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Naturcentrum hösten 2017
Naturcentrum

En kreativ arena för alla
Calluna AB driver Naturcentrum på uppdrag av Miljö och 

samhällsbyggnadsnämnden, Linköpings kommun sedan 1999

Naturcentrum är en unik plats. Calluna har sedan 1999 haft uppdraget från miljö och samhälls-
byggnadsförvaltningen att sköta om och driva denna plats. Här finns en visningsträdgård med 

olika tema varje år, årets tema är odling i världen. Där vill vi påvisa olika sätt att odla utifrån olika 
världsdelar. I vår visningsträdgård finns en grönsaksodling där vi odlar ekologiskt och vill visa på 
olika grönsaker både vanliga och lite mera ovanliga sorter. Allt som vi odlar använder vi i natur-
skolan. I naturskolan tar vi emot förskolor och grundskoleelever för att lära in ute. Vi använder 
utemiljön som en plats för lärande. Med olika teman som utgångspunkt erbjuder vi lektioner 

utomhus antingen vid Naturcentrum eller åker vi ut till förskolan eller grundskolan som önskar 
en lektion med oss. 

I våra lokaler bedrivs många spännande och intressanta föredrag, seminarier och föreläsningar 
som våra 15 medlemsföreningar ansvarar för. Dessa aktiviteter är gratis och öppna för allmän-

heten och föreningarna får då låna lokalen på Naturcentrum gratis. Personalen på Naturcentrum 
sammanställer dessa aktiviteter i detta program som ges ut 2 gånger/år, höst och vårprogram. 

Naturcentrum är också en samlingpunkt för information om olika naturreservat och andra akti-
viteter som händer i kommunen. Vi har även öppet för frågor om trädgård och odling.

Naturcentrum är öppet vardagar mellan 8.00 – 16.00 och trädgården har öppet till 17.00 under 
säsong. Vi har öppet året runt.

Välkomna på årets skördefest lördag 9 september kl. 11.00 – 16.00.

I år samarbetar vi med Östergötlands Museum och skördefesten kommer att äga rum vid 
Krogfallsstugan (det röda timrade huset nära Naturcentrum i backen från Drottninggatan). Kom 
och se hur Krogfallsstugan ser ut inuti, försäljning av ekologiska grönsaker från Naturcentrums 
odling, kom och fråga och diskutera om trädgård med erfarna trädgårdsmästare, fika, barnakti-
viteter, diskutera svamp med svampklubben, försäljning och upplev hur en smed arbetar. Varmt 

välkomna till en lärorik och upplevelsebaserad dag i Trädgårdsföreningen.

Varmt Välkomna till Naturcentrum
Önskar personalen och våra medlemsföreningar

BESÖKSADRESS: Lasarettsgatan 1, 582 29 Linköping
TELEFON: 013-20 62 68
ÖPPETIDER: mån-fre 12:00-16:00
KONTAKTPERSON: Carina Brage
LAYOUT: Ellinor Runo och Joppe Svensson
FOTO: Ellinor Runo, Ingemar Ander
TRYCKERI: Larsson Offsettryck AB
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Varmt välkomna till Naturcentrum
önskar personalen och 

våra medlemsföreningar  
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Löpande
Friluftsfrämjandet för barn 1-12 år
Löpande

Friluftsfrämjandet arrangerar  
tillsamans med Studiefrämjandet 
aktiviteter för barn mellan 1-12 år.
Skogsknopp 1-2 år 
Skogsknytte 3-4 år
Skogsmulle 5-6 år
Strövare lågstadieåldern 
För mer info se Friluftsfrämjandets 
hemsida:
friluftsframjandet.se/linkoping
ARRANGÖR: Friluftsfrämjandet i samarbete 
med Studiefrämjandet
KONTAKT: Solveig Otterström 0706-88 35 62, 
solveig.otterstrom@telia.com
 
Familjevänlig strövargrupp
Söndagar
En uteaktivitet för hela familjen 
tillsammans med friluftsfrämjandet. 
För mer info se Friluftsfrämjandets 
hemsida:
friluftsframjandet.se/linkoping eller 
Facebook.
ARRANGÖR: Friluftsfrämjandet i samarbete 
med Studiefrämjandet.
KONTAKT: linkoping@friluftsframjandet.se

Kajak
Under året kommer Frilufts-
främjandet erbjuda ett antal kajak-
turer med lite olika inriktning:
Prova på – för dig som är nybörjare 
och vill pröva kajakpaddling.
Räddningsövningar – för dig som 
paddlat tidigare och vill bli en säkrare 
paddlare. 
Kvällstur på närbelägna insjöar.
Dagstur i skärgården.
Datum för turerna är ännu inte 
fastställda. Se aktuell information 
på www.frluftsframjandet/Linköping 
eller följ oss på Facebook: 
Friluftsfrämjandet Linköping
ARRANGÖR: Friluftsfrämjandet i samarbete 
med Studiefrämjandet
KONTAKT: Jonas Viltfare 
linkoping@friluftsframjandet.se
PLATS: Se hemsida eller Facebook / Frilufts-
främjandet Linköping

Mountainbike
Under året kommer Friluftsfrämjan-
det erbjuda ett par mountainbike-
turer med lite olika inriktning: 
Prova på – för dig som är nybörjare 
och vill lära dig grundläggande teknik
Enstaka tur - för dig som vill följa 
med oss när vi ger oss ut. Kräver lite 
mer vana, men ingen expertnivå.
Datum för turerna är ännu inte 
fastställda. Se aktuell information 
på www.frluftsframjandet/Linköping 
eller följ oss på Facebook: Frilufts-
främjandet Linköping
ARRANGÖR:  Friluftsfrämjandet Linköping i 
samarbete med Studiefrämjandet.
KONTAKT:  Lars Grip, lars.grip@hotmail.se
PLATS: Se hemsida eller Facebook / Frilufts-
främjandet Linköping
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Stavgång
Måndagar september-december kl. 09.30-
10.30
Följ med friluftsfrämjandet på stav-
gång i Vidingsjö, du kan hyra stavar
Kostnad 10 kr/gång, Gratis för med-
lemmar i Friluftsfrämjandet.
ARRANGÖR: Friluftsfrämjandet i samarbete 
med Studiefrämjandet
KONTAKT: Inger Wätterklint, 013-13 10 56, 
linkoping@friluftsframjandet.se
PLATS: Vidingsjö motionscenter
SAMLINGSPLATS: Vid parkeringen
ANMÄLAN: Nej / Se program under ”Corren 
idag

Augusti
Vattenväxtdag
Söndagen 6 augusti kl. 10.00-15.00
Vattenväxttema vid naturum med 
många olika vattenväxter i baljor 
och hinkar för att öka kunskapen om 
dessa svåråtkomliga kärlväxter.
ARRANGÖR: Föreningen Östergötlands Flora 
och Naturum Tåkern
KONTAKT: Kjell Antonsson 0144-102 73, 
kjell.antonsson@home.se
PLATS: Naturum Tåkern
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Värdefulla hagmarker vid 
Dänskebo
Onsdag 9 augusti kl. 18.00
Strax väster om fågelsjön Sträp ligger 
detta hagmarkslandskap, som har 
höga naturvärden med en flora av 
både frisk- och torrängskaraktär. 
Bland smörblommor och ögontröstar 
har vi även chans att få se den 
sällsynta fältgentianan! Vår guide 
denna sommarkväll är Lars Frölich.
ARRANGÖR: Linköpings kommun
SAMLINGSPLATS: Samling och parkering vid 
informationsplatsen till fågelsjön Sträp; från 
riksväg 34 sväng av mot Törnevik, efter ca 
2 km ligger parkeringen på vänster sida, vid 
Sträps norra ände.
KOSTNAD: 20 kr

