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Foredragsserie
våren
2019
Foredragsserie
på Mostun
natursenter

Mostun 2020
natursenter
VÅREN
Foredragsserie våren 2019

Fremmede
arter
– hvordan
truer de norsk natur?
Hva
skjer med
naturen
vår?

Mostun natursenter

v/generalsekretær i Sabima, Christian Steel
v/
naturfotograf og stortingsrepresentant Arne Nævra
Onsdag 30.
januar kl 19–20.30,
Lille Maritim, Haugesund
Torsdag
30.januar
kl. 19-20.30
Torsdag 31. januar kl 19–20.30, Mostun natursenter

Fremmede arter – hvordan truer de norsk natur?
Smykkene
i rogalandsnaturen
v/generalsekretær
i Sabima,
Christian
Hvorfor
fisker
klatrer
i fosser
ogSteel
flaggermus gir blod
v/forfatter
naturverner
Erik
Thoring
v/forfatter
Hanna
Støstad
Onsdag
30. og
januar
klNyborg
19–20.30,
Lille Maritim, Haugesund
Torsdag
20.februar
kl 19-20
28.
februarklkl19–20.30,
19–20
Torsdag 31.
januar
Mostun natursenter

Kjøkkenhage
med Margunns metode
Smykkene
i rogalandsnaturen
Bymarker
markagrense
– hva
er det godt for?
hageentusiast
Margunn
Ueland
v/forfatter ogog
naturverner
Erik
Thoring
v/
markaekspert
Gjermund
Andersen
Torsdag 28. mars
kl 19–20
februar
kl 19–20
Torsdag 26.mars kl 19-20

Må vi verne mer
forMargunns
å stanse metode
tapet av arter?
Kjøkkenhage
med
v/rådgiver Erik
Steen Larsen, fylkesmannen
i Rogaland
v/forfatter
og hageentusiast
Margunn Ueland
Fra «Vildfjell» til Europas kraftbatteri
MERK
TIDEN:
Mandag
29. aprilKjell
kl 19–20
Torsdag
28. og
mars
kl 19–20
v/
fotograf
naturverner
Helle-Olsen
Kl
17.00:
Årsmøte
for
Naturvernforbundet
i Rogaland.
Torsdag
30.april
kl for
19-20
(MERK DATOEN)
Må vi verne
mer
å stanse
tapet av arter?

Hvaleventyret
hvordan
vi nesten
utryddet
v/rådgiver
Erik Steen–Larsen,
fylkesmannen
i Rogaland
Overskuddsmat;
hvordan
blilevd
en matredder?
MERK
TIDEN: Mandag
29.
april klhar
19–20
det største
dyret
som
v/
Anja Moen
Hareim
og Therese D’Este
Thomassen
Kl
17.00:
Årsmøte
forTjernshaugen
Naturvernforbundet
i Rogaland.
v/forfatter
Andreas
Torsdag
28.
mai
kl
17-20
Torsdag 23. mai kl 19–20

Hvaleventyret – hvordan vi nesten utryddet
det største
dyretOG
som
har levd
Kafé,
utstilling
og
butikk
er åpen
17.00.
KAFÉ,
UTSTILLING
BUTIKK
er åpen
hver fra
torsdag
fra
v/forfatter Andreas Tjernshaugen

Medlemmer
gratis adgang. Andre
kl.
17-20. Søndagsåpent
fra kl.kr.
1150,til 16.
Torsdag 23. mai kl 19–20

Medlemmer
har gratis adgang
til foredragene.
kr. 50,Kafé, utstilling
og butikk
er åpenAndre
fra 17.00.
Medlemmer gratis adgang. Andre kr. 50,-

i Rogaland

Programmet er støttet av Stavanger kommune, Sandnes
kommune, Sola kommune, IVAR og Felleskjøpet Rogaland Agder.

i Rogaland

Programmet
støttet
av Stavanger
kommune,
Sandnes
Programmet
er er
støttet
av Eramet
AS, Stavanger
kommune,
Sandnes
kommune,Sola
Solakommune,
kommune,IVAR
IVARogog
Felleskjøpet
Rogaland
Agder.
kommune,
Felleskjøpet
Rogaland
Agder.

