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Ann-Sofi

Friluftsliv för alla
Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten.

“Jag är tio år och står på perrongen i Malmslätt och väntar på snälltåget. 
Tåget ska ta mig och mina bröder till mormor och morfar i Tärnstad. Som 
alltid har jag med mig min ryggsäck med färdkost. Samtidigt som tåget tar 
mig mot mitt äventyr plockar jag fram mina smörgåsar och öppnar det lilla 
smörpapperspaketet. Doften av ägg och korv fyller min näsa och hungern 
kurrar i magen.

Väl framme står mormor och väntar på oss. Det är sju kilometer till gården 
men benen går alltid fort fram mot mormor och morfar. Denna helg är det dags att ta hand om gräset. Mina äldre 
bröder har redan fått lära sig att slå med lien, och nu är det min tur. Först behövs vatten till slipsten och sedan är det 
bara att veva tills morfar är nöjd med ett riktigt vasst blad. 

Snabbt får jag in rörelserna och doften av det nyslagna gräset och liens metodiska ljud fyller min kropp och en beha-
glig våg av stolthet sköljer över mig-jag kan! Mormors rop får mig att vakna till ur arbetet, det är dags för fika under 
körsbärsträdet med hallondricka och bullar. 

Efter fikat får jag ledigt medan morfar tar en tupplur. Jag väljer att springa till höskullen. Den stora ladugårdsdörren 
är stor, tung och högljutt gnisslande. Väl inne fylls näsan med den varma doften av hö och halm. Kroppen pirrar av 
glädje. Jag fluffar till en stor hög med halm och klättrar sedan upp på den stora, långa stegen. Med darriga ben kliver 
jag fram till kanten och kastar mig ut för att landa i halmbädden”. 

Jag mötte min lärare Klas Sandell, som nu är professor och forskare inom friluftsliv. Han använde sig av ordet “natu-
ralfabetism”, och pratar om nya generationsskiftningar bort från naturen. Han menar att det idag finns mindre kopp-
lingar till släktingar från det gamla bondesamhället i samspel med ökad internetanvändning och urbanisering, vilket 
betyder färre minnen och upplevelser av naturen och friluftslivet.

Vi är så många som bär glädjefyllda minnen, ta fram era fantastiska upplevelser och berätta dem! Låt alla dina nära 
och kära lyssna till dina minnen, sagor och sägner du fick höra som barn. För mig är natur som musik, det ska byggas 
av glädje. Friluftslivet är starten till folkhälsan och kulturberättandet.



Natursnokarna och Sixtorpsdagen
I år  har det varit lägerverksamhet vid fler tillfällen och i samband med Sixtorpsdagen hade vi flera stationer 
för just Natursnokarna. Bl a Ponnyridning och skattjakt. Men även andra aktiviteter för de vuxna intresse-
rade de små. T ex rovdjursskinn. Besökarna fick även pröva på att äta ogräs. Det fanns även försäljare på 
plats. Det var också servering av hamburgare, varmkorv, kaffe med dopp och saft och kakor. Rekordmånga 
besökare hade kommit till Sixtorpsdagen. Ca 300 personer.  En muyckt lyckad tillställning.

Rovdjursskinn studerades                                                 “Ogräs som mat” kunde avsmakas

Knalleförsäljning            Knalleförsäljning

Ponnyridning för de yngsta                                              Tant Astrid med barnen på skattjakt



Du glömmer väl inte att titta in på vår hemsida då och då för att se om det finns något nytt i program-
met som har tillkommit efter att denna tidning gjordes. Gilla också vår Facebook-sida. Du får med-
delanden 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.

Då kan du även klicka på ordet evenemang (då kommer nedanstående sida upp) 
Klicka sedan i rutan prenumeranter så får du automatiskt veta när något nytt är på gång.

Håll dej informerad om oss!!!
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Kurs i lieslåtter vid Sixtorp 11 augusti
Välkommen på kurs i knacke-lie-teknik, på vacker 
ängsmark i naturreservatet Sixtorp i  Lekebergs 
kommun fredagen den 11 augusti kl 10-16.
Kursen tar upp: Liens inställningar, arbetssätt vid 
slåtter och teknik för att skärpa eggen. De olika 
momenten varvas under dagen.
Medtag oömma kläder, handskar, mat och dryck 
samt hörselskydd. All övrig nödvändig utrust-
ning finns på plats. Kursavgift: 550 kr per person 
(inkluderar ett lieblad av god kvalitet). 
Maximalt antal deltagare: 8 st, först till kvarn 
gäller. För anmälan eller frågor om kursen, kon-
takta kursledaren Staffan Lundahl, telefon
 070-2677292.
Kursen arrangeras av Länsstyrelsen, förvaltare av 
naturreservatet, tillsammans med Naturskydds-
föreningen.
 
Möjligheter till övernattning samt köp av förtäring 
finns på plats – vid frågor kontakta Ann-Sofi Elia-
son, sixtorpfriluftsgard@gmail.com 

Kurs i lieslåtter vid Sixtorp 11 augusti 2017.

Ängsfestival lördag 12 augusti 
kl 10-16
Kom och fira ängsfestival vid Sixtorp. Familjevän-
lig 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/).

Ängsfestival lördag 12 augusti 2017.