Slåtter i Naturskyddsföreningens 
äng i Bjärka-Säby
Söndag 13 augusti kl. 10.00
Vi slår gräset med lie, räfsar ihop och 
hänger upp på traditionellt vis på 
hässjor. På slåttern bjuder föreningen 
på smörgås och svagdricka vid lunch. 
Lie och räfsor finns att låna. Alla är 
välkomna. Buss 566 passerar ängen. 
ARRANGÖR: Naturskyddsföreningen i 
Linköping i samarbete med Studiefrämjandet
KONTAKT: Björn Ström 013-103451,
0733-147546
SAMLINGSPLATS: Ängen i Bjärka Säby 10.00.
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Slåtterkväll på Fröberget
Torsdag 17 augusti kl. 17.00 
Upplev vår årliga slåtter på torpet 
Fröbergt Vi bjuder på sill och potatis 
efter slåtterarbetet.
Det är bra om du kan ta med dig lie 
eller räfsa. Det finns redskap att låna 
också.
ARRANGÖR: Föreningen Linköpings Ekopark 
i samarbete med Studiefrämjandet.
SAMLINGSPLATS: Fröberget, Tinnerö
Eklandskap.
ANMÄLAN: Anmälan senast den 16 augusti 
till Björn Ström 0733147546, 
bjorn_strom@telia.com för förtäringens skull.
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Fladdermussafari vid Smedstad 
Torsdag 17 augusti kl. 21.00 
Följ med fladdermusexperten Håkan 
Ignell på en spännande guidning 
med ultraljudsdetektorer. Vi har 
chans att komma i närkontakt med 7 
arter av fladdermöss.
ARRANGÖR: Linköpings kommun
SAMLINGSPLATS: Samling på Smedstad 
dammars parkering invid Haningeleden, 
Tinnerö eklandskap.
KOSTNAD: 20 kr

Följ med till Brotorp och Hawaii
Lördag 19 augusti kl. 14.00
En ruin av ett soldattorp med ovanlig 
och rik flora samt en vild bäckravin. 
Medtag matsäck och grova skor.
ARRANGÖR: Föreningen Linköpings ekopark 
i samarbete med Studiefrämjandet
KONTAKT: Ulla-Britt Forsgren, 013-150091/  
0702-925269, linkopingsekopark@vidingsjo.se
VÄGVISARE: Anette Lundborg och Janne 
Moberg
SAMLINGSPLATS: Rödbergets parkering 
Tinnerö Eklandskap
KOSTNAD: 20 kr

Natur och kultur vid Fläret
Söndag 20 augusti kl. 14.00
Hagmarkerna kring Fläret sydost 
om Askeby har fina naturvärden 
i markskiktet och innehåller även 
flertalet fornlämningar. Följ med 
Lars Frölich och Anders Persson och 
upplev områdets natur- och kultur-
värden!
ARRANGÖR: Linköpings kommun
SAMLINGSPLATS: Samling och parkering 
med förstånd längs grusvägarna vid gården 
Fläret. Från Askeby kör österut och ta av 
söderut mot Öjeby strax innan Örtomta. 
Fortsätt på denna väg i ca 2,5 km tills du når 
gården Fläret. Tänk på att parkera så att andra 
fordon smidigt kan komma fram.
KOSTNAD: 20 kr
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Natur och kultur vid Södra Lund
Måndag 21 augusti kl. 17.30
I slättbygden strax norr om Svartån 
ligger gården Södra Lund med fina 
hagmarker belägna på 
isälvsavlagringar och rikligt med 
fornlämningar. Följ med våra guider 
Lars Frölich och Anders Persson på 
en vandring och upplev områdets 
natur- och kulturvärden!
ARRANGÖR: Linköpings kommun
SAMLINGSPLATS: Samling och parkering vid 
ladugårdsplanen vid Södra Lunds gård. Strax 
sydost om Ledberg, följ skyltning mot Vreta 
kloster. Efter knappt två km ta av mot 
Maspelösa och följ vägen lite mer än två 
km till gården Södra Lund. Alternativt från 
Ljungsbro, kör mot Flistad/Fornåsa, ta av mot 
Malmslätt efter ca 4,5 km och fortsätt på den-
na väg i knappt två km till Södra Lund.
KOSTNAD: 20 kr

Studiecirkelstart Svampar som 
signalarter
Studiecirkelstart måndag 21 augusti kl. 19.00
Många svamparter har visat sig vara 
bra arter som signalerar värdefulla 
skogar ur naturvårdssynpunkt. Vi 
ordnar tillsammans en studiecirkel 
med inriktning på marksvampar i 
skogen. Vi är ute på vardagskvällarna 
och besöker lokaler nära Linköping 
med avslutning inomhus. Antalet 
träffar beror på svampsäsongens 
utveckling. Ledare Björn Ström och 
Magnus Källberg.
ARRANGÖR: Naturskyddsföreningen 
Linköping och Linköpings svampklubb i sam-
arbete med Studiefrämjandet
ANMÄLAN: Info och anmälan Björn Ström 
013-103451 bjorn_strom@telia.com eller kom 
till första träffen
KOSTNAD: 200 kr. Gratis för medlemmar i 
svampklubben eller Naturskyddsföreningen

Det forntida odlingslandskapet i 
Tinnerö eklandskap
Söndag 27 augusti kl. 10.00
Arkeologen Gert Franzén, mottagare 
av ÖNF:s Nils-Conrad-pris 2016 för 
sin natur- och kulturgärning, tar oss 
med på en tur i Tinnerö och visar hur 
odlingslandskapet vuxit fram under 
årtusenden.
Tag med matsäck och bra skor att 
vandra i.
ARRANGÖR: Östergötlands Naturalhistoriska 
Förening i samarbete med Studiefrämjandet
KONTAKT: Örjan Byström, 0706-29 62 18
PLATS: Fröbergets P-plats, kl 10.00

Svamputställning – 6 måndagar på 
Naturcentrum
Start måndag 28 augusti kl. 17.00-18.30
Vi gör en utställning av de svampar, 
som vi hittat under veckoslutet. 
Förutom att titta på de utställda 
exemplaren kan du ta med egna 
svampar och få hjälp med att art-
bestämma dem.
ARRANGÖR: Linköpings svampklubb
KONTAKT: Magnus Källberg, tel. 070-937 13 
62, magnus@svampklubben.org
PLATS: Naturcentrum
KOSTNADSFRITT
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Lär dig känna igen svamparna! 
NYBÖRJARKURS
Start måndag 28 augusti kl. 19.00-20.45
Brukar du bara plocka kantareller, 
men vill lära dig mer om goda mat-
svampar och hur man känner igen 
dem? Under 5 måndagar går vi bl. a. 
igenom soppar och andra svampar 
utan skivor, kremlor och riskor, cham-
pinjoner, olika förväxlingssvampar 
och giftsvampar.
ARRANGÖR: Linköpings svampklubb
KONTAKT: Monica Andersson, tel. 013-526 45, 
monica@svampklubben.org
PLATS: Naturcentrum
ANMÄLAN: Till Monica Andersson via mail 
eller telefon (se ovan)
KOSTNAD: 200 kr för medlemmar, övriga 300 
kr

SVAMPUTFLYKT – höstens första!
Onsdag 30 augusti kl. 17.30
Det här är höstens första 
organiserade svamputflykt – och det 
är alltid lika spännande att se vad 
som finns i markerna! Vi plockar all 
sorts svamp, oavsett om den är ätlig 
eller inte, för att öka kunskaperna 
inför säsongen.
Ta med svampkorg eller pappers-
kasse att plocka i, ”svampögonen” 
för att lättare hitta skogens 
läckerheter samt fika!
ARRANGÖR: Linköpings svampklubb
KONTAKT: Klärry Karlsson, tel. 070-547 33 94, 
klarry@svampklubben.org, Annette Lundborg, 
tel. 070-275 79 70,
annette@svampklubben.org.
PLATS: Vidingsjös motionsområde
SAMLINGSPLATS: Vidingsjö motionscentrum, 
bortre delen av parkeringsplatsen
ANMÄLAN: Ingen anmälan behövs 
KOSTNAD: Kostnadsfritt för medlemmar i 
Linköpings svampklubb – ej medlem 20 kr

September
Svamputflykt – Svampens dag
Söndag 3 september kl. 10.20
Vi firar ”Svampens dag” genom att 
bege oss ut i svampmarkerna och se 
vad vi kan finna. Ta med svampkorg 
och matsäck! Det blir också svamp-
matlagning i skogen och provsmak-
ning. Aktiviteten är extra lämplig för 
barnfamiljer!
ARRANGÖR: Linköpings svampklubb
KONTAKT: Ulla Hodges, tel. 073-157 21 83, 
ulla@svampklubben.org, Annette Lundborg, 
tel. 070-275 79 70, annette@svampklubben.
org
PLATS: Ullstämmaskogen
SAMLINGSPLATS: Parkeringen vid Ullstäm-
maskogens naturreservat kl. 10.20 eller vid 
Vidingsjös motionscentrum kl.10.00 för 
samåkning till Ullstämmaskogen.
ANMÄLAN: Ingen anmälan behövs 
KOSTNAD: Kostnadsfritt för medlemmar i 
Linköpings svampklubb – ej medlem 20 kr 
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Svamputställning
Måndag 4 september kl. 17.00-18.30
Vi gör en utställning av de svampar, 
som vi hittat under veckoslutet. 
Förutom att titta på de utställda 
exemplaren kan du ta med egna 
svampar och få hjälp med att art-
bestämma dem.
ARRANGÖR: Linköpings svampklubb
KONTAKT: Magnus Källberg, tel. 070-937 13 
62, magnus@svampklubben.org
PLATS: Naturcentrum
KOSTNADSFRITT

