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December, advent - och hög tid att påminna om Mirja Hagströms klassiska YouTube-adventsklipp:
https://youtu.be/Hi6zorMyhVU!
Denna höst har lavar, svampar och mossor fått mycket fokus i Sällskapet. Mossornas dag i Tyresta
13 oktober (med utställning och nybörjarturer) var välbesökt och uppskattad liksom exkursionen till
Gullringskärret 19 oktober (mossor och svampar). Årets november och höstens lavkurs avslutades
med en krispigt kall och solig lavexkursion i Frescati/Ekhagen (Stockholm), med Åsa Dalsätt som
ledare.
Nu återstår en "Medlemmarnas bildkväll" 16 december (se nedan).
Mora Aronssons uppskattade föredrag i höst om invasiva växter (17 oktober) var resultatet av ett
insänt förslag. Har du också uppslag eller önskemål om ämnen, lokaler, ledare etc (ute eller inne)
så tipsa gärna program@bsis.org eller någon i styrelsen - och när det gäller kursönskemål:
kurs@bsis.org eller Lennart Iselius (070-885 92 83).

Välkommen på medlemsmöte 16 advent!
I år blir det förutom trevligt samspråk dels lite botanisk lek, dels bildvisning (i första hand från
Sällskapets verksamhet). Som traditionen bjuder blir det något juligare förtäring. Vi hoppas också
kunna ha lite bokbord - meddela gärna i förväg om du har önskemål.
Plats: Stockholm, T Universitetet, BIG, Svante Arrhenius väg 18C.
Tid: start kl. 18.00 med lite juligare fika i foajén, och 19.00 börjar vi i sal E306.
Kontakt: Anders Erixon (0730-25 09 55) kan hjälpa till om du t.ex. har svårt att hitta fram.
Om du har bilder du vill visa så kontakta Jan Andersson som samordnar bildvisningen
(jan@bsis.org, 070-674 68 39) - helst i god tid innan!

~ ~ ~ Decemberhälsningar! ~ ~ ~
*** *** ***
Här finns vi:
www.bsis.org ~ info@bsis.org
På Twitter: @BSIABD
Facebook-sida: "Botaniska Sällskapet i Stockholm"
~ Vängrupp på Facebook: "Botaniska sällskapet i Stockholm" ~
Våra senaste programblad: www.bsis.org/PROGRAM
~ Plusgirokonto: 19 60 94-7 ~
~ ~ Fakturor helst till kassa@bsis.org ~ ~
~ Adressändringar m.m. helst till medlemsinfo@bsis.org ~
"""""""""""""""""""""""""
(2019-17) Du som får det här mailet finns antingen med på Botaniska Sällskapets sändlista (för att du är medlem,
eller för att du har deltagit i något av våra arrangemang och lämnat din mailadress för att få information), eller har
du anmält dig till något av våra kommande arrangemang, eller får du just det här mailet bara för att vi tror att du
kanske vill veta vad vi gör just nu och hjälpa oss tipsa fler.

kanske vill veta vad vi gör just nu och hjälpa oss tipsa fler.
Våra utskick finns numera också som pdf online (adress se bifogad bild).
Sändlistan har lösenordsskydd och hanteras endast internt. - Vill du slippa fler utskick är det förstås bara att säga
till. (Hjälper det inte första gången kan det bero på att du fanns flera gånger i sändlistan... då ber vi om ursäkt och
hoppas att du säger till igen.)

