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Två spännande föreläsningar, en nybörjarkurs i fågelskådning, klädbytardag och fyra 
natursnoksträffar. Det händer mycket hos naturskyddsföreningen i Trelleborg under våren.

Vi är speciellt stolta över att kunna presentera två fantastiska föreläsare. Felix 
Heintzenberg, som är en mycket skicklig naturfotograf, kommer till Studiefrämjandet den 
16/3. Han kommer att visar bilder och pratar om Arktis och miljöhotet. Två av hans böcker 
har utsetts till årets Pandabok av WWF. 

Vår andra föreläsare är Ulf Westerberg som 
kommer att berätta för oss om fjärilarnas 
fascinerande liv och visa oss sina fina 
fjärilsbilder. Den 27/3 kommer Ulf till 
studiefrämjandets lokaler.

Våra aktiviteter genomförs med hjälp av våra 
aktiva medlemmar som bidrar med sitt 
engagemang och sin tid. Det finns alltid plats 
för fler. Varmt välkommen att höra av dig till 
någon av oss i styrelsen om du vill engagera 
dig, litet som stort spelar ingen roll, allt är 
välkommet.

Ni hittar oss även på Facebook under Naturskyddsföreningen i Trelleborg och 
Natursnokarna i Trelleborg.

Varmt välkommen till en av våra föreläsningar i vår eller till någon av våra andra aktiviteter.

/Styrelsen

Eva Granstedt eva.granstedt@swipnet.se, 0702-857135
Hans Hansson hansgustavhansson@hotmail.com, 0702-625350
Margareta Giheden margareta.giheden@hotmail.com, 0739-129918
Anne-Sophie Samnegård as.samnegard@gmail.com, 0761-613412
Sophie Tranborg stranborg@hotmail.com, 0730-408040
Magnus Wallon magnuswallon@gmail.com, 0704-389819
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Sportlovsträff i Albäck
Söndag 26 februari 11-13
NATURSNOK 
Natursnokarna hälsar välkomna till den bortre grillplatsen i Albäckskogen. Vi bjuder på pinnbröd och varm 
blåbärssoppa, tipsrunda, lekar och information om vårt vårprogram.

Felix Heintzenberg naturfotograf Arktis och miljöhotet
Torsdag 16 mars 18:00
FÖRELÄSNING  
Felix Heintzenberg är författare, professionell naturfotograf, 
utbildad biolog, och pedagog. Felix fascineras av Arktis vilda 
och orörda skönhet och har under de senaste 20 åren 
åtskilliga gånger haft tillfälle att besöka arktiska områden, 
från Svalbard och Kanada till Nordnorge, Island och 
Grönland. Felix författarskap och fotografi har vunnit olika 
priser i nationella och internationella tävlingar, och två av 
hans böcker har av Världsnaturfonden WWF utsetts till Årets 
Pandabok, ett litteraturpris för bästa naturskildring i text och 
bild. Vi bjuder på fika. 

Snokarna tittar på fåglar
Söndag 26 mars 11-13
NATURSNOK 
Vi möts på parkeringen i Albäckskogen. Ta med en kikare om du har och matsäck. 

Sköra vingar
Måndag 27 mars 18:00
FÖRELÄSNING OCH ÅRSMÖTE 
Ulf kopplar samman den enskilda fjärilens beteende med miljontals år av evolutionär utveckling, förklarar 
sammanhang samtidigt som vi uppmanas förstå att vi inte förstår allt, ännu! Ulf är en fantastiskt fotograf, som 
fångat fjärilarna på ett unikt eget sätt. Se hans bilder samtidigt som han berättar. Direkt i anslutning till 
föreläsningen håller naturskyddsföreningen årsmöte. Vi bjuder på fika.

Klädbytardag
Lördag 1 april 10-15
Att klädbyta är en rolig, social och gratis aktivitet som ger konkret miljönytta. Lämna in valfritt antal hela och 
rena plagg mellan 10:00 och 12:00. Du får en biljett för vart plagg du lämnar in. Återkom mellan 12:00 och 
15:00 och hämta ut ett plagg per biljett. Överblivna kläder skänks vidare. Plats: Parken

Vem bor under stock och sten
Söndag 23 april 11-13
NATURSNOK 
Vi samlas på parkeringen vid Ugglarps slakteri. Ta med en rå potatis och matsäck.

Fågelskådning för nybörjare
Torsdag 4 maj 18:00 och lördag 6 maj (tid meddelas senare)
Lars Sundlöf är en erfaren fågelskådare som lättsamt och trevligt 
kommer att berätta om våra vanligaste fåglar och hur man känner 
igen dessa samt deras läten. Vi ska även titta på utrustning i form av 
kikare och böcker i fält. På torsdagen ses vi i Studiefrämjandets 
lokaler och det bjuds på fika. Lördagen ses vi ute i fält på 
förmiddagen, tid och plats meddelas på torsdagen.
Anmälan krävs till Margareta: 0739-129918, 
margareta.giheden@hotmail.com

Grodor i Smyge kärr
Söndag 21 maj 11-13
För alla, samarrangemang med NATURSNOK 
Samling på parkeringen i Smyge. Vi börjar med att titta på grodor och avslutar med att äta vår medhavda 
matsäck nere vid vattnet.