Svamptur i Åbysäcken, Hackefors
Torsdag 7 september kl. 17.30
Ta med dig svampkorgen och följ 
med svampkännarna Magnus 
Källberg (070-937 13 62), och 
Ulla Hodges (073-157 21 83) till sko-
gen vid Åbysäckens 
friluftsområde i Hackefors. Du får lära 
dig såväl vanliga och ovanliga som 
giftiga och ätliga svampar.
ARRANGÖR: Samarrangemang Linköpings 
kommun och Linköpings svampklubb.
SAMLINGSPLATS: Samling vid parkeringen 
till skidstugan utmed Vintervägen
KOSTNAD: 20 kr

Skördefest på Naturcentrum
Lördag 9 september kl. 11.00-16.00
Kom och upplev en härlig dag vid 
Krogfallsstugan! Vi kommer sälja 
grödor från Naturcentrums ekologis-
ka köksträdgård, trädgårdsmästaren 
kommer även finns tillhands för att 
svara på frågor kring trädgård och 
odling. Guidade turer kommer hållas i 
Krogfallsstugan samt i Naturcentrums 
visningsträdgård. Dagen bjuder dess-
utom på experter från svampklubben, 
visning av linberedning, smideuppvis-
ning av parkens smed, barnaktiviteter 
och fika. Vi ses!
ARRANGÖR: Naturcentrum i samarbete med 
Östergötlands museum
KONTAKT: Carina Brage 013-20 62 68
PLATS: Krogfallsstugan, Trädgårdsföreningen
KOSTNADSFRITT

Upptakt inför Miljövänliga Veckan               
Lördag 9 september kl. 10.00-16.00
Vecka 40 är det Miljövänliga Veckan, 
I år fortsätter vi kampanjen Fräsch 
på riktigt. Vem vill bli allergisk av 
att lukta gott? Eller riskera att störa 
hormonerna när kroppen smörjs 
in. Vi vill att schampot gör samma 
resa som eko-bananerna – rätt ner i 
kundkorgen!  Inför kampanjen har vi 
en upptakt i länet. 
ARRANGÖR: Naturskyddsföreningen 
Linköping i samarbete med Studiefrämjandet
ANMÄLAN: Senast 2 september, maila namn, 
telefonnummer, kretstillhörighet och eventuell 
specialkost till, handla.miljovanligt.linkoping@
gmail.com.  
PLATS: Studiefrämjandet, Platensgatan 25 i 
Linköping.
KOSTNAD: Gratis för Naturskyddsföreningens 
medlemmar, övriga 150 kronor (självkostnads-
pris för lunch och fika). Bli gärna medlem!
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Barrnaturskogar i Getmans rike
Lördag 9 september kl. 14.00
Getmans rike är ett relativt nybildat 
naturreservat i kommunens norra 
skogar som har stått orört i ca 100-
150 år, troligen efter en brand. Lars 
Frölich tar oss med på en vandring 
och visar upp barrnaturskogens 
kvaliteter!
ARRANGÖR: Linköpings kommun.
SAMLINGSPLATS: Samling och parkering 
vid vändplatsen där vägen in till reservatet 
tar slut. Från Ljungsbro följ Hällestadsvägen 
norrut. Efter ca nio km kör rakt fram förbi 
avtagsvägen mot Borensberg i ytterligare ca 
fyra km, förbi Brostugan/Mörstorp, och sväng 
in vänster på en mindre väg som leder till 
reservatet.
KOSTNAD: 20 kr

Från bronsålder till vikingatid
Lördag 9 september kl. 14.00
Besök i ett forntida odlingslandskap. 
Medtag matsäck och grova skor. 
Vägvisare: Bo Lilieblad och Ulla-Britt 
Forsgren
ARRANGÖR:  Föreningen Linköpings ekopark 
i samarbete med Studiefrämjandet
KONTAKT:  Ulla-Britt Forsgren Tel 013-
150091/ o7o2-925269 E-post linkopingseko-
park@vidingsjo.se
SAMLINGPLATS: Fröbergets parkering 
Tinnerö Eklandskap
KOSTNAD: 20 kr

Akvaristiskt program
Tisdag 12 sept kl. 19.00
Ett föredrag om olika akvariefiskar 
man kan ha i akvarium.
Linköpings Akvarieförening. Se mer 
info på http://www.linkopings-akva-
rieforening.net/
ARRANGÖR: Linköpings Akvarieförening
PLATS: Naturcentrum
KONTAKT: Wilhelm Lubkowitz, 
wilhelm@nontek.net
Kostnad för icke medlemmar 40 kr för fika

Svamputställning 
Måndag 11 september kl. 17.00-18.30
Vi gör en utställning av de svampar, 
som vi hittat under veckoslutet. 
Förutom att titta på de utställda 
exemplaren kan du ta med egna 
svampar och få hjälp med att art-
bestämma dem.
ARRANGÖR: Linköpings svampklubb
KONTAKT: Magnus Källberg, tel. 070-937 13 
62, magnus@svampklubben.org
PLATS: Naturcentrum
KOSTNADSFRITT

Lunchguidning Färger, former, 
frukter och dofter
Onsdag 13 september 12.30
Lär känna närnaturen i Trädgårds-
föreningen under en halvtimme på 
lunchen. Närnaturguide Annika 
Isaksson berättar om Färger, former, 
frukter och dofter
ARRANGÖR: Naturskyddsföreningen i 
Linköping i samarbete med Studiefrämjandet.
KONTAKT: Annika Isaksson 0709134763
SAMLINGSPLATS: Scenen i 
Trädgårdsföreningen 
KOSTNAD: 20 kr
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Svamputflykt
Onsdag 13 september kl. 17.30
Tinnerö skog kan bjuda på många 
spännande svampar. Vi plockar så 
många olika svampar som möjligt för 
att få nya kunskaper och friska upp 
de gamla. Svampar kan se väldigt 
olika ut trots att de tillhör samma art 
och växer på samma ställe. Ta med 
svampkorg och fika!
ARRANGÖR: Linköpings svampklubb
KONTAKT: Johan Vestergren, tel. 013-12 88 
62, johan@svampklubben.org, Magnus Käll-
berg, tel. 070-937 13 62, magnus@svampklub-
ben.org
PLATS: Tinnerö skog
SAMLINGSPLATS: Parkeringen vid Röda bron 
i Tinnerö kl. 17.30. (P-platsen ligger precis vid 
avfarten till Rosenkällasjön)
ANMÄLAN: Ingen anmälan behövs 
KOSTNAD: Kostnadsfritt för medlemmar i 
Linköpings svampklubb – ej medlem 20 kr 

Den illegala jakten på våra stora 
rovdjur
Torsdag 14 september kl. 19.00-21.30
Robban Fransén – vice ordförande i 
Svenska Rovdjursföreningen –
kommer att prata om illegal jakt..
ARRANGÖR: Svenska Rovjursförening
KONTAKT: Benny Amberin 070-604 07 63, 
benny.amberin58@gmail.com
PLATS: Naturcentrum
KOSTNADSFRITT, Det bjuds på kaffe och 
smörgås

Barnguidning – Hösten i Hacke-
forsskogen Åbysäcken
Lördag 16 september kl. 10.00
Den senaste närnaturfoldern handlar 
om Stångån – Kinda kanal genom 
staden och med anledning av detta 
gör vi ett besök i det trevliga skogs- 
och friluftsområdet Åbysäcken, strax 
ovanför Stångån. Medtag gärna mat-
säck, grova skor och kläder efter 
väder. Våra guider är Ulla-Britt 
Forsgren och Janne Moberg (070-947 
40 31).
ARRANGÖR: Linköpings kommun
SAMLINGSPLATS: Samling vid parkeringen 
till skidstugan utmed Vintervägen
KOSTNAD: 20 kr

