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Till vår websida Prenumerera Avprenumerera 
   
Kommande punkter: 
Spännande föreläsning på museet 
torsdag 20/2 kl18 inträde 40kr 
inkl fika. Tomas Brodin, från 
Umeå Universitet, och berättar 
om läkemedels effekter på fiskar 
och vattnet 
 
Lördag 22 februari kl. 9.30 
Vintervandring 
Inslag av vinterfåglar, knoppar 
och fika i någon form 

Filmkväll 5/2 
Vi såg en av delarna av planeten 
jorden filmerna, ”Berg” Fantastiska 
naturbilden och samtidigt en 
eftertanke att att den ekologiska 
väven är skör. 
Fika och diskussion efteråt 
 

Kasta inte dina kläder i soporna! 
Lämna in dem till välgörenhets-
organisationer, skänk dem till kyrkor 
eller lämna in dem till H&M. 
H&M-butikerna tar emot högst 2 
kassar kläder/ dag och person och ger 
rabattkuponger som tack. 50:-/ kasse. 

 

 
 
 

Ny hemsida och annat nytt 
 
Vi försöker att du som medlem skall 
vara informerad och engagerad, 
genom att ofta besöka vår hemsida, 
kom gärna med tips som får dig att 
komma dit!  

Naturkontakt        Anmäl dig här ! 
 

 

 

Tillverkning av Fågelmat 12/1 
Under en trevlig kvälls-stund 
tillverkades en ordentlig laddning 
med fågelmat. Varje deltagare fick 
med sig ett 20-tal energi bomber att 
mata fåglarna med, hoppas att de 
kom till nytta under 
fågelbordsräkningen.  
  

 
Det kom ett brev från Greenpeace 
Ett känt svenskt chokladmärke som dödar tigrar i Indonesien? Vi på 
Greenpeace brukar inte hålla på med ryktesspridning, men den här 
gången vill vi ändå berätta att ryktet är sant. Cloetta gör söt choklad - 
men är den god nog?  
 Om du älskar Polly, Kexchoklad eller Bridgeblandning - eller om ni bara 
flirtar lite då och då - lär känna din favorit lite bättre. Godsakerna 
berättar om sig själva och palmoljan i sina egna ord här. Välj din favorit 
och ta ställning till några enkla påståenden för att sedan skicka en 
hälsning till Cloetta.  
   
Efter att ha lärt känna din favorit lite närmare kanske det visar sig att ni 
två inte delar varandras värderingar, men då vet ni i alla fall var ni står. 
Och vem har sagt att ränderna inte kan gå ur? 
Det viktigaste är att du är konsekvent mot dig själv och tydlig med dina 
förväntningar. 

 

 

 

Kontakt  Ordförande Kent Boström 0510- 625 93  Kent.bostrom@lidkoping.org 
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