Program

Overskuddsmat; hvordan bli en matredder?
v/ Anja Moen Hareim og Theres D’Este Thomassen
Torsdag 28. mai kl 17-20

Hva skjer med naturen vår?

Bymarker og markagrense – hva er det godt for?

Benytt denne sjeldne anledningen til å treffe en av Nordens
mest profilerte naturfilmskapere kjent for sin personlige
og fargerike fortellerstil. Nå har han de siste to år forlatt
bjørneskogen og inn på Løvebakken, siden han ble valgt inn
som stortingsrepresentant fra Buskerud SV høsten 2017.
Han lover å komme inn på noen betraktninger ved det å
bytte fra kamuflasjedress til blådress.

Bør natur- og friluftsverdiene i Sandnesmarka og Sørmarka
sikres bedre gjennom lovverket? Kan bymarkene på NordJæren få markagrenser slik Oslomarka har fått sin egen
Markalov? Til å svare på disse og andre spørsmål kommer
Gjermund Andersen fra Naturvernforbundet Oslo og
Akershus. Han har bakgrunn som tømmerhogger, skog
tekniker og aktivist, og har jobbet med skogvern i over 40 år.

V/ naturfotograf og stortingsrepresentant Arne Nævra
Torsdag 30.januar kl. 19-20.30

v/ markaekspert Gjermund Andersen
Torsdag 26. mars kl 19-20

Velkommen til temakveld om matsvinn. Therese D’Este
Thomassen og Anja Moen Hareim kommer til Mostun for å
lære oss hvordan vi kan redusere matsvinn og vise oss god
bruk av restemat. Foredraget starter klokken 19.00, men
allerede fra klokken 17.00
kan barn og voksne være
med å tilberede og smake
mat som egentlig skulle
vært kastet. Lysten på
en smoothie mens du er
her? Bland sammen gode
ingredienser, sett deg på
smoothiesykkelen, og
kjenn akkurat hvor mange
krefter som må brukes for
Kom til Mostun og bli med og
å lage en smoothie!
redd mat fra å bli kastet!

Om foredragsholderene
Klimaendringene truer isbjørn og naturmangfoldet i nordområdene.
Foto: Arne Nævra

Gjermund Andersen er lommekjent i Oslomarka og har kjempet i flere
ti-år for å bevare gammelskogen. Foto: NOA

Hvorfor fisker klatrer i fosser og flaggermus
gir blod

Fra «Vildfjell» til Europas kraftbatteri

v/forfatter Hanna Nyborg Støstad
Torsdag 20.februar kl 19-20 (MERK DATOEN)

Det utrolige mangfoldet i naturen rundt oss har blitt
formet av evolusjon. Bli med på en reise til noen av verdens
merkeligste dyr, fra pistolreka til påfugledderkoppen, og
finn ut hvorfor de oppfører seg som de gjør! Med under
holdende historier kombinert
med helt ny forskning,
forteller biolog Hanna
Nyborg Støstad om hvordan
evolusjonen har påvirket dyre
livet vi finner i skogen, havet
og himmelen.

v/ fotograf og naturverner Kjell Helle-Olsen
Torsdag 30.april kl 19-20

Fjellentusiasten og naturfotografen Kjell Helle-Olsen
gir oss et tilbakeblikk på naturen og friluftslivet i
Ryfylkeheiene før og etter de store vannkraftutbyggingene.
Kjell Helle-Olsen har gjennom sitt engasjement i turist
foreningen fulgt nøye med på utviklingen og vil peke på
utfordringer som de store vannkraftutbyggingene har gitt.
Nå banker vindkraftaktørene på døren og vi står ovenfor en
ny kamp om arealene.
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Kjell HelleOlsen

Anja Moen
Hareim
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D’Este
Thomassen

