
          Program hösten och vintern   

        2017                                                                                                                                               

 

De svala nätterna vittnar om att hösten och vintern är på ingång.  Dagarna blir kortare och naturen 

bjuder på en färgglad föreställning för att senare lägga sig i vinterdvala.  Även om det är på våren det 

mesta kommer till liv så bjuder ändå hösten och vintern på riktiga guldkorn.  Att gå en sväng och 

plocka svamp i den härliga höstluften eller leta efter häftiga och ovanliga spår i vinterns första snö är 

balsam för själen.  Här kommer vårt höst-/vinterprogram.  Gå gärna in på vår hemsida: 

www.tjust.naturskyddsforeningen.se – för ytterligare information.  Ni kan även följa oss på Facebook. 

 
   Karljohansvamp/stensopp till höger.  Foto: Michael Söderström 

 

http://www.tjust.naturskyddsforeningen.se/


Tjustledens 40-årsvandring  
 

Det är i år faktiskt 40 år sedan vår vandringsled blev färdig! Vi firar med en sedvanlig höst- 

vandring och går från där vi slutade i våras, Törnsfalls kyrka, och sedan Västerviks 

anslutningssträcka in till Marsbäcken/Gertrudsvik, c:a 10 km. En km innan Marsbäcken vid 

scouternas vindskydd vid sjön Gagnaren väntar en skön brasa och föreningen bjuder på grillad 

korv. 

 

Tid: Lördag 7 oktober kl. 9:30  

Plats: Samling vid Gertrudsviks nordvästra stora parkering där vi samåker till vandringsstart 

Kontakt: Michael Söderström 073-091 86 86 eller Bo Lewander 070-343 47 07  

 

Besök på Stenebo järngruva 

Lördagen den 21 oktober åker vi och besöker Stenebo järngruva.  För att få malm till alla 

masugnar här i tjustbygden hade vi många järngruvor. Stenebo är en av dem i drift från 1650 

till 1875 då ett ras omöjliggjorde fortsatt drift.  Den gamla gruvan utgör en del av Åtvidabergs 

ekomuseum och vi guidas runt av ägaren Wolter Stackelberg, som kommer att berätta lite om 

järnhanteringen och den natursyn som fanns då.  

Vi träffas kl.13 på parkeringen vid Stensnäs. Vägbeskrivning: Åker E22:an i riktning 

Norrköping, tar av riktning Ukna tills vi ser en skylt till vänster ”Stensnäs säteri”. Här vid 

nerfarten till Stensnäs parkerar vi bilarna och går 500 m ner till gruvan. För de som vill 

samåka träffas vi kl.12 på parkeringen utanför Biltema i Västervik. Tänk på att ta med oömma 

kläder och stövlar, för det kan vara kyligt och lerigt i gruvgångarna. Ta med fika! 

 

Tid. Lördag 21 oktober från kl. 13:00 

Plats. Parkeringen vid Stensnäs, samåkning från Biltema kl. 12:00 

Kontakt: Patrik Waernbaum, 070-461 36 16, patrik@aramisfilm.se 

 

Föredrag med fotografen Dennis Hallberg 

Söndagen den 29 oktober har vi ett samarrangemang med Ankarsrums fotoklubb. 

Naturfotografen Dennis Hallberg från Halmstad  ( www.naturfotografdennishallberg.se ) 

kommer att visa naturbilder och berätta varför han fotograferar och hur han går tillväga för att 

få sina fina naturbilder. Rika möjligheter kommer att finnas till att diskutera hur du kan få ut 

bättre bilder av dina naturupplevelser. Inträdet är 100 kr och då bjuds man efteråt på 

fika. Vi träffas klockan 18.oo i Ankarsrums Folkets Hus. 

Tid: 29 oktober kl. 18:00 

Plats: Ankarsrums Folkets Hus 

 

 

 

http://www.naturfotografdennishallberg.se/


Tjustledsmöte  
 

Årets träff för alla Tjustledsmedarbetare, där vi summerar årets skötsel, hur det står till i 

dagsläget med vår 40-åriga led och hur vi ska arbeta framåt.  Andra med intresse för leden är 

också välkomna, t.ex. om du funderar på att hjälpa till med en skötselsträcka. Föreningen 

bjuder på fika och 40-årstårta. 

 

Tid: Tisdag 7 november kl. 18.00. Plats: Naturum Västervik, Kulbacken 

Kontakt: Bo Lewander 070-343 47 07 eller Michael Söderström 073-091 86 86  

 
 
 

KFV - vad gör man om man hittar ett skadat djur? 
 

Urban Rundström från viltrehabiliteringen i Oskarshamn berättar om hur man tar hand om 

skadade vilda djur och vad man som privatperson kan och får göra om man skulle hitta skadat 

vilt. 

 

Tid: Tisdag 5 december från kl. 19:00 

Plats: Naturum Västervik 

Kontakt: Mathias Åkesson, 070 609 40 66, toadfreak@gmail.com 

 

 

 

Styrelsen 2017 består utav: 
 

Ordförande, postmottagare och huvudansvarig kretsens e-post: 
Joakim Johansson, 070-365 94 28, joakimjohansson6@gmail.com 

 

Sekreterare och Facebookredaktör: Julia Johansson, 073-039 57 86, julia.johansson91@live.se 

 

Kassör och suppleant länsförbundsrepresentant: Patrik Waernbaum, 

070-461 36 16, patrik@aramisfilm.se 

 

Ledamot och utbildningsansvarig: Jan Henriksson, 070-660 32 43, 

jan@amaline.se 

 

Ledamot, länsförbundsrepresentant och kontaktperson Vilthjälpen Oskarshamn: Mathias 

Åkesson, 0706-09 40 66, toadfreak@gmail.com 

 

Suppleant: Nanny Vestgöte, 073-908 95 34, nanny_82@hotmail.com 

Suppleant: Clas Siöstedt, 072-704 02 19, almalbali@hotmail.se 

Suppleant: Jan-Olov Persson, 070-360 93 04, jan_olov_persson@home.se 
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