuder alla mötesdeltagare på pizza och dryck!
Vi beställer pizzorna vid mötets öppnande så du har möj-

lighet att själv bestämma pizza-sort
/Styrelsen i Naturskyddsföreningen i Västernärke



5

Fr o m mars 2016 har Sixtorps gamla skola varit uthyrd till Café Ugglan vilket medfört 
att vi fått bättre ekonomi och kunnat avsätta pengar till det vi egentligen ska göra. Vi 
har fått bidrag från Region Örebro län för att renovera vår stuga Olstop vilket gjorts 
under 2016. Vi fick även bidrag för att renovera tornet vid Hammarsjön vid Hasselfors, 
men det arbetet kommer att ske under 2017. Pengarna är avsatta för ändamålet. Bidrag 
från Lekebergs Sparbank har också gjort att vi kunnat hålla igång verksamheten. Att 
resultatet ändå bara blir 122 kr beror på att vi avsatt pengar för framtida verksamheter, 
vilket gör att vi har stora möjligheter att genomföra det vi önskar inför 2017 och even-
tuellt även senare.

Roger Björkeroth (kassör)

Rörelsens intäkter                                                            
Materialförsäljning               100,00
Hyresintäkter Sixtorp        8.922,00              
Västernärkes Natur            3.000,00
Sponsorsbidrag 
(Lekebergs Sparb.)           15.000,00
Bidrag Studiefrämjandet    3.775,00
Prenumerationsavg                800,00                 
              Kretsbidrag från SNF         
7.740,00
Ränteintäkter                           17,27
Bidrag Region Örebro län                
                                          45.000,00
S:a Rörelseintäkter           84.354,27
Kostnader                                                             
Utgifter möten arr.                954,65
Olstorp                             35.833,00
Fågeltorn                               866,00
Sixtorp                                4.783,00
Elkostnader Sixtorp            5.295,00
Västernärkes Natur             4.625,00
Porton                                 2.868,00
Naturskolan                        4.069,00
Natursnokarna                    6.207,50
Avsättningar fågeltorn      15.000,00 
    
Avsättning övrigt                2.000,00 
Medl avg andra org               850,00
Bankkostnader                      431,00
AMF-försäkring                    450,00
S:a Kostnader                   84.232,15
--------------------------------------------
Rörelseresultat                       122,12

TILLGÅNGAR                                                                    
Andel i Folkets Hus Vintrosa           300,00
Kundfordringar                                 700,00  
Förskottsbetalda försäkringar        5.982,00
Kassa                                                 132,00
Bank                                          74.173,96
S:a tillgångar                                 81.287,96
----------------------------------------------------
Eget kapital och avsättningar                                           
Eget kapital                                                                
Balanserad vinst                            39.590,03
Årets vinst                                          122,12
S:a Eget kapital                             39.712,15

Avsatta medel                
Reservfond                                      5.000,00
Natursnokarna                               12.315,81
Sixtorps ga Skola                            5.260,00
Naturskolan                                     4.000,00
Fågeltorn                                       15.000,00
S:a Avsättningar                            41.575,81

Summa Eget kapital och avsättningar
                                                    81.287,96

Bokslut för Naturskyddsföreningen i Västernärke
för räkenskapsåret 2016-01-01 till 2016-12-31



Verksamhetsberättelse för 2016
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Som styrelse har vårt arbete i Natur-
skyddsföreningen under året 2016 haft 7 
st protokollförda styrelsemöten. Vi har 
mest inriktat oss på att engagera medlem-
mar i föreningen och få in fler medlem-
mar till föreningen. Den 31/12 hade vi 
383 betalande medlemmar.