Arne Nævra fra Øvre Eiker i Buskerud er først og fremst kjent som en av
Nordens fremste naturfilmskapere. Mange kjenner han fra NRK-seriene
«Norges villmarker» og «Norske naturperler». I 2017 ble Arne Nævra
valgt inn på Stortinget fra Buskerud SV. Der er han medlem i Transport- og
kommunikasjonskomiteen. Arne Nævra har utdannelse i økologi og biologi
fra Universitetet i Oslo og har drevet eget selskap som filmprodusent og
naturfotograf siden 1976.
Hanna Nyborg Støstad jobber i Naturvernforbundet og har doktorgrad
i evolusjonsbiologi fra Naturhistorisk Museum i Oslo, og en mastergrad i
økologi fra England. Hun har spesialisert seg på evolusjon og adferd hos
fugl, og har bred erfaring med populærvitenskapelig formidling. Hanna
utga i fjor boka «Eventyrlig evolusjon. Hvorfor fisker klatrer i fosser og
flaggermus gir blod.»
Gjermund Andersen startet sin karriere som aksjonist som 14 åring, i
1970. Da fjernet han og en kamerat alle merkepålene til en ny skogsbilvei
inn i hjertet av Nordmarka. Seinere jobbet han han som tømmerhogger
for Løvenskiold i Nordmarka, tok skogteknikerutdanning før han i 1986 ble
ansatt som daglig leder i Naturvernforbundet Oslo og Akershus (NOA). I
dag er Gjermund styreleder i NOA. Han Markaloven bedre enn noen andre.

Salg og signering av boka
«Eventyrlig evolusjon. Hvorfor
fisker klatrer i fosser og
flaggermus gir blod» Kagge
forlag 2019.

Kjell Helle-Olsen har alltid vært opptatt av natur og friluftsliv – og har
siden 1961 vært engasjert i Stavanger Turistforening. Han ble i 1993 tilsatt
som daglig leder i foreningen – en jobb han hadde til han ble pensjonist i
2012. Han er ivrig fotograf og er fremdeles redaktør av STFs årbok. Kjell
Helle-Olsen er lærerutdannet med tilleggsfag innen natur- og miljø og har i
10 år vært rektor i Sola kommune. Han er tildelt Kongens fortjenstmedalje
for sitt arbeid for Rogalandsnaturen og friluftslivet.
Anja Moen Hareim er leder for Samfunnssentralen - et arbeidsfellesskap
for sosiale entreprenører. Hun brenner for å begrense det økologiske
fotavtrykket både lokalt og globalt. Gjennom sitt engasjement i Bære
kraftige liv på Byhaugen ønsker hun også å få med nabolaget til å ta gode
valg i hverdagen. Reduksjon av matsvinn og god bruk av restemat er en av
hennes fanesaker. Anja er utdannet kokk med over 20 års erfaring.

Påfugledderkopp. Foto: Jürgen Otto

Få kjenner ryfylkeheiene bedre enn Kjell Helle-Olsen.
Foto: Pål Christensen

Therese D’Este Thomassen er daglig leder av Fra Hage til Mage, et
sosialt entreprenørskap som jobber med å spre matglede og kunnskap
om grønnlistet fisk, dyrking og matredding. Gjennom året redder de rundt
6000 kg frukt og grønnsaker fra en utvalgt butikk. Dette tar de med til
barnehager og skoler for å lære elever mer om matsvinn og inspirer til å
bruke mer og kaste mindre.

Dette kan du også
være med på!
Strikkekaféer i regi av Stavanger Strikk og Drikk på Mostun
kl 17.00-20.00 på følgende torsdager: 9. januar,
3. januar, 7. februar, 7. mars, 4. april, 2. mai og 2 juni kl 17–20:
6. februar, Strikk
5. mars,
april,
7. mai ogStrikkekaféer
4. juni. Åpentpå
forMostun
alle.
Stavanger
og 2.
drikk
arrangerer
natursenter.

