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I detta mejl:
Dagsläget för föreningsaktiviteter: inställt 18 april
Distansbotanik tips och efterlysning
Floraväkteri

Hur kommer vi att minnas denna vår, bortsett från coronapandemin alltså? Kanske som tiden då vi lärde oss massor, både om teknik och växter, för att vi fick tid och för att vi tvingades göra saker annorl
Förra våren minns jag som rosa. När körsbärsträden blommade speglades färgen i hav av rödplister och skatnäva, som jag aldrig uppfattat som vårblommor tidigare. Och i maj spreds moln av aspfjun...
Hos mig på nordkanten av Södertörn har nunneörtstiden börjat. En mer diskret skönhet: Fläckarna av stor nunneört skimrar i grönt och gredelint och lila; färgtonerna och bladens flikighet varierar stort - s
Gotlandsnunneörten (inplanterad av oss) är desto mer enhetlig i färg och form, med purpurblommor och breda bladflikar. Den sprider sig stadigt på tomten, nu har den hittat en fin plats vid grindstolpen.

Inställd exkursion 18 april
För att inte riskera att på något vis medverka till spridning av coronaviruset har styrelsen beslutat att ställa in exkursionen på Sandsborgskyrkogården lördag 18 april.
Vi hoppas att beskedet når alla intresserade.

Distansbotanik - tips och efterlysning
Vi söker fler som är hemma på inspelning eller livesändning med enkla medel - vi vill gärna testa, och sprida kunskaperna.
- Ett sätt att skärpa sina sinnen på den ensliga promenaden kan vara ARTBINGO - tips om hur finns i Facebook-gruppen med samma namn (https://www.facebook.com/groups/artbingo/).
För den som inte använt Facebook förr kan det vara ett bra tillfälle att prova nu. I flera Facebook-grupper förs intressanta diskussioner om växter, inte minst "vad är det för växt på bilden?".
Du som är på Facebook: gilla gärna Sällskapets Facebooksida 'Botaniska Sällskapet i Stockholm" så kan du få aviseringar när något publiceras där.
- Vi vill gärna ha in massor av tips på hur man kan prata botanik eller botanisera tillsammans fast på avstånd! Det är ju inte bara i Corona-tider som många saknar möjligheten att gå ut tillsammans.
Skriv helst till program@bsis.org med tips och förslag!

Floraväkteri - och särskilt i i sydöstra delen av Stockholms län
Floraväkteriet i våra båda län blomstrar. För dig som ännu inte provat på, och bor i eller nära Nykvarn, Nynäshamn eller Södertälje, är det nu ännu lättare att börja.
De tre kommunerna (i sydöstra delen av Stockholms län) har fått en egen samordnare, Rolf Wahlström. Du är mycket välkommen att kontakta honom, via mail rolf@bsis.org eller telefon: 0707 105225.

******
Ta vara på dig. Hoppas du hittar sätt att njuta av vårens blommor, oavsett om du kommer ut eller ej!

******
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 ~

"""""""""""""""""""""""""

(2020-6) 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
att du kanske vill veta vad vi gör just nu och hjälpa oss tipsa fler.
Våra utskick kommer numera också som pdf online (adress se bifogad bild). Ibland dröjer det lite innan det kommer upp där.
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

utskick-mail.jpg
104K

