
GRENVERKETS 25-ÅRSJUBILEUM 
Sjöarp/Eriksberg den 27 augusti 2016

Här kommer slutlig inbjudan. Det var ett trettiotal medlemmar som lämnade 
intresseanmälan, och nu hoppas vi att fler har funderat klart så vi blir ännu fler. 
Kvinnliga anhöriga är också välkomna, vi har även bjudit in representanter från de 
andra nätverken i Södra Sverige.
Kostnaden för mat och dryck får var och en betala själv. Kostnad för lunch 130 
kr. Kostnad för mat på Eriksberg 385 kr. Ta med eget fika till förmiddagen och 
”kaffe på lunchen”.
Grenverket bjuder på guidning, entréavgift och konferensavgift.
Anmäl dig senast 18 augusti till Kerstin Jönsson. kerstin@grenverket.se 
SMS 0703 55 92 33 eller telefon 0457 40020
OBS! Då ska Du också ha betalat in kostnaden för maten på Grenverkets 
bankgiro 5092-3838.
Programmet är lite justerat sedan tidigare. Anmäl till Kerstin om du tänker vara med 
del av dagen. Då får du även vägbeskrivning om du behöver.
10.00 Samling och inledning med medhavd fika på Sjöarps fotbollsplan. Vi går sedan 
delvis samma runda som vi gick första gången, då vi samlades under ledning av 
rektorn på Sjöarp, Ove Gustavsson. Helene berättar om vad som hänt sedan 
12.00 Avbrott för lunch, som kommer från Heike på Lilla Köksträdgården
13.00 Fortsatt exkursion, bland annat 2:a generationens hybridasp och 
produktionsek i burar. 
15.00 Avfärd mot Eriksberg.
15.30 Kaffe och bulle. Föredrag om verksamheten på Eriksberg av Per-Arne Olsson. 
Vi får också intressant information om hotade arter, nya hjortar och hur man ska 
förnya skogen. Efter föredraget går vi ut en sväng och tittar på de värden som finns 
rund gårdscentrat.
17.30 Middag och återsamling i vår lokal.
19.00 - 20.30 Viltsafari med guidning av Bibbi Brorsson. Vi åker i traktorburna täckta 
vagnar, det kan nog bli lite kyligt framåt kvällen.
20.30 Avslutning 

Välkomna
Styrelsen och festkommittén.

VÄND

1991 räknar vi som vårt första verksamhetsår, då vi hade studiecirklar i Rikare Skog 
och därefter bestämde oss för att bilda ett nätverk för skogsintresserade kvinnor.
En del eldsjälar har varit med sedan start, och många har hoppat på och av under 
åren. Med alla studiecirkeltimmar så är vi säkert uppe i långt över 1000 timmar totalt. 
Vi har haft över 100 exkursioner, samt drivit EU-projekt och utsett 25 skogskvinnor.
Vi vet att många har tagit bilder under årets lopp och vi tänker försöka göra ett 
bildspel. Om du har bilder att bidra med så välj ut max 5 st som du skickar digitalt, 
eller med post så vi får scanna in dem.
Festkommittén (som är Cecilia Rooth, Linnéa Persson och Helene Reiter) tar gärna 
emot synpunkter, anekdoter och minnen. Om någon vill säga något på träffen så går 
det bra, anmäl till oss innan bara.
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