Søndag 26. januar: Hagefugltelling kl. 12.00-15.00 på

31.
januar,
28. februar,NOF
28. mars
og 23. mai:
rundt
Mostun
natursenter.
Stavanger
står Fellesturer
for telling og
Mosvatnet
før
foredragene
i
Natur
på
torsdag.
Oppmøte
kl 18
eventuelt ringmerking.
på Mostun natursenter.

Søndag20.
2. februar:
Verdens våtmarksdag
markeres
på
Søndag
januar: Reparasjonskafé
på Mostun
natursenter,
Mostun
kl
12–15.v/ Besøkssenter våtmark Jæren kl 12.00-15.00.
Søndag
på livet
Mostun
natursenter,
Torsdag27.
6. januar:
februar:Hagefugltelling
Det fantastiske
i havet.
kl 12–15. Arrangør: Norsk Ornitologisk forening. Kaféen er åpen.

Foredrag ved fotograf Rudolf Svensen kl 18.30-19.30.

Lørdag
2 februar: Museum
Åpning av ny Våtmarksutstilling på Mostun
Sted: Stavanger
natursenter.

Søndag38.februar:
mars: Fuglekassefest
Mostun kl. på
12.00-15.00
Søndag
Feirig av Verdens på
våtmarksdag
Mostun
natursenter. Kom og snekre fuglekasse eller flaggermuskasse,
Torsdag
12.mars:
Foredrag
ved Beate Strøm
og
få suppe
servertPiggsvinet.
over bålpanna,
kl 12–15.
Johansen kl. 18.30-19.30 på Stavanger Museum.

Søndag 10 mars: Fuglekassefest på Mostun natursenter.
Ta
med familien
på Trekkfugldag
dugnad for småfuglene,
som på denne
tiden
Søndag
22. mars:
på Friluftsfyret
Kvassheim
leter
etter
et
sted
å
bo
og
bygge
reir,
kl
12–15.
kl. 12.00-14.00.
Søndag 24. mars: Trekkfugldag på Kvassheim fyr. I forbindelse
Søndag
29. mars: Den
store
klesbyttedagen
med
arrangementet
er det
mulig
å bli med på tur arrangeres
fra Brusand til
på Mostunmed
kl. 11.00-13.00
Kvassheim
guide fra Turistforeningen. Egen buss settes opp.
Lørdag 6. april: Fotokurs på Friluftshuset Orre. Påmelding og
Søndag 29. mars: Kunstutstilling «Verken fugl eller fisk –
egenbetaling.

i et hav av plast» på Friluftshuset Orre. Kafeens åpningstid.
FOTO: CECILIE NOTØ

Søndag 19 april: Livet i fjæra på Friluftsfyret Kvassheim
kl. 12.00-15.00
Lørdag 9. mai: Vårfugltur rundt Mosvatnet. Start fra
Mostun natursenter kl. 06.00-08.00
Søndag 10. mai: Naturdagen arrangeres på Dyrsnes gård
kl. 12-16.
Mandag 22. juni: Humledag på Friluftshuset Orre
kl. 12.00-15.00
6.april arrangeres det fotokurs på Friluftshuset Orre.

Søndag 7 april: Den store klesbyttedagen på Mostun fra kl 12.
Kafeen er åpen.
Lørdag
4. mai:
Vårfugltur
på Mostun natursenter. NB! kl 06.00.
FØLG OSS
PÅ
FACEBOOK!

Oppdatert
informasjon
om disse
andre arrangementer
Søndag
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på og
Kvassheim.
Buss settes opp.
finner du24.
ved
å følge
facebooksidene
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Mandag
juni:
Humledag
på Friluftshuset
Orre kl 11–14.
natursenter», «Naturvernforbundet i Rogaland» og
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OSS PÅ FACEBOOK!
Oppdatert informasjon om disse
«Besøkssenter
våtmark Jæren»
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og andre arrangementer finner du ved å følge facebooksidene
«Mostun
i Rogaland» og
Kalendernatursenter»,
finner du på «Naturvernforbundet
rogaland-naturvern.no
«Besøkssenter våtmark Jæren»
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