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NOA 100 ÅR!  

Da er det ikke mange dagene igjen før NOA feirer 

hundreårsdag. 29.04 er dagen og den blir feiret med offisiell 

mottakelse for inviterte på Nordre Skøyen Hovedgård!  

Vi minner også om medlemsfesten som arrangeres på 

Tryvannstua 24.05. Det er fremdeles noen plasser igjen og vi 

oppfordrer alle til å melde seg på raskt for å være sikret 

plass. Send påmelding til noa@noa.no og betal 395 kr. til 

konto: 1280 05 02347 for å bekrefte påmelding.  

 

NATURKART og AKTIVITET PÅ BYGDØY 

NOA ønsker å spre naturglede og naturkunnskap. Derfor har 

vi laget naturkart – et 18-siders hefte om natur i nærmiljøer i 

alle bydelene i Oslo, i tillegg til noen områder i Asker og 

Bærum. Heftene kan brukes av barn og unge og av familier 

eller den jevne turgåer. Vi har også tilrettelagt for bruk i 

skolen. Se mer på www.noa.no  

 

For å vise fram det nye naturkartet for Bygdøy inviteres det til: Vandring – botanikk og 

kultur på Bygdøy 7.mai kl. 18.00 – 20.00, oppmøte på Bygdøy Kongsgård, øvre tun, 

besøkssenteret. Vi inviterer til vandring i skog og kulturlandskap på Bygdøy med biolog og 

kulturviter. Hvilke trær finner vi her? Ta med kikkert – kanskje kan du se noen spennende 

fugler! Og hvorfor gråter statsløven på Dronningberget? Vi følger stien i natur- og 

kulturkart for Bygdøy NØ. Heftet deles ut ved start. Velkommen! Kontaktperson: Hilde Friis 

Solås, tel: 99319423. 

 

Søndag 4. mai skal det være Kuslipp på Bygdøy Kongsgård. Der vil det være ulike 

aktiviteter for hele familien, og NOA vil være tilstede for å dele ut naturkart og markere at vi 

fyller 100 år. 

 

 

 

HVA SKJER I NOA? 

26. og 27.04  

Vårdugnad  

på Frønsvollen, lørdag og 

søndag. Servering av middag 

lør. kl 18.00. Mulig å 

overnattte! 

 

27.04 Søndagstur 

til Kolsås-Dælivann 

landskapsvernområde, kl 

11.00 – 16.00 

 

29.04  

NOA fyller 100 år! 

 

07.05 Onsdagstur 

Maridalen – et vernet 

landskap. Kl 17.00 fra 

Hammeren.  
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Kurs for lærere om naturkart 

Inspirasjon til naturfagundervisning i 

nærmiljøet.  

- Veiledning i uteundervisning med biolog. 

- 2-4 timer. 

- Opplæring i praktisk bruk av naturkartene 

- Tips til organisering og praktisk gjennomføring 

 

 

Ønsker du å være med på kurs?  

Kontakt oss på: hilde@noa.no

 

Fremmede arter – bli med oss å rydde! 

NOA rydder fremmede arter i år som i fjor. Det blir hyggelige kvelder med god mulighet til å 

gjøre en viktig miljøinnsats i et av Norges viktigste områder for biologisk mangfold! Vi satser 

på å treffes 4-5 kvelder på Dronningberget. Datoene legges ut på www.noa.no når de er 

klare! Interessert? Kontakt Hilde Friis Solås, e-post: hilde@noa.no 

 

Vårblomstringstur i Ski 26.april 

Naturvernforbundet i Ski, Bærekraftig Follo og Lokal Agenda 21-forumet i Ski arrangerer 

vårblomstringstur 26. april fra Langhus stasjon til Dalsåsen og videre til Tallaksrud. 

Dalsåsen har en flott edelløvskog med en rik flora og fugleliv. Fra Dalsåsen til Tallaksrud 

går turen langs en planlagt tursti mellom Langhus og Hebekk i Ski. Vi oppfordrer deltagere 

til å sykle til Langhus stasjon eller å bruke kollektivtransport.  

  

Oppmøte Langhus stasjon kl 11.05 (ankomst med tog fra Oslo kl 11.04, ankomst med tog 

fra Ski kl 10.46). Turen tar ca 3 timer totalt. For mer info, kontakt: Stein Kr. Martinsen, på 

tlf.: 930 81 173. 

 

Legg årets ferie til Oslomarka – MILJØFESTIVAL 31.07 – 03. 08! 

Nå er påmeldingen til Naturvernforbundets Miljøfestival åpnet. Er man ekstra tidlig ute 

med å melde seg på får man en god pris. Påmelding gjøres på nettsiden 

deltager.no/miljofestival2014 og mer informasjon om program og praktiske detaljer 

finnes på naturvernforbundet.no/miljofestival  

Det blir flotte dager for små og store.  Vi sees! 
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