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Onsdagsforum april-mai: befaringer i Osloområdet
Økofilosofisk tur 8. mai: ”Å være og å lære underveis”
Markadagen 13.mai
Markakalenderen 2013 – vi trenger bilder og folk!
Fremmede arter – bli med oss å rydde!

Blåveis. Foto: Hilde Friis Solås©

Onsdagsforumprogrammet april-mai 2012
Våren er kommet til Oslo og Akershus, og det innebærer at NOA gjennomfører sine
onsdagsfora som befaringer utendørs. Vi får med oss en dyktig person som formidler
kunnskap om interessante steder i Osloregionen. Bli med ut og lær noe nytt om ditt
nærområde!
Tur langs Alnaelva 25.april
Folkepark eller natur? Tur langs Alna på Grorud
Vi følger øvre del av Groruddalens blågrønne nerve. Fra det opparbeidete Hølaløkka og Leirfossen i
sør, opplever vi kontrastene mellom tilrettelegging og de gamle natur- og kulturlandskaper nordover
mot det konfliktfylte Huken pukkverk, som vi også kommenterer ved hovedporten.
Biologi og kulturminner vil bli kommentert underveis. Robust fottøy anbefales
Turleder: Egil Bendiksen

Oppmøte: kl.18.00 på Grorud jernbanestasjon.
Tur til Bygdø 9.mai
Bygdøy er vernet! Kulturlandskap, kystnatur, folkepark og internasjonalt verneverdig skog.
En stor seier for Botanisk forening og NOA, som i 2005 fremmet et verneforslag som i store
trekk er gjennomført gjennom vernevedtaket. Kommunens appetitt på arealer til alskens gode
formål er avvist, og området har fått varig vern. Dette må vi feire med et besøk! Vi tar en
runde gjennom området og gjør oss kjent med verneplanen og verneverdiene.
Turleder: Gjermund Andersen
Oppmøte: krysset Bygdøyveien - Dronning Blancas vei kl.18.00.
Tur til Strømsdammen 23.mai
Cathrine Curle, biolog og ansatt i miljøvernavdeling hs Fylkesmannen i Oslo og
Akershus, ta oss med på en vandring i område og forteller om biologisk mangfoldet,
men også om inntoget av fremmede arter.
Godt skotøy og varme klær anbefales. Ta gjerne med termos og sitteunderlag. Kort pause
underveis.
Turen avsluttes ved Bodstad gård holdeplass (kl 19.58) hvor det er mulighet til å ta buss nr. 41
fra Sørkedalen tilbake til Røa. Derfra t-bane til sentrum hver 15. min.
Fellesarrangement med vandregruppa i DNT.
Oppmøte: Onsdag 23.mai kl 17.45 på bussholdeplassen Voksen skog (endeholdeplass til buss
nr. 32 – fra Nasjonaltheatre kl. 17.17). Vandringen starter fra bussholdeplassen.

Økofilosofisk tur 8.mai
NOA inviterer til tur med naturfilosofen, veilederen i friluftsliv og grunnlegger av
Norges Høgfjellsskole i Hemsedal. Tema: Det handler om at det ikke er noe mål å
komme frem, men å være og å lære under veis.
Nils Faarlund vil minne om røttene i norsk friluftslivstradisjon og gå nærmere inn på hvordan
vi kan levendegjøre denne tradisjonen i vår tid med veiledning.
Vi legger turen til Frønsvollen, men vi vil være underveis meste parten av kvelden vis været
tillater. Ved dårlig vær kan foredraget flyttes under tak i Frønsstallen.
Godt skotøy og varme klær anbefales. Ta gjerne med termos, niste og sitteunderlag.
Fellesarrangement med vandregruppa i DNT.
Oppmøte: tirsdag 8.mai ved t-banestasjon Frognerseteren (linje 1 fra Stortinget kl 16.59) kl
17.30.

På tur med tid og rom for opplevelse. Foto: Tom Hellik Hofton

Markakalenderen 2013 – Vi trenger bilder og folk!
Etter et strålende salg av årets Markakalender (50% økning!) satser vi enda mer offensivt for
2013. Vi hadde stor suksess med å legge ut kalenderne på Markastuene med giro inni og med
salg fra parkeringsplassen på Sognsvann. Til sammen har vi sendt ut ca 2.200 eksemplarer.
Neste år vil vi også satse i bedriftsmarkedet - men da må vi være tidligere ute.

Bilder
Til Markakalenderen for 2013 trenger vi gode Markabilder, gjerne fra eventyrskogene, med
folk i friluftsaktivitet og gjerne fra ulike deler av Marka. Østmarka har vært
underrepresentert!.
Bildene må finnes i høy oppløslighet (raw-format e.l.), men kanidatene sendes til NOA i
form av jpg-filer. Det plukkes ut ett stående bilde til forsiden, samt 12 liggende bilder til
måneds-sidene. De liggende bildene beskjæres noe i bredden.
For at bildene skal komme med i vurderingen, må de være oss i hende senest 14. mai. Send
kandidat-bilder, samt navn, adresse og telefon til gjermund@noa.no

Redaksjon
Å lage NOAs Markakalender er morsomt og ansvarsfullt. Greier vi å lage en god kalender,
betyr det mye for NOAs økonomi. Vi trenger flere personer inn i redaksjonen. Arbeidet gåtr
ut på å velge uut bilder, skaffe turbeskrivelser og kart, koordinere med layout-ansvarlig og
trykkeri, organisere salget og utbringing til salgssteder mm. Variert og spennende arbeid!
Har du lyst å bli med på laget? Send en e-post til gjermund@noa.no med navn og
telefonnummer, så tar vi en prat!

Fremmede arter – bli med oss å rydde!
NOA ønsker å starte opp en dugnadsgruppe som skal rydde fremmede arter. Vi kan love et
godt fellesskap og god mulighet til å gjøre en viktig miljøinnsats i et av Norges viktigste
områder for biologisk mangfold! Vi satser på å treffes 3-4 kvelder i løpet av sommerhalvåret
og rydde for fremmede arter på Dronningberget. Om vi får nok interesserte, vil vi utvide til
også å rydde i andre områder. For å vite hvor mye arbeid vi kan påta oss, ønsker vi å vite hvor
mange som kan være med.
Interessert? Kontakt Elen M. Søreide Lie, e-post: noa@noa.no tlf.: 22 38 35 20

Dugnadsarbeid er sosialt og meningsfullt! Foto: NOA