Vår verksamhet i Naturskyddsföreningen 
har bland annat varit årsmöte, orrspels-
morgon, morkullekväll, vandring över 
Skagerhultsmossen, natursnokarna hade 
tre träffar: “Finns i sjön”, “Fasaskogen” 
och “skattjakt”.  Sixtorpsdagen var ett 
lyckat evenemang med familjeaktiviteter 
som det var många som besökte, några 
olika företag och föreningar visade upp 
sig och man kunde grilla eller fika med 
goda bakverk. Det var intressant för be-
sökarna att se renoveringen av Sixtorps 
skola, där det var många av besökarna 
som hade frågor om byggnadsvård. 
Bildvisning-arna i Vintrosa och Fjugesta 
med Jonas Forsbergs naturfotografier var 
välbesökta och mycket uppskattade. 

Under året har vårt torp i Olstorp reno-
verats med bidrag från Vilt och Natur 
vårdskommittén, Region Örebro län.

Under vintersäsongen har familjen Elias-
son bidragit med matningen av fåglarna i 
Sixtorp. 

Under vår och sommar har det varit 
stor aktivitet från många skolor. Ens-
amkommande flyktingbarn från Frövi 

ursprungligen från Afrikas horn har 
alla haft läger i Sixtorp och möjlighet 
att låna material från naturskydds-
föreningen.

Vi har nu ett samarbete med länssty-
relsen i Örebro län och fått naturstigen 
upprustad med nya broar i Sixtorp. 
Likaså haft möte med region Örebro 
och länsstyrelsen i Örebro och dis-
kuterat om en plan för att tillgänglig-
göra naturen för alla.  Vi har skapat ett 
bra samarbete med ”Skogen i Skolan”.

Tillsammans med länstyrelsen kom-
mer ängen i Sixtorp att lyftas fram 
som en attraktion för alla, i och med 
en knackl-lie-kurs där deltagarna ska 
slå ängen.  

Styrelsen 2016 har bestått av Ann-Sofi 
Eliason (ordförande), Roger Börkeroth 
(kassör), Eleanor Heinonen (sekreter-
are), Susanne Eriksson och Stig Lood. 
(ledamöter)

Vi i styrelsen tackar för alla som 
har deltagit och gett sitt stöd till vår 
verksamhet. 

Styrelsen



progrAm 2017
Var med på våra aktiviteter! Du är varmt välkommen!
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2 april söndag kl 17.00 Årsmöte
Kyrkans Hus i Fjugesta. Sedvanliga årsmötesförhandlingar samt kaffe. Naturfoto-
graf Jonas Forsberg visar sina fina naturbilder. Kom till årsmötet. Det är viktigt!
Alla deltagande medlemmar bjuds på Pizza och dryck efter mötet.

6 maj lördag kl 20.00 Gök- och Morkullekväll Samling vid vår andra klubb-
stuga Olstorp. Vägbeskrivning: På väg 204 mellan Fjugesta och Mullhyttan, tag 
av söderut mot Bålby. Kör nästan ända fram till Bålby, men strax innan tag av 
mot vänster vid skylt Fågeltorn. Kör den till vändplats och du är framme. Denna 
sjudande vårkväll brukar alltid vara fin. Korvgrillning. Medtag kaffe, korv och 
tillbehör.
Ansvarig: Jonas Forsberg 0585-44234

21 Maj söndag Sixtorpsdagen kl 11.00 - 15.00
samt natursnoksavslutning
Familjeaktiviteter i anslutning till vår klubbstuga (Sixtorps gamla skola) Även an-
dra föreningar medverkar. Grillbrasan brinner och kaffe med dopp finns till en 
billig penning. Café Ugglan inviger officiellt. Detaljerat program kommer  i början 
av juni på vår hemsida: www.vasternarke.naturskyddsforeningen.se 

5 juni måndag kl 19.00
Naturnatten
i samarbete med naturskyddsföreningarna i Kumla och Hallsberg. Samling vid vår 
andra klubbstuga Olstorp kl 19.00. Medtag det du vill grilla och dricka! Grillen är 
tänd. Vägbeskrivning: Se Morkullekväll 6 maj.

