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Mental träning,mindfulnes med mera. 
Det finns många termer och trender 
för att just varva ner, att få inre fokus 
och att lära sig att hantera stress och ge 
kroppen återhämtning.
En ny trend och den är från Japan, 
Shinrin Yoku som betyder skogsbad. 
Att ta in skogsatmosfären. Att bjuda in 
naturen i sina sinnen som medicin och 
en väg till läkande. I Sverige säger vi 
skogsterapi.
NU är det en stor trend och intresse där 
krafter utanför ger oss ett intresse. Att 
få vara med om en trend kan bli början 
på nya möjligheter till nya målgrupper.
Som gammal scout från en inbiten 
friluftslivsfmilj är detta  för mig en 
självklarhet. 
NATURKRAFT
NATUREN FÖR HÄLSAN

Naturen ger och jag bara lånar den till 
njutning. Jag har två upplagor av den 
fantastiska boken Ute, som skrevs först 
av Torvald Wermelin, ( var en förgr-
undsgestalt inom svensk scouting och 

svenskt friluftsliv). Det är så enkelt, 
förståndigt och så självklart skrivet. 
Född på 60 talet, då  scoutrörelsen fanns 
i var mans hem och då som nu för mig 
en livsstil. Se det enkla. Det är bara 
att ge sig ut.  Inte krångla till det så 
mycket. Alla dessa eldstäder vi byggt. 
Pinnbrödet i ryggsäcken och picknick-
korgen på cykeln. Vilka tider. Sen kom 
våra barn och självklart tog vi med dem 
på allt som vi varit med om. De utflyk-
ter som jag kommer ihåg pratar jag om 
med min mor som är 90 år. Vi glädjer 

Ordföranden  har ordet
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oss hela tiden över det upplevda och 
tar med oss till våra barn. 

Var det kanske bättre förr ?
Det var det vågar jag påstå. Inga 
mobiler, ingen dator, inga sociala 
bekräftelseforum.
Om du inte syns därute finns du inte, 
men vad SKÖNT då, kan jag tycka.
En av många andra skillnader var den 
i skolan där Idrott och friluftsliv var 
mer förekommande på schemat.
I en forskning där Klas Sandell tittat 
på olika målgrupper som utövar fri-
luftsliv, så hittade man skolan sist.
Om vi inte vistas och umgås med 
naturen får vi inga referenser till 
naturen och inget engagemang för 
den miljön. 
Det du upplevt som härligt och fint 
värnar du om , du blir naturvårdare.
Gå ut, upptäck och upplev.  Och glöm 
inte picknickkorgen. 

Den viktiga och nödvändiga korgen/ 
ryggan med varm choklad och bulle. 

Som scoutkår hette vi vargarna och 
det var en sport att vara den bästa att 
inte märkas och att inte  lämna några 
spår efter sig. Ett Äventyr som tog 
oss bort från civilisationen.
Vi lärde oss överlevnad, bygga bi-
vacker och eldstäder. Hur att klä sig, 
hur att packa sin ryggsäck, att hantera 
en nödsituation. Laga, vårda, äta och 
främst att hålla sitt lugn och att agera 
med tillförsikt. 
Och alltid att patrullen håller ihop.

Så nu är det DAX:
Nu skapar vi tillsammans UTE-
rörelsen NATURSNOKARNA. 

Snokledaren Ann-Sofi Eliason 

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.



Naturskyddsföreningen i Västernärke kallar till 

årsmöte 2019 
söndagen den 3 mars kl 15.00 

Vallgatan 43, (Klaessonhuset)  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 2019
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! 
 

