FINNMARK
v/ Bård Haugsrud
Mandag 9. oktober 2017 kl. 18.30.
Sted: Mule Varde.
Møteansvarlig: Bjørn Erik Halvorsen.
Denne dagen får vi besøk av Bård Haugsrud. Sammen med 3 andre
ivrige botanikere hadde de en ukes rundreise i Finnmark. Dette fylket
kan by på en del vekster som man må langt nord og langt øst i Norge
for å finne.

RØDLISTESEMINAR / ARTSKARTLEGGING I
SELJORD
v/ Hanna Bjørgaas
Onsdag 1. november 2017 kl. 18.30.
Sted: Midt-Telemark landbrukssenter, Gvarv.
Møteansvarlig: Christian Kortner.
Hanna Bjørgaas fra SABIMA kommer til oss for å fortelle om
sommerens rødlisteseminar i Seljord. Hva er SABIMA, hvorfor
kartleggingsseminar, hva ble funnet ++.
Hanna koordinerte seminaret for SABIMA.
Hun er botaniker og får kanskje følge av Helen Lind Jensen, også fra
SABIMA, som er entomolog (insekter) og som kan si litt om hva som
ble funnet av insekter.

JULEMØTE MED BILDER FRA
SOMMEREKSKURSJONEN
Fredag 1. desember 2017 kl. 18.30.
Sted: Sundjordet idrettsforenings klubbhus, Porsgrunn.
Møteansvarlig: Styret ved Esther Broch.
Årets sommerekskursjon gikk til Gotland hvor vi bodde på Tofta
Strand ca. en mil syd for Visby. Været var bra og vi hadde fine
utflukter blant orkidéer og mye annet vakkert. Nå ser vi frem til å
gjenoppfriske noen av høydepunktene og samtidig dele disse med de
som ikke deltok. Så finn frem bilder og gode minner.
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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
SYLTETØY
v/ foreningens medlemmer
Mandag 8. januar 2018 kl. 18.30.
Sted: Mule Varde.
Møteansvarlig: Esther Broch.
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!

INSEKTENES BETYDNING
v/ Anders Nielsen
Mandag 5. februar 2018 kl. 18.30.
Sted: Mule Varde.
Møteansvarlig: Bjørn Erik Halvorsen.
Anders Nielsen forsker på samspillet mellom planter og pollinerende
insekter ved Universitetet i Oslo.
Er det mer i historien om blomsten og bia enn vi tror? Nielsen har
jobbet med FNs Naturpanels rapport om pollinering og matproduksjon
og har vært med på å skrive faggrunnlaget for den nasjonale strategien
for pollinerende insekter. For oss skal han snakke om tjenestene
humler og andre villbier, biller, blomsterfluer og sommerfugler gir
oss.
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ÅRSMØTE
Fredag 16. februar 2018 kl. 18.30.
Sted: Hotel Fritidsparken, (Gamle Sportell), Skien.
Møteansvarlig: Styret.
Årsmøtet vil bli gjennomført i henhold til foreningens lover. Egen
innkalling med saker som skal behandles, vil bli sendt medlemmene i
slutten av januar.
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende
innen 20. januar.
Etter årsmøtet vil Christian Kortner vise bilder og kåsere om:

En tur til Grønland.

”JEG VELGER MEG”
Mandag 5. mars 2018 kl. 18.30.
Sted: Mule Varde.
Møteansvarlig: Trond Risdal.
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.

MEDISINPLANTER
v/ Pål Toreid
Onsdag 21. mars 2018 kl. 18.30.
Sted: Midt-Telemark landbrukssenter, Gvarv.
Møteansvarlig: Christian Kortner.
Pål Toreid er lege og har vært kommuneoverlege i Bø, Sauherad og
Nome.
Han vil ta oss med på en tur i plantenes verden med fokus på
medisinsk bruk.