2 juli söndag kl 10.00
Vandring över Skagerhultsmossen
Vandring över Skagerhultsmossen. Samling 10.00  med gudstjänst vid Skagerhults 
gamla kyrka. Sedan vandrar vi  Prästastigen över mossen. Medtag fika som intas 
halvvägs. Buss hämtar för återfärd till kyrkan.
Ansvarig: Lars Göran Edberger 0585-44449



11 augusti fredag kl 10-16
Kurs i lieslåtter vid Sixtorp 11 augusti
Välkommen på kurs i knacke-lie-teknik, på vacker 
ängsmark i naturreservatet Sixtorp i  Lekebergs kommun Kursen tar upp: Liens 
inställningar, arbetssätt vid slåtter och teknik för att skärpa eggen. De olika mo-
menten varvas under dagen. Medtag oömma kläder, handskar, mat och dryck 
samt hörselskydd. All övrig nödvändig utrustning finns på plats. Kursavgift: 
550 kr per person (inkluderar ett lieblad av god kvalitet). Maximalt antal del-
tagare: 8 st, först till kvarn gäller. För anmälan eller frågor om kursen: Kontakta 
kursledaren Staffan Lundahl, telefon  070-2677292.
Kursen arrangeras av Länsstyrelsen, förvaltare av naturreservatet, tillsam-
mans med Naturskyddsföreningen. Möjligheter till övernattning samt köp av 
förtäring finns på plats – vid frågor kontakta Ann-Sofi Eliason, sixtorpfrilufts-
gard@gmail.com (mer om kursen: Se föregående nummer av Västarnärkes 
Natur)

12 augusti lördag kl 10.00-16.00
Ängsfestival
Kom och fira ängsfestival vid Sixtorp. Familjevänlig dag med möjlighet 
att se lieslåtter och fråga om ängsskötsel i naturreservatet Sixtorp.
Dessutom finns en fin familjevänlig badplats, och allmän grillplats med 
vindskydd som hör till en etapp av Bergslagsleden som löper genom 
området (http://www.bergslagsleden.se/etapper/leden/etapp-13/).

10 september söndag kl 10.00  Skogsvandring
Samling vid Grytatorpet. (kör Tryggeboda-vägen från Mullhyttan förbi Sixtorp, 
förbi Tryggeboda och fortsätt rakt fram till vägs ände. Där är det!) förhoppnings-
vis kommer en svampkännare med så ta med svampkorg. Medtag också matsäck. 
Ledare:Ulla Lööw 0585-45025

19 november söndag 17.00 Bildafton 
Bildafton Viagården (Folkets Hus) Vintrosa  
Jonas Forsberg/N och andra naturfotografer visar sina bilder. Entré 50 kr inkl 
fika. Ansvarig: Ingvar Blomberg 019-296574

Orrspelsmorgon som vi brukar ha utgår tyvärr 2017, men vi hoppas det åter-
kommer 2018
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Natursnokarna

Limstensgruvorna
18 mars lördag kl. 12.00 - 14.00. Samling Sixtorp kl 10.45
Medtag matsäck

Fågelmorgon
1 april ördag kl 8-10 Vid Olstorp. Medtag frukost.
Vägbeskrivning: På väg 204 mellan Fjugesta och Mullhyttan, tag 
av söderut mot Bålby. Kör nästan ända fram till Bålby, men strax 
innan tag av mot vänster vid skylt Fågeltorn. Kör den till vändplats 
och du är framme.

Trystorp Ekäng
29 april lördag kl 12.00 - 14.00. 
Samling parkeringen Trystorps Ekäng. Medtag matsäck.

Sixtorpsdagen
21 maj söndag kl 10.00 - 12.00. För barnen: Tant Astrid och gäst 
och mång prova-på-aktiviteter. Se även program sid 6.