Svamptur i Ullstämmaskogen
Söndag 17 september kl. 10.00
Ta med dig svampkorgen och följ 
med svampkännarna 
Magnus Källberg (070-937 13 62) 
och Ulla Hodges (073-157 21 83) till 
Ullstämmaskogens svampmarker. Du 
får lära dig såväl vanliga och ovanliga 
som giftiga och ätliga svampar.
ARRANGÖR: Samarrangemang Linköpings 
kommun och Linköpings svampklubb
SAMLINGSPLATS: Samling vid parkeringen 
för Ullstämmaskogens naturreservat. Från 
Haningeleden sväng vid Korpvallen mot Slätt-
backa/Kolbyttemon och kör ca 3 km. Sväng 
vänster mot Ullstämmaskogens naturreservat. 
Ett alternativ är via gång- och cykelvägen från 
Morgongatan
KOSTNAD: 20 kr
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Öppet hus på Fröberget
Söndag 17 september kl. 13-15
Alla hälsas välkomna att titta in i det 
renoverade torpet och se på torpa-
rens miljö för övrigt. Kaffe serveras.
ARRANGÖR: Föreningen Linköpings ekopark 
i samarbete med Studiefrämjandet
KONTAKT: Ulla-Britt Forsgren Tel 013-
150091/ o7o2-925269 E-post linkopingseko-
park@vidingsjo.se
SAMLINGPLATS: Fröbergets parkering 
Tinnerö Eklandskap

Svamptur för barn i 
Ullstämmaskogen
Söndag 17 september kl. 14.00
Tillsammans med svampkännarna 
Magnus Källberg (070-937 13 62) och 
Ulla Hodges tittar vi först på några 
vanliga svampar som är lätta att kän-
na igen. Sedan ger vi oss ut i skogen 
och ser om vi kan hitta dem igen. Vi 
hittar säkert också andra svampar 
som ser spännande ut!
ARRANGÖR: Samarrangemang Linköpings 
kommun och Linköpings svampklubb
SAMLINGSPLATS: Samling vid parkeringen 
för Ullstämmaskogens naturreservat. Från 
Haningeleden sväng vid Korpvallen mot 
Slättbacka/Kolbyttemon och kör ca 3 km. 
Sväng vänster mot Ullstämmaskogens 
naturreservat. Ett alternativ är via gång- och 
cykelvägen från Morgongatan
ANMÄLAN: Begränsat antal deltagare. 
Föranmälan till Linköpings kommun, 
013-20 64 00
KOSTNAD: 20 kr

Svamputställning 
Måndag 18 september kl. 17.00-18.30
Vi gör en utställning av de svampar, 
som vi hittat under veckoslutet. 
Förutom att titta på de utställda 
exemplaren kan du ta med egna 
svampar och få hjälp med att art-
bestämma dem.
ARRANGÖR: Linköpings svampklubb
KONTAKT: Magnus Källberg, tel. 070-937 13 
62, magnus@svampklubben.org
PLATS: Naturcentrum
KOSTNADSFRITT

Lunchguidning. Svampar och 
växter på hösten
Onsdag 20 september kl. 12.30
Lär känna närnaturen i Trädgårds-
föreningen under en halvtimme på 
lunchen.
Närnaturguide Annette Lundborg 
berättar om svampar och växter på 
hösten.
ARRANGÖR: Naturskyddsföreningen i 
Linköping i samarbete med Studiefrämjandet.
KONTAKT: Björn Ström 0733-147546
SAMLINGSPLATS: Samling Naturcentrum i 
Trädgårdsföreningen 
KOSTNAD: 20 kr
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Svamputflykt i Slaka
Torsdag 21 september kl. 17.30
I anslutning till Lilla Aska griftegård 
finns områden med lite olika skogs-
typer. I den mossiga barrskogen hit-
tade vi en hel del svamp trots torkan 
förra hösten. Ta med svampkorg att 
plocka i och fika!
ARRANGÖR: Linköpings svampklubb
KONTAKT: Magnus Källberg, tel. 070-937 13 
62, magnus@svampklubben.org, Ulla Hodges, 
tel. 073-157 21 83, ulla@svampklubben.org
PLATS: Svampmarkerna öster om Slaka
SAMLINGSPLATS: Samling vid parkeringen 
till Lilla Aska griftegård, första avfarten till 
Griftegården om man kommer från Stora Aska
ANMÄLAN: Ingen anmälan behövs 
KOSTNAD: Kostnadsfritt för medlemmar i 
Linköpings svampklubb – ej medlem 20 kr

Öppet möte med Handla-
miljö-vänligt-gruppen i Linköping                                          
Torsdag 21 september kl. 18.30-20.30 
Kom och var med på vårt möte, 
kanske vill du hjälpa till med något 
eller bara lyssna på vad vi pysslar 
med. Vi planerar inför Miljövänliga 
veckan v 40 samt andra aktiviteter. 
ARRANGÖR: Naturskyddsföreningen i 
Linköping i samarbete med Studiefrämjandet.
KONTAKT: handla.miljovanligt.linkoping@
gmail.com                            
PLATS: Naturcentrum 
KOSTNADSFRITT

Svampar, mossor och lavar i 
Tinneröområdet.  
Lördag 23 september kl. 9.30
Biologen Mikael Hagstöm visar oss 
svampar, mossor och lavar i Tinne-
rö. Speciellt på svamp- och lavsidan 
finns en hel del rödlistade arter och 
vi fokusera på dessa. Har vi tur träffar 
vi på arter som t.ex. svartnande narr-
musseron och gul strävsopp. 
Tag med matsäck och bra skor att 
vandra i.
ARRANGÖR: Östergötlands Naturalhistoriska 
Förening i samarbete med Studiefrämjandet
KONTAKT: Bo Antberg, 070-790 69 33
SAMLINGPLATS: Fröbergets P-plats, kl 9.30

Hammarhagens ekar
Lördag 23 september kl. 14.00
Djur och växter i reservatets ekar. 
Medtag matsäck och grova skor. 
Vägvisare Pam Curwen och Annika 
Isaksson.
ARRANGÖR: Föreningen Linköpings ekopark 
i samarbete med Studiefrämjandet
KONTAKT: Ulla-Britt Forsgren Tel 013-
150091/ o7o2-925269 E-post linkopingseko-
park@vidingsjo.se
SAMLINGPLATS: Rosenkällasjöns dämme 
Tinnerö Eklandskap
KOSTNAD: 20 kr
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Svamputställning
Måndag 25 september kl. 17.00-18.30
Vi gör en utställning av de svampar, 
som vi hittat under veckoslutet. 
Förutom att titta på de utställda 
exemplaren kan du ta med egna 
svampar och få hjälp med att art-
bestämma dem.
ARRANGÖR: Linköpings svampklubb
KONTAKT: Magnus Källberg, tel. 070-937 13 
62, magnus@svampklubben.org
PLATS: Naturcentrum
KOSTNADSFRITT

Lunchguidning. Träd i 
Trädgårdsföreningen
Onsdag 27 september kl. 12.30
Lär känna närnaturen i Trädgårds-
föreningen under en halvtimme på 
lunchen.
Närnaturguide Björn Ström berättar 
om träden i Trädgårdsföreningen 
inför hösten
ARRANGÖR: Naturskyddsföreningen i 
Linköping i samarbete med Studiefrämjandet.
KONTAKT: Björn Ström 0733-147546
SAMLINGSPLATS: Naturcentrum 
KOSTNAD: 20 kr

Belysning i trädgården
Lördag 30 september kl. 14.00
Håkan Stenström delar med sig av 
25 års erfarenhet av ljussättning av 
trädgårdar. Han ger tips på vad man 
bör tänka på och småsaker som kan 
förändra trädgårdens upplevelser 
under den mörka årstiden. Håkan tar 
även med växter till försäljning.
ARRANGÖR: Trädgårdsklubben Blåklinten
KONTAKT: Britt Näslund, 072-262 28 23, 
britt.naslund@gmail.com
KOSTNADSFRITT

