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"Naturnatt vid Gråborg"

När försommardagen långsamt förvandlas till natt ordnas aktiviteter för alla 

åldrar i den magiska miljön vid Gråborg på Öland. Naturskyddsföreningen välkomnar 

försommaren genom att bjuda in till naturnatten den 5 juni.

Kvällen inleds med välkomnande folkmusik i byn, av den öländska gruppen Jahuja, en ängstävling 
presenteras och tillsyningsmannen Börje Karlsson berättar om arbetet i Borgs by. Ängstävlingen 
anordnas av Torslunda hembygdsförening som också sköter om Rune Jons äng vid Kalkstad. Under 
hela kvällen erbjuds en bred blandning av både natur och kultur. Även kullinariska äventyr i form av 
öländska produkter att smaka/köpa (EKO) och vem vill inte vara med och samla örter till kvällens 
tebjudning?

 

- Ja, årets upplaga av Naturnatten är något utöver det vanliga, säger Liselotte Wetterstrand 
Waldenström som planerat kvällens program. I år är vi många som bidrar till ett varierande och 
spännande program. En liten uppmaning om rejäla vattentåliga skor kan vara på sin plats, och varma 
kläder till sena kvällsaktiviteten förstås, tillägger hon.

Under kvällen presenteras också vinnaren av "Årets Ölandsfotograf". Temat för tävlingen 2015 har 
varit ”ÖLAND FRÅN NORR TILL SÖDER”. Staffan Arvegård, Naturfotograferna, har lett juryns 
grannlaga arbetet med att utse en vinnare.

- Vi har fått in tävlingsbidrag från många duktiga fotografer, säger Staffan. Men det är en krävande 
tävling eftersom det behövs 12 bilder som representerar årets ALLA månader. Det räcker alltså inte 
med fotografier från några sommarveckor, hur fantastiska de än må vara!

I lövängen ordnas både vandringar och presentationer. Där kan man avnjuta blomsterprakten och få 
tips om hur bostadsbristen för fåglar -och kanske även vildbin- ska lösas i "Lilla Holkprojektet". Kanske
får vi veta något om ”webholkprojektet” också! Stefan Sveneaus visar den nya mobila naturguiden 
som ska hjälpa oss att hitta ängar och pärlor i det öländska landskapet. 

Innan skymningen faller är det dags för tebjudning till musik av Ölands Blåsensamble under ledning av
Kristin Bertilius. Sedan avtäcks Naja Magnussons "nattmålning" - Sinnen i mörker. Kvällen avslutas 
med en guidning i fladdermössens skymningsvärld. 

– Vi är glada att Cecilia Wide kunde komma till oss i år, hon har annars varit djupt engagerad i 
naturnatten i Lund! Hon har med den utrustning som behövs för att identifiera de olika arterna som 
lever vid borgen. säger Liselotte.

Läs mer om programmet och ÖNs aktiviteter>> oland.naturskyddsforeningen.se

Frågor om naturnatten:
Liselotte kan nås på telefon 073-058 23 77. Det går bra att skicka ett sms så ringer hon upp.

Frågor om årets ölandsfotograf:
Staffan Arvegård, 073-398 11 98. Det går bra att skicka ett sms så ringer han upp.

http://oland.naturskyddsforeningen.se/

