Alla är välkomna till

Smultronställen
på Falbygden 2013

Blåsippor i Mössebergsparken
Onsdag 20 mars 17.30
Samling Kurortens parkering (till höger)
Vandring i Mössebergsparken, kommunekolog
Carin Fransson informerar om planerna på ett
kommunalt naturreservat på Mössebergssluttningen. Kurorten informerar om sin satsning
på en miljövänlig anläggning.
Man har tilldelats kommunens Miljöpris 2012
för sitt aktiva och långsiktiga miljöarbete som
ett miljösmart hotell-, spa- och konferensanläggning. Kurorten Mösseberg sätter
varje år upp nya miljömål för att minska sin resursförbrukning och negativa miljöpåverkan. Kaffe och ostfralla beräknas kosta 65 kr.
Ansvarig Birgitta tel. 0515 50 412.

Vårvandring i Hasselbackarna vid Floby
Lördag 6 april 09.00
Samling på järnvägsparkeringen vid ICA Floby
Ett hav av blåsippor och fler av våra tidigaste vårblommor möter vandraren i
denna en av Falbygdens många pärlor. Vi håller oss på stigarna och är ute cirka 3
timmar. Ansvarig är Tor Leijgård som har tel. 0515 72 83 82.

Tranans dag
Lördag och söndag 13-14 april
Med centrum vid Trandansen genomför vi Tranans dag för fjärde året i rad. Det
nu välkända vita tältet är på plats och till brädden fyllt av aktiviteter i form av
utställare och föreningar. Skaraborgs Naturskyddsförening och Falbygdens Fågelklubb finns på plats i tältet! Lördag och söndag mellan klockan 10 – 16 kan man
ta del av en serie korta bildvisningar och föredrag som återfinns i ett särskilt tält
invid utställningstältet. Barnaktiviteter av skilda
slag vid Naturrum och Trandansen, Skådarpub
på Herrtorps kvarn lördag kväll bland mycket annat. Dessutom exkursioner, samt även en del nya
aktiviteter för året att se fram emot. Arrangörer är
Studiefrämjandet, Fågelklubbarna, VGOF, Hornborgasjöns Fältstation, Naturrum Hornborgasjön
med flera.

Vandring i Gryten
Söndag 21 april 07.00
Samling på Fredriksbergskyrkans
parkering.
Alldeles i väster och på båda sidor
om riksväg 47 ligger ett stort
skogsområde som heter Grytens
Häradsallmänning. Förutom en
intressant historia finns de flesta
fågelarter som hör skogen till. Det
är väl tillgodosett med vägar att gå
på och räkna med att vi är ute till
middagstid. Åke Abrahamsson leder och Åke har tel. 0515 72 60 42.

Gökhem, Göteve och Sörby
Onsdag 1 maj 07.00
Samling vid Odenfönster AB i Odensbergs samhälle
En vandring i gränstrakterna mellan socknarna Gökhem, Göteve och Sörby.
Här finns ett omväxlande landskap med dungar och öppna marker som innehåller ett brett spektrum av de arter som hör till Falbygdslandskapet och med lite tur
kan utflykten bjuda på både mindre hackspett och göktyta. Vi är ute till middagstid och Sten Danielsson leder det hela. Sten har tel. 0515 72 82 17.

Hångers Udde vid Hornborgasjön
Torsdag 16 maj 18.00
Samling Fredriksbergskyrkans parkering
Runt Hornborgasjön finns många fina leder att vandra utmed. Hångerleden är en
av de fågelrikaste och vid denna tid har kören många stämmor. Inte minst nyanlända gökar som brukar förgylla trakten med sin välövade strupe. Åke Abrahamsson leder och Åke har tel. 0515 72 60 42.

