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Forsideillustrasjon: Jonsokkoll fra Lids ”Norsk Flora” 2005.
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NATUROPPLEVELSER FRA FUGLETUR TIL
KINA
v/ Kristin Vigander
Mandag 10. oktober 2016 kl 1830.
Sted: Mule Varde.
Møteansvarlig: Esther Broch
Kristin er stadig på reisefot, denne gang til Kina. Vi vil få se bilder av
natur, fugl og forhåpentlig ville vekster. Det blir sikkert spennende av
vår gamle blomstervenn.

FJELLPLANTER I SNØLEIESAMFUNN
v/Stefanie Reinhardt
Onsdag 9. november kl 18.30 på Midt-Telemark Landbrukskontor,
Adresse: Bøvegen 271. Kontoret ligger midt mellom Gvarv og Bø på
sletten med næringsbygg på høyre side når du kommer sydfra.
Møteansvarlig: Christian Kortner
Lokal kontaktperson: Tora Skjerkholt Aarnes.
Foredraget blir om vegetasjon og temperaturforhold i snøleier. Det vil
si generell informasjon om hvordan snøen påvirker vegetasjonen og så
gi noen konkrete eksempler på temperaturmålinger fra Lifjell og
eventuelt andre lokaliteter.
Stefanie har en stilling som førsteamanuensis i vegetasjonsøkologi på
høyskolen i Sørøst Norge, underviser i botanikk, alpin økologi og
bevaringsbiologi. Doktorgradsoppgaven hennes handlet om hvordan
snøen påvirker vegetasjonen på fjellet.
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JULEMØTE MED BILDER FRA
SOMMEREKSKURSJONEN
Fredag 2. desember kl 18.30 i Sundjordet idrettsforenings klubbhus,
Porsgrunn.
Møteansvarlig: Styret ved Esther Broch
Årets sommerekskursjon gikk til Finse og vi bodde på Finse 1222. På
tross av mye regn så vi mye fin fjellbotanikk og vi håper dere fikk tatt
fine bilder mellom regnbygene. Nå ser vi frem til å gjenoppfriske noen
av høydepunktene og samtidig dele disse med de som ikke deltok. Så
finn frem bilder både på papir og digitale.
Frivillige som vil hjelpe til med å dekke border, pynte, koke kaffe etc.
bes om å ta kontakt med styret. Ellers serverer vi julegløgg og
pepperkaker, og vi håper som før at de som vil dele litt av julebaksten
med oss, tar med seg hjemmebakte kaker.
Velkommen til en hyggelig førjulskveld!

BLOMSTRENDE SOMMERMINNER OG
SYLTETØYKVELD
v/ foreningens medlemmer
Mandag 9. januar kl. 18.30 på Mule Varde
Møteansvarlig: Christian Kortner
Har du hatt noen fine botaniske opplevelser som du ønsker at andre
skal få del i? Eller noen bilder fra tidligere tider i TBF`s historie?
Denne kvelden er sjansen til stede. Ta med dine fotominner for
fremvisning. Da det erfaringsmessig er mange som ønsker å vise
bildene sine, ber vi om at hver enkelt ikke tar med mer enn ca. 50
bilder.
Etter foredraget blir det syltetøy og vafler. Vi håper mange tar med
seg en prøve fra høstens hjemmelagde syltetøy enten bærene kommer
fra skogen eller er plukket i hagen!
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ALASKA, LIKT OG ULIKT
v/Reidar Elven
Torsdag 26. januar kl. 18.30 på Mule Varde
Møteansvarlig: Bjørn Erik Halvorsen
Reidar Elven er kjent for sin brede botaniske kompetanse. Mange av
oss har sisteutgaven Lids ”Norsk Flora”, som Reidar har redigert. Han
har også vært på fjerne steder på vår klode, særlig i nordlige områder.
Denne gang skal han ta oss med på en rundreise i Alaska. Her vil han
fortelle hva som er likt, og hva som er ulikt, med vår egen hjemlige
flora.

ÅRSMØTE
Fredag 24. februar kl. 18.30 på Dag Bondeheim, Skien
Møteansvarlig: Styret
Årsmøtet vil bli gjennomført i henhold til foreningens lover. Egen
innkalling med saker som skal behandles, vil bli sendt medlemmene
først i februar.
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende
innen 24. januar.

Etter årsmøtet vil Trond Risdal og Bjørn Erik Halvorsen vise bilder og
kåsere om en blomstertur til Dolomittene sist sommer.
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JEG VELGER MEG
Mandag 13. mars kl. 18.30 på Mule Varde.
Møteansvarlig: Øivind Kortner
Tradisjonen med ”Jeg velger meg”- kveld har vi tenkt å holde i hevd
også i år. Det er fordi medlemmene da kan få bidra med et botanisk
emne de har spesiell interesse av, og kan bringe det videre til glede for
oss andre. Eksempelvis har vi sett nærmere på plantefamilier, andre
hobbyer som er knyttet opp til planter eller reiser som er tatt, og der
botanikk har utgjort en viktig del av denne. Vi er åpne for forslag til
temaer denne kveld. Kontakt gjerne styret dersom du har idéer eller vil
vise bilder

MOSER
v/Torbjørn Høitomt
Mandag 3. april kl 18.30 på Midt-Telemark Landbrukskontor,
Adresse: Bøvegen 271. Kontoret ligger midt mellom Gvarv og Bø på
sletten med næringsbygg på høyre side når du kommer sydfra.
Møteansvarlig: Christian Kortner
Lokal kontaktperson: Tora Skjerkholt Aarnes.
Foredragsholder står fritt til å velge hva han vil snakke om med temaet
moser men vi er sikre på at det blir en interessant kveld. Moser er ofte
tilgjengelige over lengre tid av året enn mange av karplantene så her
er det mulig å utvide plantesesongen for interesserte.
Torbjørn er biolog i stiftelsen BioFokus med spesialkompetanse på
bladmoser og levermoser og har drevet mye med kartleggingsarbeid.
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Notater:
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B
Returadresse: Telemark Botaniske Forening, Postboks 25 Stridsklev, 3904 Porsgrunn

TELEMARK BOTANISKE FORENING
Stiftet 1980
Organisasjonsnummer: 989 212 621
Konto: 0530 3890647, DNB, 0021 Oslo
Hjemmeside: http://www.miclis.no/tbf/
E-post: a-jhalvo@online.no
Styremedlemmer:
Esther Broch
Bjørn Erik Halvorsen
Trond Risdal
Christian Kortner
Åse Halvorsen

tlf. 35 53 05 86 / 90 01 52 86
tlf. 35 28 95 17 / 91 31 02 96
tlf. 47 28 77 40
tlf. 91 89 41 69
Turkomitéens leder
tlf. 35 50 01 35 / 91 59 50 87
Kasserer

1. varamedlem: Øivind Kortner
2. varamedlem: Anne Vinorum

tlf. 35 53 29 79 / 91 54 11 84
tlf. 35 51 41 17

Turkomitéen:
Christian Kortner, Bjørn Erik Halvorsen og David Mundal
Listéra komitéen:
Norman Hagen: nohag@online.no
Charlotte Bakke: c.bakke@sf-nett.no
Kristin Vigander: kristvi@gmail.com
Kåre Homble: k.homble@online.no

