
Bli aktiv i Naturskyddsföreningen Skellefteå! Dina händer och idéer behövs i
arbetet.  Att  jobba  ihop  för  det  man  tror  på  gör  livet  meningsfullt.  Du  kan
planera en cafékväll,  jobba med klädbyte, bygga fågelholkar, leda en utflykt
eller visa upp naturen för nyinflyttade. Välkommen att höra av dig!

2  mars  Cafékväll. Har  du  sett  klimatdokumentären  Before  the  Flood med  Leonardo
DiCaprio? Eller har du egna tankar om hur vi kan tackla klimatfrågan? Kom och diskutera
på vår första cafékväll för året. Studiefrämjandet kl 18.30. Vi bjuder på fika.

16  mars  Årsmöte. Alla  välkomna.   Gunnar  Lundberg  berättar  om  odling.  Sedvanliga
årsmötesförhandlingar. Studiefrämjandet kl 18.30. Mer information lämnas på vår hemsida,
se adress nedan.

1 april Klädbytardag. Start kl 11 på Studiefrämjandet. Lämna in kläder och skor och byt!

April vecka 16 el 17 Fågelskådning. Fåglar är lite oberäkneliga, kolla därför vår hemsida
eller ring Gunnar Lundberg 076-108 30 72, för att få veta vilken dag det blir.  I samarbete
med STF.

10 maj Cykeltur i Skellefteå. Cykelklubben startar sina utflykter onsdag 10 maj kl. 11.00
med  start  från  Bryggarbacken.  Sedan  varje  onsdag  fram  till  midsommar.  Mer
information på cykelklubbenskelleftea.blogspot.se eller hos Eje Marklund 076-811 67 99.

11  maj  Ekologisk  odling. Gunnar  Lundberg  berättar  och  ger  tips.  Studiefrämjandet  kl
18.30.

20 maj Cykeldag. Bland annat med provning av elcyklar. Mer info på hemsidan senare.

5  juni  Naturnatten. En  vandring  md  guide  på  Vitberget  -  i  kvällsljus  och  fågelsång!
Samling vid stenbrottet nära Vitbergsstugan kl 20.00.

Mycket annat blir det också under året, bl.a. cafékvällar kring aktuella ämnen.
Håll  utkik  efter  medlemsutskick,  vår  facebooksida eller  kolla  vår  hemsida:
skelleftea.naturskyddsforening.se  Om du har e-post men inte får våra mejl – hör
av dig till: barbro.viklund@telia.com eller tel 070 – 56 48 902.

Adress:
Magasinsgränd 3
(mittemot IOGT)

Akvarell: Eiler Marklund
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