Djupadalen och Varholmen Dala
Torsdag 23 maj 18.00-21.00
Samling vid Fredriksbergskyrkans parkering.
Kalkrika torrängar och geologiska bildningar.
Botanisk och geologisk vandring där vi tittar på
Sankt Pers nycklar, Adam och Eva och andra
vårblommor. Vi vandrar ner i dalen där en mäktig
isälv bröt fram för drygt 12 000 år sedan. Ta med
oömma kläder, rejäla skor och matsäck. Guide är
Åke Abrahamsson tel. 0515 726042.

Nattsångare vid Hulesjön
Fredag 31 maj 21.00
Samling i korsningen Gamla Göteborgsvägen och Mossvägen.
Vi är ute två timmar och vi går på vägarna. Vid denna tid sjunger näktergalarna
som mest intensivt, rosenfinkarna har kommit och luften vibrerar av sång från
många spännande fåglar. Åke Abrahamsson leder och Åke har tel. 0515 72 60 42.

Naturnatta – Ekehagens Forntidsby
Onsdag 5 juni 19.30 - 24.00
Samling på Hästbacken 19.30 eller på P-plats vid Ekehagen 19.50
Guidad vandring ca 1½ timme i Forntidbyn då vi också tittar på orkidékärret och
de vackra ekbackarna. Vid en av boplatserna bjuds vi på somrig soppa med nybakat bröd och färskost. Ta gärna med eget kaffe. Vi umgås vid lägerelden så länge
vi önskar. Subventionerad avgift 50 kronor.
Anmälan senast söndag 2 juni till Birgitta Halvorsen på tel. 0515 504 12.

Bolumsleden vid Hornborgasjön
Söndag 9 juni 07.00
Samling Fredriksbergskyrkans parkering
Bolums lider är backarna ovanför Hornborgasjön; det är beteshagar omväxlande
med dungar och åsar. Bilgers ås är en sådan formation som skänktes till naturskyddsföreningen en gång i världen och som nu har restaurerats. Ovanför liderna
ligger Heljesgården som ägs av Västergötlands museum och om det stämmer
kommer vi att besöka gården under vår vandring. Det är en lätt vandring, Åke
Abrahamsson leder och Åke har tel. 0515 72 60 42.

De vilda blommornas dag
Söndag 16 juni 10.00-11.30 och 12.00-13.30
Samling vid Vartofta-Åsaka kyrka.
Stipakullen i Vartofta-Åsaka är en del i ett system av grusåsar och stäppartade
torrängar. Åsarna sträcker sig från Vartofta-Åsaka kyrkby i riktning mot Ätrans
gamla åfåra. Vi njuter av fjädergräs, drakblomma och praktbrunört. Ta med
oömma kläder, rejäla skor och matsäck.
Ansvarig Jan Lindholm tel. 0515 37131.

Kurebo Äng
Måndag 24 juni 18.00
Samling på Hästbacken.
Exkursion till en hävdad slåtteräng. Ängen i Kurebo sköts av Naturskyddsföreningen, och har aldrig utsatts för konstgödsel eller ogräsmedel. Ansvarig Birgitta
Halvorsen tel. 0515 50 412.

Picknick i Skogastorp Falbygdens orkidéparadis
Lördag 29 juni kl 09.00-13.00
Samling vid Hästbacken.
Picknink med lokalproducerade delikatesser till subventionerat pris av 75 kr.
Anmälan till Inger 0515 153 90 senast torsdag 27 juni.
Skogastorpskärret är ett extremrikkärr som domineras av axag, men här finns
också ängsstarr, näbbstarr, gräsull, majviva, slåtterblomma och tätört. Brudsporren är den verkliga karaktärsväxten och det är gott om ängsnycklar, skogsnycklar,
blodnycklar, flugblomster, tvåblad och kärrkniprot. Några av kärrets verkliga
rariteter är luktsporre och långbladig spåtistel. Ta med oömma kläder, rejäla skor.
Guide är Jan Lindholm tel. 0515 371 31.

Grimmestorp
Lördag 27 juli 08.00
Samling vid Fredriksbergskyrkans parkering.
Spännande grusformationer och artrik miljö. Grimmestorpaskogen är med sina
isälvsavlagringar i form av terrasser, dödisgropar och grusåsar speciell på många
sätt. Kuperingen skapar förutsättningar för många olika livsmiljöer för både
växter och djur. Ta med oömma kläder, rejäla skor och matsäck. Guide är Åke
Abrahamsson tel. 0515 72 60 42.