Tinnerö vikingatid
Lördag 30 september kl. 14.00
Arkeolog Gert Franzén guidar oss 
från Humpen via äldre lämningar till 
Tinnerö Storgård. Medtag matsäck 
och grova skor.
ARRANGÖR: Föreningen Linköpings ekopark 
i samarbete med Studiefrämjandet
KONTAKT: Ulla-Britt Forsgren Tel 013-
150091/ o7o2-925269 E-post linkopingseko-
park@vidingsjo.se
SAMLINGPLATS: Humpens parkering Tinnerö 
Eklandskap
KOSTNAD: 20 kr
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Oktober
Svamputflykt - sena höstsvampar 
1
Söndag 1 oktober kl. 10.00
Kom med på svamputflykt – senhös-
ten bjuder ofta på många annorlunda 
arter. Det brukar vara en fröjd att 
vistas i skog och mark så här års! 
Vi åker till den fuktiga och mossiga 
granskogen vid Hellgrenshagen. Ta 
med svampkorg att plocka i och fika!
ARRANGÖR: Linköpings svampklubb
KONTAKT: Magnus Källberg, tel. 070-937 13 
62, magnus@svampklubben.org, Johan Ves-
tergren, tel. 013-12 88 62, 
johan@svampklubben.org
PLATS: Hellgrenshagen i Malmslätt
SAMLINGSPLATS: Parkeringen vid Gamla 
Linköping, bortre delen vid informationstav-
lan, kl. 10.00 för samåkning eller på parke-
ringsplatsen vid Hellgrenshagen i Malmslätt 
kl. 10.20
ANMÄLAN: Ingen anmälan behövs 
KOSTNAD: Kostnadsfritt för medlemmar i 
Linköpings svampklubb – ej medlem 20 kr 

Landsnäckor – vad är det och hur 
hittar man dessa?
Söndag 1 oktober. kl. 17.00
Vår medlem Jonas Roth har 
studerat landsnäckor i många år och 
nu dessutom byggt upp en mycket 
finns hemsida med dessa djur. I kväll 
visar han bilder och berättar om 
denna djurgrupp. Fika till själv-
kostnadspris.
ARRANGÖR: Entomologiska Föreningen 
Östergötland
KONTAKT: Kjell Antonsson, 0144-102 73, 
kjell.antonsson@home.se
PLATS: Naturcentrum
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Svamputställning
Måndag 2 oktober kl. 17.00-18.30
Vi gör en utställning av de svampar, 
som vi hittat under veckoslutet. 
Förutom att titta på de utställda 
exemplaren kan du ta med egna 
svampar och få hjälp med att art-
bestämma dem.
ARRANGÖR: Linköpings svampklubb
KONTAKT: Magnus Källberg, tel. 070-937 13 
62, magnus@svampklubben.org
PLATS: Naturcentrum
KOSTNADSFRITT

Vad vet du om Fairtrade?
Onsdag 4 oktober kl. 18.30-20.30
En föreläsning med Olga Holmgren, 
ambassadör för Fairtrade, om vad 
Fairtrade är och hur Fairtrade gör 
skillnad för odlare och anställda i 
länder med utbredd fattigdom.
ARRANGÖR: Naturskyddsföreningen Linkö-
ping i samarbete med Studiefrämjandet 
KONTAKT: handla.miljovanligt.linkoping@
gmail.com    
PLATS: Naturcentrum
KOSTNADSFRITT
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Föredrag om miljövänlig hudvård
Lördag 7 oktober kl 14.00-17.00
Sara Nomberg, ekologisk hudvårds-
terapeut och näringsfysiolog berättar 
om hudvårdsprodukter och vad det 
finns för alternativ. Vi får också göra 
egen hudvårdsprodukt med hjälp av 
Sara. Nioma och Viridi eco kommer 
också att finnas på plats, av dem kan 
vi handla ekologiska tvålar, schampo 
och andra hudvårdsprodukter.
ARRANGÖR: Naturskyddsföreningen 
Linköping i samarbete med Studiefrämjandet 
ANMÄLAN: senast 2 oktober till 
handla.miljovanligt.linkoping@gmail.com    
PLATS: Naturcentrum
KOSTNAD: Materialkostnad medlemmar 50 
kr, icke medlemmar 70 kr, swish eller kontant 
(för material till tillverkningen av hudvårds-
produkt).

Rosenkälla gårds storhetstid
Lördag 7 oktober kl 14.00
Från högreståndstid till Egna Hem. 
Medtag matsäck och grova skor. 
Vägvisare Ella Ledin och Ulla-Britt 
Forsgren
ARRANGÖR: Föreningen Linköpings ekopark 
i samarbete med Studiefrämjandet
KONTAKT: Ulla-Britt Forsgren Tel 013-
150091/ o7o2-925269 E-post linkopingseko-
park@vidingsjo.se
SAMLINGPLATS: Rosenkälla gårds parkering 
Tinnerö Eklandskap
KOSTNAD: 20 kr

Bildvisning av Jonas Lundbladh
Tisdagen 10 oktober kl 19.00
Jonas Lundbladh visar sitt bildpro-
gram ”Närhet”, med fokus på de 
närmaste omgivningarna. Man kan 
hitta många platser där man kan 
fånga bilder utan att behöva åka 
långt bort. Dessutom kommer han 
att berätta om sina erfarenheter att 
göra och ge ut en fotobok. För den 
intresserade kommer boken finnas 
med till försäljning.
ARRANGÖR: Östergötlands Naturfotografis-
ka Sällskap
KONTAKT: Gunnar Stenberg 072-745 12 22 
gunnar.stenberg@outlook.com
PLATS: Naturcentrum
KOSTNADSFRITT. Fika säljs för 10 kr

Cykeltur med höstfärger
Lördag 14 oktober kl 10.00
Vi gör en cykelutflykt med målet att 
se de sista höstfärgerna. Beroende på 
väder åker vi antingen till eklandska-
pet i Sturefors eller till Göta Kanal vid 
Ljung. Vi åker totalt cirka 30 km.
ARRANGÖR: Naturskyddsföreningen Linkö-
ping i samarbete med Studiefrämjandet 
KONTAKT: Info och anmälan Björn Ström 
0733-147546,  013-103451 bjorn_strom@telia.
com 
PLATS: Samling Naturcentrum
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Svamputflykt - sena höstsvampar 
2
Söndag 15 oktober kl. 10.00
Senhösten kan bjuda på spännande 
och läckra svamparter – inte bara 
trattkantareller. Vi åker till en av 
svampklubbens favoritlokaler, den 
barrskogsdominerade mossiga Ull-
stämmaskogen. Kontakta ansvariga 
för utflykten, eftersom en utflykt så 
här sent på hösten kan komma att 
ställas in på grund av frost! Ta med 
svampkorg att plocka i – och fika 
förstås!
ARRANGÖR: Linköpings svampklubb
KONTAKT: Monica Andersson, tel. 013-526 
45, monica@svampklubben.org, Annette 
Lundborg, tel. 070-275 79 70, 
annette@svampklubben.org
PLATS: Ullstämmaskogens naturreservat
SAMLINGSPLATS: Parkeringen vid Ullstäm-
maskogens naturreservat kl. 10.00. Vid Korp-
vallarna kör mot Kolbyttemon/Slättbacka cirka 
3 km. Sväng vänster vid skylt Ullstämmasko-
gen och kör ytterligare cirka 1,5 km.
ANMÄLAN: Ingen anmälan behövs 
KOSTNAD: Kostnadsfritt för medlemmar i 
Linköpings svampklubb – ej medlem 20 kr

Kinda kanal - människor och fartyg
Torsdag 19 oktober 18.30
Joakim Johansson berättar om 
fartygen och människorna som 
trafikerade Kinda kanal.
ARRANGÖR: Föreningen Linköpings ekopark 
i samarbete med Studiefrämjandet
KONTAKT: Björn Ström 013-103451 bjorn_
strom@telia.com
PLATS: Naturcentrum
KOSTNADSFRITT

Lavarnas hemliga liv
Måndag 23 oktober kl 19.00
Att lavar är sporsäcksvampar som 
lever i symbios med en grönalg eller 
cyanobakterie har tagits som en san-
ning i över hundra år. Veera  Tuovi-
nen, från Uppsala universitet, har i sin 
forskning varit med om att visa att 
det dock är lite mer komplicerat än 
så. Många arter verkar även innehålla 
ytterligare en svamp-partner av en 
helt annan typ. Veera berättar mer 
om denna upptäckt och annat i lavar-
nas hemliga liv.
ARRANGÖR: Östergötlands Naturalhistoriska 
Förening i samarbete med Studiefrämjandet
KONTAKT: Örjan Byström, 0706-29 62 18
PLATS: Naturcentrum

