
NATUR & KULTUR 2016 
STED : FOSSESHOLM – VESTFOSSEN 

DATO : SØNDAG 13. NOVEMBER KL 14.30 – 19.00 
 
Natur & Kultur 2016 følger tradisjonen med spennende foredrag, presentasjon av ny 
litteratur om natur, musikalsk innslag og stedet der naturinteresserte mennesker møtes. 
 
Program: Sjekk for mer info på www.naturvernforbundet.no/buskerud/  
 
14.30 – 15.00 Stands fra deltakende foreninger, Natur og Fritid. Servering. 
 
15.00 – 16.00 - Åpning v/Maren Esmark, - «Dagens miljøutfordringer og frivillig arbeid», 

generalsekretær i Norges Naturvernforbund. 
 - Fugleslakten ved Middelhavet og evt. påvirkning av norske 

fuglebestander, v/Jan Erik Røer, Norsk Ornitologisk Forening. 
 
16.00 – 16.45 Pause, med godprat og handel over en kaffekopp og litt å bite i. 
 
16.45 – 17.30 Boklansering: Tom Schandy og Tom Helgesen med boka «Øvre Eiker». 

 172 s. som presenterer kommunens attraksjoner både på natur og kultur.  
  - Resultater fra kartlegging av fiskeørn i Buskerud 2016, ved Steinar 

Stueflotten, NOF avd. Buskerud 
 
17.45 – 18.45 - Fra ei reise til Iran i 2013, inntrykk fra natur, kultur og mennesker, v/Per Ø. 

Klunderud, foto Thor Østbye 
 
 - Konsert med Tove Bøygard, sang, gitar og banjo & Hege Rimestad, sang og 

fiolin. 
 
19.00  Dørene lukkes. NB Merk at oppgitte tider for innslag er veiledende. 
 
Salgsboden – ta med handlenett: - Varer for gjennomsyn/kjøp fra Natur og Fritid ved 
Runar Jåbekk. Se www.naturogfritid.no e-p: post@naturogfritid.no – tlf. 38 70 67 50. Ta 
kontakt for å bestille varer og/eller ønska varer for gjennomsyn.  
- Bøker fra Tom Schandy kr 350,-. (Ordinær pris 398,-) Inkl. «Ville blikk» og «Historien bak 
bildet» (+ Baard Næss), begge utgitt i 2016. 
- Fra Naturvernforbundet: Diverse materiell/bøker. Lagerrydding samt noen bruktbøker.  
- Boka «Slå med ljå» kr 300,-. (400,-.) 
- Terje Axelsen med boka Store Færder Fuglestasjon. 206 s med 303 bilder! Pris 200 kr.  
 
Inngang: Barn/ungdom (t.o.m. 20 år) og studenter gratis. Øvrige kr 100. 
Arrangør: Naturvernforbundet i Buskerud.  
I samarbeid med Naturvernforbundet i Eiker, Buskerud Botaniske Forening, NOF Øvre 
Eiker lokallag, NOF avd. Buskerud og Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) i Buskerud. 
 
NB. Under årets arrangement vil inntekter fra inngang og salg av kaffe, kaker m.m. gå 
uavkortet til arbeidet BirdLife International og OSME (Ornithological Society of the 
Middle East) gjør for å stoppe ulovlig fuglefangst ved Middelhavet og i Midtøsten.  