Ängens dag i
Kurebo
Lördag 3 augusti
08.00
Samling på Hästbacken.
Lieslåtter på Kurebo
äng i Börstig, en typ
av fuktäng och naturbetesmark som ligger i skogsbygd. Den
sköts sedan många år
av Falbygdens Naturskyddsförening genom
slåtter på ”Ängens dag”
i början av augusti och efterbetas sedan av nötkreatur fram på höstkanten. Tag
med lie, räfsor finns. Föreningen bjuder på ”slåttermat”. Ring Bertil Wallgren
0515 405 47.

Sjöängen Vartofta
Torsdag 15 augusti 18.00
Samling på Fredriksbergskyrkans parkering.
Ta med fika och oömma kläder. Vi är ute cirka tre timmar. Sjöängen är ett naturreservat som är ett resultat av Lennart Fridéns omfattande verksamhet på Falbygden. Det ligger ganska rakt öster om Vartofta samhälle. Vid denna tid blommar
myrbräckan som bäst och det är målet för utflykten.
Åke Abrahamsson leder – du når Åke på tel. 0515 72 60 42.

Väggårdsskogen i Brismene
Lördag 14 september 09.00-13.00
Samling vid Fredriksbergskyrkans parkering 09.00
Väggårdsskogen är ett äldre orört skogsområde. I mitten och slutet av 1800-talet
var skogen en betad lövskog, men allteftersom betet minskade, vandrade barrskog in. Gran dominerar, men här finns också tall och flera gamla och grova
aspar och björkar. Det finns gott om lågor, högstubbar och en del rotvältor.
Moss- och lavfloran är intressant. Ta med oömma kläder, rejäla skor och matsäck.
Guider är Bertil Jannert, Per-Arne Arulf och Åke Abrahamsson, som har tel.
0515-72 60 42.

Vadning med bilen över ett av många vattendrag.
Foto Torleif Halvorsen

Bildvisning av Torleif Halvorsen och föreningsbilder
från sommaren som gått.
Torsdag 17 oktober 19.00 i Fredriksbergskyrkan
Torleif visar fåglar, natur, kultur och strapatser från flera resor på Island, senast
nu i juli 2013.
Det blir också en lättsam resumé från årets smultronställen.
Vi bjuder på fika. Ansvarig Birgitta Halvorsen tel. 0515 504 12.

Havsörnssafari
Söndag 17 november 09.00
Samling på Fredriksbergskyrkans parkering
Vi åker till lämpliga platser runt
Hornborgasjön för att hitta så många
havsörnar vi kan. Räkna med att vi är
hemma senast klockan 13.00. Extra
kläder skadar inte för det kan bli lite
kylslaget. Åke Abrahamsson leder och
Åke nås på tel. 0515 72 60 42.
Valdemar - Hornborgasjöns härskare.
Foto Jan Johansson

Traditionell brasafton i Wilskestugan
Torsdag 28 november 19.00
Avfärd 18.30 från Hästbacken, samåkning.
Vi träffas i novembermörkret där marschaller lyser upp vår väg till stugan.
Program: Jan Johansson och Mari Friberg visar sina bilder på fjärilar, sländor och
övrigt blandade motiv.
Ansvariga Helge Sundén och Tor Leijgård tel. 0515 72 83 82.

Vid alla utflykter gäller.......

Oömma kläder, rejäla skor / stövlar. Fikakorg.
OBS vi åker exakt på klockslaget, alltså ingen akademisk kvart.
Falköpings Fågelklubb 		
Åke 		
Falbygdens Naturskyddsförening Janne
Studiefrämjandet Södra Skaraborg Christina
Fotograf om inget annas anges, Jan Lindholm.

0515 72 60 42
0515 371 31
0515 421 56

