
Värmdö

Program höst 2014
 AKTIVITETER 

14 oktober: Laga klimatsmart mat 
Ett enkelt sätt att minska sin miljöbelastning och samtidigt få 
råd att äta mer ekologiskt är att äta mer vegetariskt. Hur gör 
man? Kom på workshop och lär dig mer om vegetarisk mat. Vi 
lagar tillsammans en vegetarisk måltid efter recept och pratar om 
mat och miljö. Kostnad 150 kr (medlem) respektive 200 kr (ej 
medlem). Plats: Gurraberg, Gustavsbergs centrum. Tid: Kl 18-21. 
Anmälan till e.gawell@gmail.com.
 
26 oktober: Natursnokar
Natursnokarna är Naturskydds-
föreningens barn- och familjeverksamhet, 
och Värmdökretsen har fått en egen 
Natursnoksledare, Jannike Norlin. Hon 
kommer att hålla natursnoksaktiviteter 
vid två tillfällen under hösten, den 26 
oktober och den 16 november. Vi kollar 
till exempel in vad som händer i en 
stubbe, följer djurens spår i snön, håller 
småkrypsrace, spanar in fladdermöss 
och småfåglar. Vi testar om vi kan 
hoppa längre än en hare och om vi kan känna igen olika knoppar 
på träden. Och vi fikar runt många eldar. Aktiviteterna varierar 
beroende på årstid, vilken ålder det är på barnen och vilka intressen 
Snokgruppen och ledarna har. Alla barn mellan 2 och 12 år som 
har med sig en vuxen och är medlemmar i Naturskyddsföreningen 
är välkomna. Det kan vara pappa, mormor, farbror, gudmor 
eller snälla granntanten. Vad exakt det blir i Värmdö kan man se 
närmare på vår webb www.varmdo.naturskyddsforeningen.se 
eller på Facebook. 

16 november: Natursnokar
Den här gången samlas natursnokarna vid Torpesand på Ingarö, 
och spanar in naturen där. Tid: Klockan 14-16. Direkt efter firar vi 
de fria stränderna på Torpesand, se nedan.
 
16 november: Fira de fria stränderna
Strandskyddet, som är 
en grundläggande del 
av allemansrätten, är 
i fara. Allt fler av våra 
stränder i Stockholms 
län bebyggs, vilket 
gör det svårare för 
befolkningen att nå 
vattnet. Förr tände 
man eldar längs stränderna när fara hotade. Vi vill uppmärksamma 
hotet mot våra fria stränder genom att tända eldar och sända iväg 
ljuslyktor över vattnet. Manifestationen är gemensam för flera av 
Naturskyddsföreningens kretsar i Stockholms län, och genomförs 
samtidigt på flera stränder i Stockholmsområdet.
Tid: Klockan 16-18. Vi möts på stranden vid Torpesand på Björnö, 
Ingarö. Ta med ficklampa och varma kläder!

NATURSNOKARNA
                 
 
                    

…och därmed det första programmet som jag ger ut som 
ordförande i Naturskyddsföreingens Värmdökrets. Det har varit 
ett roligt år hittills, vi har haft många aktiviteter under våren, 
och kommer med detta program med många fler till hösten 
och vintern. En nyhet i kretsen är att vi nu har Natursnokar i 
Värmdö, Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet. 
Det kan du läsa mer om i programmet.

Årets stora händelse var Framtidsveckan, där Naturskydds-
föreningen hade en samordningsroll. Resultatet av allt arbete 
kunde vi njuta av för några veckor sedan då hela Värmdö 
bubblade av Framtidsveckoaktivteter av olika slag. 

Allt från beskärning av träd och pianomusik på vårdcentralen till 
odling, solceller, normer, återbruk, tillit, permakultur, kreativitet, 
hållbara hus… Lösningar för framtiden. 

Med Framtidsveckan berättar vi en ny berättelse för varandra - en 
berättelse om möjligheter och hopp. Den tredje Framtidsveckan i 
Värmdö visade inte bara utökat program, utan även en mognad i 
innehållet. Någonting har hänt hos värmdöborna, och det känns 
väldig positivt. 

Politikerna frågades ut på Framtidsveckan om vilka miljöåtgärder 
de vill prioritera i vår kommun under de kommande 
fyra åren. Som grund för utfrågningen låg en enkät som  
Naturskyddsföreningen skickat till partierna. Politikernas svar på 
frågan kan du läsa på vår webbsida.

