NORD-TROMS

v/ Bård Haugsrud
Tirsdag23. oktober 2018 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 Nord-Troms. Dette
fylket kan by på en del vekster som man må lengst nordi Norge for å
finne, samtidig som det finnes kalkrik berggrunn mange steder.

SKJØTSEL AVUTVALGTE
KULTURLANDSKAP.

v/ Odd Vevle.
Tirsdag 13. november 2018 kl. 18.30.
Sted: Midt-Telemark landbrukssenter, Gvarv.
Møteansvarlig: Jorunn Simones.
Odd Vevle har vært foreleser ved Universitetet i Sør-Aust Norge
(høgskulen i Bø). Han har vært og er en drivkraft i Telemark for å ta
vare på kulturlandskapet. I stor grad dreier det seg om å bevare gamle
beiter og slåtteenger. Han vil fortelle om aktiviteter som han har hatt
siden 1991 i utvalgte kulturlandskap i Midt-Telemark i samarbeid med
pensjonister og studenter ved Universitetet i Sør-Aust Norge
(høgskulen i Bø).

JULEMØTE MED BILDER FRA DEN FELLES
NORDISKE TUREN TIL ISLAND

Fredag 7. desember 2018 kl. 18.30.
Sted: Sundjordet idrettsforenings klubbhus, Porsgrunn.
Møteansvarlig: Styret ved Christian Kortner.
TBFs sommertur til Aust-Agder ble avlyst i år på grunn av få
påmeldte. Derfor har vi valgt å vise bilder fra fellesturen som de
nordiske botaniske foreningene hadde til Island. Dette ble en
innholdsrik tur hvor man de fleste dagene oppholdt seg tett oppunder
polarsirkelen på Nord-Island. Flere varme kilder ble også besøkt, med
noen ganger helt spesielle planter.
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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!

KLIMAENDRINGENES PÅVIRKNIG PÅ
FJELLPLANTER.

v/ Arvid Odland
Onsdag 9. januar 2019 kl. 18.30.
Sted: Midt-Telemark landbrukssenter, Gvarv.
Møteansvarlig: Bjørn Erik Halvorsen.
Arvid Odland har vært foreleser ved Universitetet i Sør-Aust Norge
(høgskulen i Bø). Han har gjort omfattende planteøkologisk feltarbeid
i Telemark og andre steder i Norge og utlandet. Han vil orientere om
hvilken virkning klimaendringene har hatt og kan få for fjellplantene.

BLOMSTRENDE SOMMERMINNER OG
SYLTETØY

v/ foreningens medlemmer
Onsdag 30. januar 2019 kl. 18.30.
Sted: Mule Varde.
Møteansvarlig: Bjørn Erik Halvorsen.
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!
(NB: Møteansvarlig må få beskjed hvis lysbildeframviser kreves)?

Årsmøte

Fredag 22. februar 2019 kl. 18.30.
Sted:Hotel Fritidsparken, (Gamle Sportell), Skien.
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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 vilChristian Kortner vise bilder og kåsere om:

En tur til de østeriske alper.

BESØK FRA NBF-STYRET,
VED ASBJØRN ERDAL.

Mandag 18. mars 2019 kl. 18.30.
Sted: Mule Varde.
Møteansvarlig: Bjørn Erik Halvorsen.
NBF mål om å holde tett kontakt med grunnorganisasjonene. Denne
dagen tar Asbjørn Erdal turen over fjellet for å besøke TBF. Han er
den i NBF som har lagt mest arbeid i å få fram hoved-foreningens
arbeidsplan for de nærmeste årene, og han vil fortelle om den. Han har
også med seg et foredrag som han har kalt «Blomsterglede».

”JEG VELGER MEG”

Onsdag 3. april 2019 kl. 18.30.
Sted: Mule Varde.
Møteansvarlig: Christian 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.