Sverigebilden – en historia om 
byggnader och trädgårdar
Onsdag 25 oktober kl 18.30
Kalle Bäck, professor i historia och 
författare till bl a böckerna Den be-
svärliga svärmodern och Det svenska 
dasset inte bara en skitsak, ger oss 
ett föredrag.
ARRANGÖR: Trädgårdsklubben Blåklinten
KONTAKT: Bo Landberg, 070-547 58 14, 
bo.landberg@live.se
PLATS: Naturcentrum
KOSTNADSFRITT
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Föredrag med Peter Olsson: Fåg-
larnas fantastiska syn – om färgse-
ende, synskärpa och känslighet
Tisdag 31 oktober kl. 18.30 (Obs. klockslaget!)
I denna föreläsning kommer Peter, 
forskare vid Syngruppen på Biologis-
ka institutionen vid Lunds Universitet, 
att berätta om hur fåglar ser världen. 
Hur bra är deras syn egentligen? 
Har alla fåglar bättre synskärpa än 
människor? Hur mycket bättre? Kan 
de se färger som vi inte kan? När kan 
de använda sitt färgseende, och vad 
använder de denna information till? 
Och hur är det med känsligheten för 
ultraviolett ljus? Ser alla fåglar UV? 
Dessa frågor kommer Peter att prata 
om och besvara så gott han kan, 
baserat på den allra senaste forsk-
ningen. 
ARRANGÖR: Linköpings Fågelklubb
KONTAKT: Ingemar Ander, 076-776 26 68, 
ingemar.ander@comhem.se
PLATS: Naturcentrum
KOSTNADSFRITT

November
Öppen bildkväll
Måndag 6 Nov kl 19.00
Välkommen till öppen bildvisning. 
alla är välkommen at ta med egna 
digitala bilder eller utskrifter. Vi tittar 
på bilder och pratar fotografi samt 
fikar under gemytliga former. För de 
medlemmar som önskar anordnar vi 
öppen bild bedömning av närvaran-
de publik.
ARRANGÖR: Östergötlands 
Naturfotografiska Sällskap
KONTAKT: Gunnar Stenberg 072-745 12 22 
gunnar.stenberg@outlook.com
PLATS: Naturcentrum
KOSTNADSFRITT. Fika säljs för 10 kr

Hur kan vi skydda värdefull skog
Tisdag 7 november kl 18.30
Naturskyddsföreningens skogsgrupp 
berättar om hur vi jobbar med att 
rädda skyddsvärda skogar från av-
verkning
ARRANGÖR: Naturskyddsföreningen i 
Linköping i samarbete med Studiefrämjandet.
KONTAKT: Björn Ström 0733-147546
PLATS: Naturcentrum 

Skräpplockardag i Rydskogen
Lördag 11 november kl 10.00-13.00
Vill du bidra med att göra Rydskogen 
skräpfri? Gör oss på Naturskyddsför-
eningen sällskap den 11 november. 
Vi hjälps åt stora som små, plockar 
skräp tillsammans och grillar korv.
ARRANGÖR: Naturskyddsföreningen i 
Linköping i samarbete med Linköpings 
kommun.
KONTAKT: handla.miljovanligt.linkoping@
gmail.com
PLATS: Samling Rydskogens motionscentrum
KOSTNADSFRITT
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Biodling
Lördag 11 november kl 14.00
Lotta Fabricius är bikonsulent på 
Länsstyrelsen och ger oss en timmes 
föredrag om bin i trädgården. 
Yrkesodlare Peter Hallberg säljer ho-
nung. Kaffe serveras, kostnad 20 kr.
ARRANGÖR: Trädgårdsklubben Blåklinten 
KONTAKT: Bo Landberg, 070-547 58 14, 
bo.landberg@live.se
PLATS: Naturcentrum
KOSTNAD: 20 kr för kaffe

Vad är det som är så kul med 
skinnbaggar?
Söndag 12 november 17.00
Ruth Hobro tillhör toppskiktet bland 
landets skinnbaggekännare. Kom och 
fascineras över denna intressanta 
djurgrupp. 
ARRANGÖR: Östergötlands entomologiska 
förening  i samarbete med Studiefrämjandet
KONTAKT: Björn Ström 013-10345 bjorn_
strom@telia.com
PLATS: Naturcentrum
KOSTNADSFRITT

Svampklubbens medlemskväll
Tisdag 14 november kl 18.30
Vi avslutar höstens svampsäsong 
med att minnas hösten som varit 
med alla trevliga utflykter runt Linkö-
ping och olika arrangemang på andra 
håll i Sverige. Tomas Lubkowitz be-
rättar om sina försök att odla kungs-
mussling och jättekragskivling, två 
lite ovanligare matsvampar. Vi prövar 
diverse svamprätter, ser på bilder, 
pratar och har trevligt tillsammans. 
ARRANGÖR: Linköpings svampklubb
KONTAKT: Magnus Källberg, tel. 070-937 13 
62, magnus@svampklubben.org
PLATS: Naturcentrum
KOSTNADSFRITT 

Foto: 
Människans evolution
Torsdag 16 november kl 19.00
Nya kunskaper om människans 
evolution har förändrat synen på vår 
utvecklingslinje som helhet och på 
vår art, Homo sapiens, i synnerhet. 
Paleontologen Lars Werdelin från 
Naturhistoriska riksmuseet ger en 
sammanfattning av kunskapsläget 
vad gäller vår evolution. 
ARRANGÖR: Östergötlands Naturalhistoriska 
Förening i samarbete med Studiefrämjandet
KONTAKT: Örjan Byström, 0706-29 62 18
PLATS: Naturcentrum

Norra Sydafrika, något för 
fågelskådaren? 
Tisdag 21 november kl 19.00
Ingemar Ander visar bilder och be-
rättar om sin och familjens resa i Syd-
afrika i november 2016. Både kända 
och mindre kända platser besöktes.
ARRANGÖR: Linköpings Fågelklubb
KONTAKT: Ingemar Ander, 076-776 26 68, 
ingemar.ander@comhem.se
PLATS: Naturcentrum
KOSTNADSFRITT
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Häradsskär – Östergötlands pärla i 
den yttersta skärgården 
Onsdag 22 november kl 19.00
Kjell Carlsson berättar och visar bilder 
om ringmärkning och sträckräkning 
av fåglar. 
ARRANGÖR: Östergötlands Ornitologiska 
Förening
KONTAKT: Therese Åström, 073-7094660 
PLATS: Naturcentrum
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Vandring i ett av vargreviren i 
Örebro län
Lördagen 25 november kl 08.00
Det blir en heldag så medtag mat-
säck och dricka och något till grillen.
ARRANGÖR: Svenska Rovjursförening
KONTAKT: Benny Amberin 070-604 07 63, 
benny.amberin58@gmail.com
SAMLINGPLATS: Parkeringen vid Ullevi 
kolonilotter Skäggetorp, Linköping.
Ingen föranmälan behövs

Bokbytardag
Lördag 25 november kl 14.00-17.00
Ta chansen att fika och möta nya 
böcker och byta bort dina gamla. En 
inbytt bok ger dig rätt att byta till sig 
en annan bok. 
Inlämning av böcker kl 14.00-16.00
Bokbyte kl 16.00-17.00
Överblivna böcker skänks till 
välgörenhet 
ARRANGÖR: Naturskyddsföreningen i 
Linköping i samarbete med Stadsmissionen
KONTAKT: handla.miljovanligt.linkoping@
gmail.com
PLATS: Stadsmissionens café Ågatan 3
KOSTNADSFRITT

December
Adventsfika med bildvisning
Söndag 3 dec kl 15.00
Välkomna till vårt traditionella ad-
ventsfika som är ett samarbete mel-
lan Östergötlands naturfotografiska 
sällskap och Naturskyddsföreningen 
samt studiefrämjandet. Föreläsare är 
ännu ej klar. Styrelsen jobbar med att 
hitta en intressant fotograf till årets 
höjdpunkt. Mer information kommer 
under hösten. Se även vår hemsida 
om aktuella programpunkter.
ARRANGÖR: Östergötlands 
Naturfotografiska Sällskap
KONTAKT: Gunnar Stenberg 072-745 12 22 
gunnar.stenberg@outlook.com
PLATS: Naturcentrum
Kaffe och lussebulle 30 :-