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
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Fr o m mars 2016 har Sixtorps gamla skola varit uthyrd till Naturevent Sixtorp vilket 
medfört att vi fått bättre ekonomi och kunnat avsätta pengar till det vi egentligen 
ska göra. Bidrag från Lekebergs Sparbank har också gjort att vi kunnat hålla igång 
verksamheten. Under 2018 har Naturskoleverksamheten gått på sparlåga, men nya 
satsningar är planerade för 2019 i samarbete med Lekebergs kommun. Vi har gjort 
en del avsättningar för att kunna ta högre kostander under det verksamhetsåret. Det-
samma gäller natursnokverksamhet som också kan utökas. Beträffande årets överskott  
på 2.159,89 kr. får årsmötet avgöra hur dessa pengar ska disponeras. Kom gärna med 
förslag på aktiviteter eller dylikt.
Roger Björkeroth (kassör) 

Rörelsens intäkter                                                           
Hyresintäkter Sixtorp         8.400,00  
Möten o Arrangemang          200,00
Västernärkes Natur            2.000,00
Sponsorsbidrag 
(Lekebergs Sparb.)           15.000,00
Prenumerationsavg                900,00                 
Kretsbidrag från SNF         7.520,00
Bidrag Studiefrämjandet     2.040,00
Ränteintäkter                           16,79
S:a Rörelseintäkter            36.076,79

Kostnader                                                             
Möten arrangemang           4.159,90
Olstorp                               1.100,00
Fågeltorn                               414,00
Sixtorp                                5.340,00
Västernärkes Natur             2.932,00
Naturskolan                         2.270,00
Natursnokarna                    5.459,00
Medl.avg andra org.              750,00
Bankkostnader                       431,00
AMF-försäkring                     200,00
Fågelfrö                                 686,00
Övriga kostnader                   475,00
Avsättningar
Naturskolan                         5.000,00
Natursnokarna                     3.000,00
Fågeltorn                                700,00 
Övriga avsättningar             1.000,00           
S:a Kostnader                     33.916,90
-------------------------------------------
Rörelseresultat                      2.159,89

Tillgångar                                                                    
Andel i Folkets Hus Vintrosa           500,00 
Förskottsbetalda försäkringar        6.541,00
Kassa                                                 182,00
Bank                                          80.879,98
S:a tillgångar                                 88.102,98
----------------------------------------------------
Eget kapital och avsättningar                                           
Eget kapital                                                                
Balanserad vinst                            44.368,08
Årets vinst                                       2.159,89
S:a Eget kapital                             46.527,97

Avsatta medel                
Reservfond                                      8.000,00
Natursnokarna                               16.415,01
Sixtorps ga Skola                            5.260,00
Naturskolan                                     9.900,00
Fågeltorn                                         2.000,00
S:a Avsättningar                            41.575,01

Summa Eget kapital och avsättningar
                                                    88.102,98

Bokslut för Naturskyddsföreningen i Västernärke
för räkenskapsåret 2018-01-01 till 2018-12-31
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Verksamhetsberättelse för 2018
Styrelsen har i Naturskyddsföreningen under året 2018 haft sju protokollförda 
styrelsemöten. Vi har mest riktat in oss på att genomföra de olika arrangemang 
som vi har med i vårt schema och sköta om Olstorp. Den 31/12 2018 hade vi 
383 betalande medlemmar. Vår verksamhet i Naturskyddsföreningen har bland 
annat varit årsmöte, orrspelsmorgon, morkullekväll, Sixtorpsdagen, Lie- och 
Ängsfest, vandring över Skagerhultsmossen, Skogsvandring vid Grytatorpet.
Flera olika Natursnoksaktiviteter såsom vandring i Trystorps Ekäng, Blommor 
Bin, besökt Limstensgruvorna och haft naturstig vid Olstorp.

Vi har också engagerat oss i sommarkollo i Sixtorp för 10-13 åringar,
frågor om vindkraft, integration för nyanlända, natursnoksutbildning
i Stjärnsund och bygga en plattform och väg för handikappade vid ängen i 
Sixtorp samt vid Igeltjärn. Ann-Sofi var natursnoksledare vid Öby Kulle då 
prinsessan Victoria var på besök där.

Styrelsen 2018 har bestått av Ann-Sofi Eliasson (ordförande), Roger Björk-
eroth( kassör), Eleanor Heinonen (sekreterare), Christina Björkeroth (ledamot), 
Magnus Eliason (ledamot) och Susanne Eriksson ( hemsidesansvarig). 

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

från vandringen vid Gryt. Bild: Roger Björkeroth
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progrAm 2019
Var med på våra aktiviteter! Du är varmt välkommen!