Natursnokarna är en familjeaktivitet.
Där man tillsammans äventyrar, utforskar och 
upplever.Vi syns där ute, där allt roligt kan hända.
Natursnokledaren Ann-Sofi Eliason.
072-393 41 63 el sixtorpfriluftsgard@gmail.com
Förälder eller annan vuxen medföljer hela tiden. Medtag mat och 
dryck samt ha lämplig klädsel. 
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Hej naturvänner !
Jag är så avundsjuk ……avundsjuk på alla de av er som redan i tidig ålder, fick 
med modersmjölken, kunskap och lärdom om vår inhemska natur. Hos mig 
själv har känslan och förståelsen för djur och natur fördjupats först på senare år, 
även om jag alltid älskat att vistas i skog och mark. Ett sätt att komma dit är att 
börja med de minsta, men ack så fascinerande ”innevånarna”, och där återfinns 
bl.a. våra bevingade vänner småfåglarna. Domherre, talgoxe och blåmes känner 
väl de allra flesta till utseendemässigt, och där nånstans startade jag också. Men 
att det fanns en så stor artrikedom mitt ibland oss hade jag vid denna punkt inte 
en aning om. Har man utöver naturintresset även ett stort fotointresse, ligger 
det förstås nära till hands att även börja dokumentera sina upplevelser.
Sagt och gjort, lite längre objektiv och ett ”snabbare” kamerahus införskaf-
fades på begagnatmarknaden, och snart var ”fågeljakten” i full gång. En stor 
risk (som jag dock är fullt medveten om), är att mina intressen sällan håller sig 
på en ”lagom” nivå, man vill hela tiden gå ett steg till när man väl börjat med 
något, för att utvecklas och för att lära sig nya saker. En bra fågelmatning, med 
ett bra ”matsortiment” är en utmärkt början till hyfsade fågelbilder. Detta till-
sammans med en ständigt skjutklar kamera har gett mig många hyfsade bilder.
Lyckan när den lilla stjärtmesfamiljen klamrar sig fast vid talgbollarna, eller 

Bild: Roger Eriksson Stjärtmes



när stenknäcken tillfälligt besöker oss, på sin väg till eller ifrån de norrländska 
skogarna, är obeskrivlig. Gröngölingen som plundrar myrbon ute i hästhagen 
tillsammans med sina årsungar, och en hastig glimt av en orientaliskt färgsatt 
Steglits hör också till höjdpunkterna. Men det behöver inte vara sällsynta arter 
som (eventuellt) fastnar i kameran. En vältajmad sekvens när våra kajungar för 
första gången nyfiket och till synes hänfört blinkar med sina vackra blå ögon, 
just uppkomna ur skorstenen (jodå….de har allt en ”egen” oanvänd pipa hemma 
hos oss), är också mycket fascinerande. Vi har också en stor favorit, korpen, som 
häckar nära oss. En fantastisk och mytomspunnen fågel, med upp till en halvme-
ter lång kropp, och 60 cm:s vingspann. Den hörs ljudligt knorra högt däruppe 
redan på senvintern, inför bosättning och fortplantning. Riktigt svår att komma 
nära ……där får den långa gluggen en utmaning. En annan stor utmaning var att 
fånga svalornas flygfärd, det tog mig en sommar att få några få hyfsade bilder 
av flygande fågel. Egentligen är nog de olika arternas beteenden intressantare att 
observera, än deras vackra fjäderdräkter. Matningen av ungarna följer ett strikt 
men artvarierande mönster, och det är lustigt att se sädesärleungarna sitta med 
ute på gräsmattan, när föräldrarna fixar käk för att mätta de bortskämda små, 
som bara sitter och gapar. Eller rödhakens ungar, som länge  efter bolämningen 
göms under skyddande hus eller i täta gransnår, tills mor och far kommer med 
nyfångade insekter. Allt som allt en fascinerande och givande hobby, som jag 
starkt kan rekommendera, och känslan när den där efterlängtade bilden verkli-
gen sitter, är bara ren och obeskrivlig LYCKA !
Roger Eriksson
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Bild: Roger Eriksson



Canvas-ryggsäck
“Nordkapp”

Ryggsäck i 
miljövänlig canvas 
Storlek ca 19 liter.
31 cm (b) x 18 cm(d) x38 cm (h)

449 kr
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