Håll dej informerad!
Aktuella ämnen och aktiviteter finner du på 
vår egen hemsida:
www.vasternarke.naturskyddsforenin-
gen.se 
eller Naturskyddsföreningens hemsida:
www.naturskyddsforeningen .se 
Där finns mycket läsvärt som komplement 
till tidskriften Sveriges Natur som du som 
medlem får i brevlådan. Gör till vana att gå 
in på dessa hemsidor då och då!

Från Herrljunga Naturskyddsförening
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Naturskolan
Naturskolan har hittills i huvudsak drivits av 
Lekebergs kommun i samarbete med Naturskydds-
föreningen i Västernärke. Efter kommunens blyg-
samma närvaro och undervisning i Outdoor Educa-
tion (utomhusundervisning), kommer nu Ann-Sofi 
med bl a Skogen i skolan som samarbetspartner och 
en fiskeklubb, att nu kunna erbjuda utbildningar för 
bl. a. lärare, skolklasser och förskolor.

Vi ser fram emot att få ordetligt fart på Naturskolan 
igen.

Natursnokarna
Natursnokarna lever vidare under ledning av Ann-
Sofi. Bl a var det stor natursnoksaktivitet under 
Sixtorps-dagen. Planerna är också stora inför 2017.
Ann-Sofie önskar att få del av det ni medlem-
mar har gjort tillsammans med barnen under året. 
Gäran berättelse och bilder. Tips på platser som 
natursnokaran kan besöka, och om ni själva vill 
ordna naursnoksaktiviteter. 

Sedan glöm inte att titta på hemsidan och snoksi-
dan när nästa äventyr börjar 2017
Mail-adress: sixtorpfriluftsgard@gmail.com.
Väl mött snokäventyraren Ann-Sofi Eliason.

Ann-Sofi som tant Astrid under Sixtorpsdagen

Efterlysning!
Vi behöver fler personer till styrlesen och andra 
uppdrag i föreningen. Har du lust att vara med att 
arbeta med oss och påverka verksamheten. Eller har 
du tips på någon du tror vill vara med?.
Detta är viktigt för att föreningen ska kunna fort-
leva.Utan engagerade medarbetare snart verksam-
heten av.
Kontakta oss nu! (annars glömmer du bort det).
Har du förslag på aktiviteter som du själv skulle 
vilja leda, så välkomnar vi även sådana förslag.
Kontakt uppgifter finner du på sdan två i denna 
tidning.

Olstorp
Granskogen runt Olstorp är nu avverkad så att det 
blir ljusare och bättre utsikt från torpen. Skogen var 
ju en granplatering på före detta jordbruksmark och 
man kan säga att ordningen är åteställd, även om 
det inte blir återmark igen. Länsstyrelsn har även 
byggt ett dass vi fågeltornet.Vi hoppas på ett och 
vid torpet.
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Hitta din egen smarta och personliga stil
Gå loss i klädhyllorna utan att slita på planeten! Med lite kreativ-
itet och omsorg i dina klädval bidrar du enkelt till en bättre värld 
istället för att nöta på den.

Här är några snabba genvägar till ett smartare kläd-
mode.

Klimatsmart med second hand
Att köpa plagg som någon annan tröttnat på är så 
miljösmart att begagnade kläder numera kan mär-
kas med Naturskyddsföreningens märkning Bra 
Miljöval. Hela 97 procent energi sparas jämfört med 
om samma plagg hade nyproducerats. Dessutom 
förbrukas inte en massa kemikalier och vatten. Byt 
eller skänk vidare kläder du inte använder.

Hyr dina festkläder
Det är också miljösmart att hyra kläderna till festen 
eller bröllopet. På några platser i landet finns det 
klädbibliotek där man kan låna kläder på samma sätt 
som man lånar böcker. Något som vore kul att se i 
fler delar av landet!

Byt till dig något nytt
Varför inte ordna en klädbytardag eller ett kläd-
party? Alla tar med sig fina och fräscha plagg som 
hänger oanvända därhemma. För någon annan kan 
det vara det perfekta tillskottet i garderoben.

Unika plagg med re-design
Re-design är när man designar om gamla kläder och 
tyger till nya. Med enkla medel går det att kombinera 
plagg till unika produkter. Variationerna blir oänd-
liga.

Fler material behövs
Som konsumenter kan vi kräva ekologisk bomull, 
men det kommer inte att räcka. Vi måste helt enkelt 
använda mindre bomull och använda fler material, 
till exempel hampa som oftast odlas helt utan ke-
miska bekämpningsmedel och konstgödsel. Också 
lin och svensk ull är material som är bättre för miljön 
än konventionellt odlad bomull.

Miljömärkt är bäst
Ekologisk bomull är bra, men miljömärkt är bäst. 
Då har nämligen miljökrav ställts hela vägen från 
råvaran, till exempel bomull, till färdigt plagg.

Slow Fashion – färre men bättre plagg
Är för fashionistas vad slow food är för gourmeter 
– en inställning till kläder som prioriterar färre, fin-
are plagg, av högre kvalitet, med mindre miljöpåver-
kan och gärna med en intressant och unik design. Det 
handlar om att mode måste bli långsiktigt. Först då 
kan vi skapa en klädindustri som är hållbar på riktigt.
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