3 mars söndag kl 15.00 Årsmöte 
Plats: Vallgatan 43 (Klaessonhuset) Fjugesta.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Kom till årsmötet. Det är viktigt!
Alla deltagande medlemmar bjuds på Pizza och dryck efter mötet!
30 mars lördag kl 19.00 Ugglekväll och mys med grillfest. 
Vi samlas vid Sixtorp för lite trevlig samvaro. Medtag gärna gitarr eller annat 
instrument. Varma kläder rekommenderas liksom kikare och ficklampa. Vi bjuder 
på förtäring i form avgrillat.Ledare: Leif Bertilsson 070-686 51 23

22 april måndag (annandag påsk) 06.00 Orrspelsmorgon
Samling Q-star Macken i Lekhyttan. Att uppleva orrarnas spel en tidig vårmor-
gon är en upplevelse man sent glömmer. Stövlar, varma kläder, kikare och mat-
säck medtages. Ledare: Jonas Forsberg 070-298 47 82

24 april Onsdag kl 18.00 - ca 20.00
Bergaskogen och Gökhults groddammar.
Samling vid Tulpanens skolas parkering, centralt i Fjugesta.
Arrangörer: Sydnärkes miljöförvaltning, Lekebergs kommun och Naturskydds-
föreningen i Västernärke

11 maj lördag kl 20.00 Gök- och Morkullekväll Samling vid vår andra 
klubbstuga 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 070-298 47 82

19 maj söndag Sixtorpsdagen kl 10.00 - 15.00
Mat- Kultur Rörelse (med natursnoksaktiviteter)
från olika delar av världen. Kom och få en liten smak av världen och dess kultur. 
Prova på olika dans och rörelseformer. Invigning av den nya Natur & Även-
tyrsstigen. Cafe och grill öppen.



8
2  juni söndag kl 11.00 - 14.00. 
Blomstervandring i Garphyttans nationalpark
Vacker och avkopplande vandring i ett av länets äldsta skyddade naturområden 
och som präglats av människan. Guidningen passar både gående, rullstolsburna 
och familjer med barnvagn. Samling vid parkeringen till nationalparken. 
Arr: Hopajola, Region Örebro län och Naturskyddsföreningen i Västernärke

30 juni söndag kl 10.00 Vandring över Skagerhultsmossen
Vandring över Skagerhultsmossen. Samling 10.00  med gudstjänst vid Skagers-
hults 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

21 augusti kl 18.00 - ca 19.30 Naturguidning Sixtorp
Samling vid parkering till Sixtorps friluftsgård.
Arrangörer: Sydnärkes miljöförvaltning, Lekebergs kommun och Naturskydds-
föreningen i Västernärke

8 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!) förhopp-
ningsvis kommer en svampkännare med så ta med svampkorg. Medtag också 
matsäck. Ledare:Ulla Lööw 0585-45025

28 september lördag 09.00 - 15.00 Äventyr på Bergslagsleden
En vandringstur ca 5 km.  Att upptäcka med alla sina sinnen. Vem där?
Samling: Stenbäckens friluftsgård parkering. Medtag: Matsäck i ryggsäcken, 
sittunderlag, kläder och ”dojjer” för vädret. Grillmöjlighet ges.

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

Tyvärr ingen bildvisning i Fjugesta i år. Vi hänvisar till Vintrosa (se ovan)
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Natursnokarna
Familjeevenemang

Fåglarna om vintern
23 februari lörag kl 10.00-14.00 
Plats: Sixtorps friluftsområde
Aktivitet: Bygga fågelholkar, måla, dekorera och sätta upp vid Natur 
och Äventyrsstigen. Medtag: Skridskor vid bra väderförhållande,se 
info på hemsidan och Facebook. Dryck, mugg och matsäck.
Vi bjuder på Korv och pinnbröd. Arr.rNaturskyddsföreningen i 
Västernärke i samarbete med Lekebergs Kommun
. 
Upptäck djurens spår i skogen
24 februari söndag kl 10.30 - 15.00
Rovdjursinventeraren William Lundin tar oss till Kilsbergen på span-
ing efter våra svenska  vilda djur Medtag:Matsäck, grillmöjlighet ges. 
Arr. Hopajola, Länsstyrelsen, Naturskyddsföreningen i Västernärke, 
Lekebergs kommun OBS! Föranmälan till natur@hopajola.se Du får 
sedan besked om var ni ska träffas