ÖNF:s medlemsmöte
Tisdag 5 december kl 19.00
På traditionsenlig vis avslutas året 
med en kväll där medlemmarna bi-
drar. Det kan vara bildvisning av årets 
fynd eller rapporter om naturupple-
velser. Föreningens Nils-Conrad-pris 
delas ut för 10:e gången och 
medlemmarna serveras smörgåstårta.
ARRANGÖR: ÖNF i samarbete med Studie-
främjandet
KONTAKT: Bo Antberg, 070-790 69 33
PLATS: Naturcentrum
ANMÄLAN: Senast söndag 3/12 till Bo 
Antberg, bo.antberg@telia.com eller telefon 
070-790 69 33
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Luciafika med bildvisning
Söndag 10 december kl 17.00
Ikväll är alla välkomna att berätta om 
fynd, visa bilder, intressanta hemsi-
dor, m.m. Vi bjuder på fika.
ARRANGÖR: Östergötlands entomologiska 
förening  i samarbete med Studiefrämjandet
KONTAKT: Björn Ström 013-10345 bjorn_
strom@telia.com
PLATS: Naturcentrum
KOSTNADSFRITT

Jul och lussemöte
Måndag 11 dec kl 19.00
Sedvanligt lussemöte med lussefika.
Se mer info på http://www.linko-
pings-akvarieforening.net/
ARRANGÖR: Linköpings Akvarieförening
KONTAKT: Wilhelm Lubkowitz Email: 
wilhelm@nontek.net
PLATS: Naturcentrum
Kostnad för icke medlemmar 40 kr för fika

Luciakaffe för daglediga 
Tisdag 12 december kl 15.00
Linköpings fågelklubb har sedvanligt 
lussefika för daglediga. Bildvisning 
utlovas och vårens program 
presenteras. 
ARRANGÖR: Linköpings Fågelklubb
KONTAKT: Gunilla Wetterling, 070-788 12 26, 
gunilla.wetterling@gmail.com
PLATS: Naturcentrum
KOSTNADSFRITT

2018

Januari
Fröträff
Lördag 27 januari kl 14.00
ARRANGÖR: Trädgårdsklubben Blåklinten
KONTAKT: Britt Näslund, 072-262 28 23, 
britt.naslund@gmail.com
PLATS: Naturcentrum
KOSTNADSFRITT

Februari
Floran i östra Himalaya
Torsdag  1 februari 2018 kl 19.00
Växterna i Arunachal Pradesh i östra 
Himalaya är ännu till stor del okända. 
För dem som lyckas få tillträde och 
orkar klättra är området en mäktig 
botanisk upplevelse. Med bilder och 
kartor berättar Uppsalaforskaren 
Magnus Lidén om nya upptäckter, 
vackra växter, annorlunda kulturer 
och höga berg i gränstrakterna mel-
lan Bhutan, Burma och Tibet
ARRANGÖR: ÖNF i samarbete med Studie-
främjandet
KONTAKT: Bo Antberg, 070-790 69 33
PLATS: Naturcentrum

Några glimtar från 
mykologiveckan på Öland
Tisdag 13 februari 2018 kl. 18.30
Norra Öland var målet för mykolo-
giveckan 2017. Några av klubbens 
medlemmar berättar och visar bilder 
från mykologiveckan på denna myko-
logiskt mycket intressanta ö.
ARRANGÖR: Linköpings svampklubb
KONTAKT: Monica Andersson, tel. 013-526 45, 
monica@svampklubben.org
PLATS: Naturcentrum
KOSTNADSFRITT
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Naturcentrums
Medlemsföreningar
Naturcentrum samarbetar med 
Linköpings natur-, miljö-, och 
trädgårdsföreningar samt 
Studiefrämjandet. Tillsammans 
erbjuder vi ett brett program med 
föreläsningar, exkursioner och 
studiecirklar. 

För utom de aktiviteter som återfinns 
i detta program har alla föreningarna 
egna medlemsaktiviteter som man 
får ta del av om man är medlem. Är 
ni intresserade av att gå med i någon 
förening eller vill veta mer om dem 
finns den informationen ni behöver 
på dessa sidor.

Entomologiska Föreningen 
Östergötland (EFÖ) 
Allmän naturförening med naturvård 
och frågor kring insekters ekologi 
som huvudprofil.
KONTAKT: Kjell Antonsson 0144-102 73, kjell.
antonsson@home.se, Björn Ström 013-10 34 
51, 0733-14 75 46, bjorn_strom@telia.com
HEMSIDA: ostgotaentomologerna.se
MEDLEMSKAP: Medlemsavgift på 100 :-/år 
sätts in på plusgiro 496 34 59-5.

Friluftsfrämjandet 
Friluftsfrämjandet är Sveriges största 
friluftsorganisation med ca. 82 000 
medlemmar. Våra tusentals ideella 
ledare guidar varje år barn och vuxna 
ut på små och stora äventyr. Genom 
våra lokalavdelningar kan vi erbjuda 
Sveriges bredaste utbud av  
friluftsaktiviteter. Läs mer på www.
friluftsframjandet.se/linkoping
KONTAKT: Adrian Clarke,    
linkoping@friluftsframjandet.se
HEMSIDA: friluftsframjandet.se/linkoping
MEDLEMSKAP: Barn 0-12 år 100 :-, ung-
dom 13-25 år 170 :-, vuxen från 26 år 360 :-, 
familj(skrivna på samma adress) 530 :-
För mer info. se hemsidan.

Förbundet Organisk-Biologisk 
Odling (FOBO) 
Förening att främja organisk- 
biologisk odling med naturen som 
förebild. 
KONTAKT: Marek Rolenec, 072-2098 608, 
kansli@fobo.se
HEMSIDA: fobo. se
MEDLEMSKAP: 250 :- sätts in på plusgiro 83 
44 59-0. Medlemstidningen Odlaren ingår.

Föreningen Linköpings Ekopark 
Förening för att bevara och utveckla 
natur- och kultur-historiska värden 
inom f.d. garnisonens   
övningsområde. 
KONTAKT: Björn Ström 013-10 34 51, 0733-14 
75 46, bjorn_strom@telia.com
HEMSIDA: www.hembygd.se/linkopings-eko-
park
MEDLEMSKAP: För enskild medlem 75 :-, 
för familj 100 :-. Betalas in på plusgiro 
428 40 62-9.
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Föreningen Östergötlands Flora 
Föreningen Östergötlands Flora 
har som syfte att inventera floran i 
landskapet Östergötland. Föreningen 
bildades 2011 och inventeringen  
beräknas pågå till efter 2020.  
Förutom exkursioner och florakurser 
anordnar föreningen också föredrag. 
Det går att bli medlem utan att delta-
ga i inventeringen.
KONTAKT: Kjell Antonsson 0144-102 73,  
kjell.antonsson@home.se
HEMSIDA: ostgotaflora.se
MEDLEMSKAP: Medlemsavgiften på 50 :-/år 
sätts in på plusgiro 60 19 89-7.

Linköpings Akvarieförening
En förening för natur- och   
miljöintresserade ungdomar och 
vuxna, med i första hand 
vattenlevande djur och växter som 
intresseområde.
KONTAKT: Wilhelm Lubkowitz 0707-71 06 69, 
wilhelm@nonotek.net
HEMSIDA: linkopings-akvarieforening.net
MEDLEMSKAP: 100 :- sätts in på plusgiro 
24 51 49-0.

Linköpings Biodlarförening
Lokal förening av Sveriges Biodlares 
Riksförbund (SBR). Föreningen driver 
föreningsbigården som är belägen i 
Trädgårdsföreningen med Belevede-
ren som närmsta granne i Lasaretts-
backen. Vi organiserar nybörjar- och 
fortsättningskurser i samarbete med 
Vuxenskolan. Bigården är öppen för 
allmänheten helgfria torsdagar kl. 
18.00-20.00 under perioden Maj-
Augusti, då alla är mycket välkomna 
att se på vår verksamhet.
KONTAKT: Lennart Johansson 0723- 18 50 74, 
e.l.e.johansson@gmail.com
HEMSIDA: linkopingsbiodlarna.se

Linköpings Fågelklubb
Ornitologisk förening med uppgift 
att främja utforskandet och skyddet 
av fågelfaunan samt väcka 
fågelintresset hos allmänheten i 
Linköping
KONTAKT: Olof Hjelm 070-670 64 18
HEMSIDA: linkopingsfagelklubb.se
MEDLEMSKAP: Medlemsavgift för enskild 
medlem 125 :-/år. 
Avgiften sätts in på bankgiro 870-6046.