Under Framtidsveckan bildades en förening för ett ekocentrum 
i Värmdö. Tänk dig ett levande laboratorium med odling, 
lokalproducerad mat, kursverksamhet. hållbart byggande och 
massor med inspiration för omställning till ett hållbart samhälle. 
Värmdö i spetsen av hållbar utveckling. Varför inte placera 
Ekocentrumet i Runda huset? Vi fortsätter drömma om och 
jobba för ett hållbart Värmdö.

Hoppas att vi ses på någon av våra aktiviteter under hösten och 
vintern!

Outi Kilkki, 
ordförande

Hösten är här...
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Avsändare: Naturskyddsföreningen Värmdö, c/o Outi Kilkki, Skälsmaravägen 12, 13465 Ingarö

25 november: Common cause  
– om värderingar för hållbarhet
Omställningen till ett hållbart samhälle handlar inte bara om 
ekologisk mat och solceller. Kanske ännu mer avgörande är 
våra värderingar: vad vi tycker är viktigt, önskvärt och normalt. 
Värderingarna styr nämligen i hög grad beteenden och attityder, 
även om vi ofta är omedvetna om dem. Denna föreläsning/
workshop ger insikter i om hur värderingar fungerar och om hur 
ny forskning i socialpsykologi ger vägar till brett engagemang i 
frågor som klimatkris, fattigdom och orättvisor. Mer bakgrund: 
www.valuesandframes.org
Tid och plats: 25 november kl 18.30-20.30, Ungkulturhuset 
Gurraberg i Gustavsbergs centrum. 
Föreläsningen ingår i serien Framtidsakademin.

29 november: En köpfri dag  
(Buy Nothing Day) 
Handla genom att inte handla! (En aktivitet som inte är någon 
aktivitet…) 
En manifestation mot konsumtionssamhället, då vi under 24 
timmar inte köper något. Ett bra tillfälle att fundera över sina 
konsumtionsvanor och vilken klimatpåverkan de har. Läs mer här: 
www.enkopfridag.se

6 januari: Trettondagselden  
i Skeviksgrottan
Välkomna på vår traditionsenliga trettondagsbrasa i 
Skeviksgrottan! Vi bjuder på korv och bröd, ta med något varmt 
att dricka! Ett bra tillfälle att träffa människor i din närhet som är 
intresserade av natur och miljö. Elden brinner kl 11-13.

21 januari: Så sparar du 
energi hemma
Det finns mycket att göra för att 
energieffektivisera sitt boende. Alexander 
Rodriguez från Klimatlösningar i Norden AB ger 
sina bästa tips. 
Mer information kommer på vår webbplats  
www.varmdo.naturskyddsforeningen.se

HÄNDER I KRETSEN

Viktigt på riktigt
Viktigt på riktigt är ett 
projekt för barn i cirka 
mellanstadieåldern. Vid sex 
tillfällen går vi ut i naturen 
och lär oss om miljö och 
klimat, reder ut termer som 
barn stöter på och lär oss om 
vad växthuseffekten är och 
om tidsskalor. Vi vill ingjuta 
hopp och framtidstro, och 
genom att ge kunskap, minska 
klimatångest och framtidsoro. 
Förhoppningsvis kommer 
projektet få en fortsättning, 
och fler barn får möjligheten 
att gå kursen och bli Viktigt 
på riktigt-diplomerad. Håll dig informerad på vår webbsida samt 
Facebook. 

Här hittar du 
oss på nätet
Naturskyddsföreningen 
Värmdö har en 
ny webbplats. Du 
hittar den på www.
varmdo.naturskydds-
foreningen.se
Där finns en länk du 
kan klicka på för att 
prenumerera på vårt 
nyhetsbrev. Då får du alltid senaste nytt i din e-post.
Vi finns också på Facebook. Sök på ”Naturskyddsföreningen i 
Värmdö” och tryck på gillaknappen, så får du uppdateringar från 
oss.

Korvgrillning på trettondagen är kretsens äldsta tradition.

Vill du hjälpa till?  
Vill du engagera dig i 
Naturskyddsföreningen lokalt? 
Vi är en aktiv krets, där det 
händer mycket, men mycket 
blir också ogjort på grund 
av att vi inte har tillräckligt 
många volontärer. Det kan 
handla om allt från att hjälpa 
till vid en aktivitet, bli en 
natursnoksledare, eller om du 
har en idé du vill förverkliga. 
Välkommen med förslag!