Bergaskogen och Gökhults Groddammar
24 april onsdag kl 18.00 - ca 20.00
Samling vid tulpanens skola, centralt i Fjugesta. Arr: Sydnärkes miljö-
förvaltning, Lekebergs kommun, Naturskyddsföreningen i Västernärke 

Sixtorpsdagen, Mat- Kultur - Rörelse
19 maj, söndag kl 10.00.15.00. Se vidare sid 7.

Äventyr på Bergslagsleden. 
28 september lördag 09.00 - 15.00. Från ca 10 år. Se vidare sid 8.

Lie- och ängsdag
7 augusti onsdag kl 13-18. Se vidare sid 8.

VÄLKOMNA  ATT UPPTÄCKA MED OSS !
Natursnoksledare & Naturguide Ann-Sofi Eliason
naturevent@sixtorp.com 072-393 41 63



Lär dig mer om arter och sätt dina 
naturkunskaper på prov. Naturfalken 
är ett simborgarmärke för artkunskap 
för alla åldrar. Öka dina kunskaper om 
naturen på ett kul sätt!

Vad kan du om bin, fåglar och blom-
mor? Syftet med Naturfalken är att ut-
bilda om olika arter och väcka männi-
skors naturintresse. Vi vill också råda 
bot på den utbredda art-analfabetis-
men vi ser i samhället idag. Genom att 
lära sig mer om arter ökar förståelsen 
och känslan för djur och natur och 
vikten av att bevara den biologiska 
mångfalden.

Konceptet med Naturfalken är inspir-
erat av simborgarmärkena och Aka-
demibokhandelns läsborgarmärken. 
Du genomför ett tydligt uppdrag och 
får ett märke som visar att du klarat 
av det. Naturfalken vänder sig till alla 
åldrar. 

Märket tas genom att peka ut ett antal 
arter för en kunnig och pedagogisk 
kontrollant som kallas för artvän. Art-

erna kan identifieras på plats i naturen 
eller på bild. Att lära sig arter ska vara 
roligt. Artvännen finns med för att in-
spirera och guida och se till att alla kan 
ta Naturfalken.

Naturfalken finns i fyra olika nivåer:
•10 arter (Stenfalken)
•20 arter (Pilgrimsfalken)
•50 arter (Tornfalken) och
•100 arter (Jaktfalken)

Lansering av Naturfalken äger rum över 
hela landet på Biologiska mångfaldens 
dag 22 maj 2019 för att därefter fortsätta 
kontinuerligt.Vidare info: Ann-Sofi 
Eliason naturevent@sixtorp.com 
072-393 41 63

Naturfalken – ett simborgarmärke 
för artkunskap
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Tre av dem i Lekebergs kommun

Grytskogen/Fasaskogen
83 hektar, naturskogar, myrmarker och 
tjärnar i ett orört landskap.

Jönsaskogen
15,4 hektar, grandominerad naturskog 
i fuktig rik miljö som gör att det finns 
gott om grova högväxta granar.

Kungshall
72 hektar, naturskogar och myrmarker. 
Svamp- och kärlväxter trivs i naturreser-
vatets kalkrika skogsbestånd och rikkärr.

Närmare uppgifter om dessa finner du 
på: www.lansstyrelsen.se/orebro/
besok-och-upptack/naturreservat.html

Nio nya naturreservat i Örebro län

Natursnokar!

Bilder: Ann-Sofi Eliason
Tag med dina barn eller barnbarn till våra Natursnoksevenemang! 
Händer mycket spännande då.
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SopSorTErINgSKASSAr
För källsortering av dina sopor. 

Format 32 x 32 x 43 cm. Gjorda av kraftigt plastlami-
nat som tål vattentvätt. 4 kassar per förpackning. 

198 kr/set

Vallgatan 43
716 31 Fjugesta
Tel 058-312 92
www.hasselberga.se

Tel 072-393 41 63
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