Linköpings Svampklubb
Föreningen främjar intresset för såväl 
vild som odlad svamp.
KONTAKT: Sune Pettersson 013-15 41 93, 
sune@svampklubben.org
HEMSIDA: svampklubben.org
MEDLEMSKAP: Medlemsavgift är 100 :- per 
familj och sätts in på plusgiro 484 17 57-0.

Linköpings Trädgårdsklubb 
Blåklinten
Lokalförening av Riksförbundet 
svensk trädgård RST som arbetar 
för att under trivsamma former öka 
intresse för och kunskap om träd-
gårdsodling i Linköping med omnejd.
KONTAKT: Lisbeth Antonsson 0144-102 73, 
0707-28 52 82, lis.antonsson@gmail.com
HEMSIDA: blaklinten.n.nu
MEDLEMSKAP: 325,-/år (första året 295,-), 
sätts in på plusgiro 1215-3. 6 nr. av tidningen 
Hemträdgården ingår.

Naturskyddsföreningen Linköping
Lokal krets av    
Naturskyddsföreningen, som arbetar 
med naturvård och miljöfrågor.
KONTAKT: Björn Ström 013-10 34 51,   
0733-14 75 46, bjorn_strom@telia.com
HEMSIDA: 
naturskyddsforeningen.se/linkoping
MEDLEMSKAP: Medlemskap i 
Naturskyddsföreningen kostar 295 :- eller 
24 :-/månad via plusgiro 90 19 09-2. 
Tidningen Sveriges natur ingår.
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Östergötlands Naturalhistoriska 
Förening (ÖNF)
Intresse förening för natur och  
biologi. Arbetar mycket med  
florainventering och hotade arter.
KONTAKT: Bo Antberg 013-29 88 45
HEMSIDA: naturalhistoriska.se
MEDLEMSKAP: Kontakta Bo Antberg eller 
sätt in medlemsavgiften 75 :- på plusgiro 
36 19 55-8.

Svenska Rovdjursföreningen
Föreningen arbetar för att rovdjuren 
i vårt land skall garanteras långsiktig 
överlevnad.
KONTAKT: Benny Amberin 0706-04 07 63, 
benny.amberin@rovdjur.se
HEMSIDA: rovdjur.se
MEDLEMSKAP: Medlemsavgiften är 325:- 
(30 :- för familjemedlem) och sätts in på plus-
giro 149 42-7. Tidningen Våra Rovdjur ingår.

Östergötlands Naturfotografiska 
Sällskap (ÖNS)
Föreningen för att främja intresset för 
naturfotografering.
KONTAKT: Gunnar Stenberg 072-745 12 22, 
gunnar.stenberg@outlook.com
HEMSIDA: www.ostgotanaturfoto.se
MEDLEMSKAP: 150 :- för fullbetalande 
medlem och 200 kr för hel familj, ungdom 
tom 20 år 75 kr. Märk insättningen med namn 
och adress på föreningens plusgiro 
420 59 57-6.

Östergötlands Ornitologiska 
Förening (ÖgOF)
Fågelförening som verkar för  
fågelskydd och naturvård,  
fågelforskning och fågelintresse 
i Östergötland. Vi driver   
fågelrelaterade projekt, samordnar 
fågeltävlingar, debatterar naturvård 
och försöker lyfta frågor om fåglar 
och annan biologisk mångfald hos 
allmänhet och politiker.    
Vår medlemstidning heter  
Vingspegeln.
KONTAKT: Therese Åström 0737-09 46 60, 
theas468@student.liu.se eller  
therese.ogof@gmail.com
HEMSIDA: ogof.se

Studiefrämjandet
En del av föreningarnas aktiviteter 
sker i samarbete med    
Studiefrämjandet. Studiefrämjandet 
är ett studieförbund med inriktning 
mot natur, kultur och miljö.
KONTAKT: Stefan Arrelid 011-29 09 07,   
stefan.arrelid@studieframjandet.se
HEMSIDA: studieframjandet.se/ostergotland
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Kalendarium hösten 2017

 AUGUSTI
6 Vattenväxtdag
9 Värdefulla hagmarker vid 
 Dänskebo
13 Slåtter i Naturskyddsföreningens  
 äng i Bjärka-Säby
17 Slåtterkväll på Fröberget
17 Fladdermussafari vid Smedstad
19 Följ med till Brotorp och Hawaii
20 Natur och kultur vid Fläret
21 Natur och kultur vid Södra Lund
21 Studiecirkelstart Svampar som 
 signalarter
27 Det forntida odlingslandskapet i  
 Tinnerö eklandskap
28 Svamputställning – 6 måndagar på  
 Naturcentrum
28 Lär dig känna igen svamparna!  
 NYBÖRJARKURS
30 SVAMPUTFLYKT – höstens första!

 SEPTEMBER
3 Svamputflykt – Svampens dag
4 Svamputställning 
7 Svamptur i Åbysäcken, Hackefors
9 Skördefest på Naturcentrum
9 Upptakt inför Miljövänliga Veckan       
9 Barrnaturskogar i Getmans rike  
9 Från bronsålder till vikingatid
11 Svamputställning
12 Akvaristiskt program
13 Lunchguidning Färger, former, 
 frukter och dofter
13 Svamputflykt
14 Den illegala jakten på våra stora  
 rovdjur
16 Barnguidning – Hösten i Hackefors 
 skogen Åbysäcken
17 Svamptur i Ullstämmaskogen
17 Öppet hus på Fröberget
17 Svamptur för barn i 
 Ullstämmaskogen
18 Svamputställning 
20 Lunchguidning. Svampar och 
 växter på hösten
21 Svamputflykt i Slaka
21 Öppet möte med Handla-
 miljövänligt-gruppen i Linköping                                          
23 Svampar, mossor och lavar i 
 Tinneröområdet
23 Hammarhagens ekar
25 Svamputställning

27 Lunchguidning. Träd i 
 Trädgårdsföreningen
30 Belysning i trädgården
30 Tinnerö vikingatid

 OKTOBER
1 Svamputflykt - sena höstsvampar 1
1 Landsnäckor – vad är det och hur  
 hittar man dessa?
2 Svamputställning 
4 Vad vet du om Fairtrade?
7 Föredrag om miljövänlig hudvård
7 Rosenkälla gårds storhetstid
10 Bildvisning av Jonas Lundbladh
14 Cykeltur med höstfärger
15 Svamputflykt - sena höstsvampar 2
19 Kinda kanal - människor och fartyg
23 Lavarnas hemliga liv
25 Sverigebilden – en historia om  
 byggnader och trädgårdar
31 Föredrag med Peter Olsson: 
 Fåglarnas fantastiska syn...

 NOVEMBER
6 Öppen bildkväll
7 Hur kan vi skydda värdefull skog
11 Biodling
11 Skräpplockardag i Rydskogen
12 Vad är det som är så kul med 
 skinnbaggar?
14 Svampklubbens medlemskväll
16 Människans evolution
21 Norra Sydafrika, något för 
 fågelskådaren? 
22 Häradsskär – Östergötlands pärla i  
 den yttersta skärgården
25 Vandring i ett av vargreviren i 
 Örebro län
25 Bokbytardag

 DECEMBER
3 Adventsfika med bildvisning
5 ÖNF:s medlemsmöte
10 Luciafika med bildvisning
11 Jul och lussemöte
12 Luciakaffe för dagledig

 JANUARI
27  Fröträff

 FEBRUARI
1 Floran i östra Himalaya
13 Några glimtar från 
 mykologiveckan på Öland
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Naturcentrum 2017

Varje år väljer naturskolan och 
vår ekologiska köksträdgård ett 
nytt tema att fördjupa sig i. I år 
läggs fokus på stadsodling runt 
om i världen. Hur och varför 
odlas staden – vilka likheter och 
skillnader kan vi hitta? 
Välkomna att besöka odling-
arna april-september mellan 
kl 8.00-17.00 vardagar. 

Trädgårdsmästare finns till 
hands för att berätta och svara 
på frågor i mån av tid.

I naturskolan är det en själv-
klarhet att barn och elever ska 
få ett upplevelsebaserat 
lärande om naturen - i naturen, 
med hållbar utveckling som 
perspektiv! 

Kontakt: Carina Brage, carina.
brage@calluna.se eller 
telefon 013-20 62 68.

Välkommen!


