
Naturgruppen  

Program hösten 2021 

Skogsvandring på Porkala udde 

Fredagen 10.9 träffas vi klockan 10 på Villa Junghans 

parkeringsplats för att åka till vårt sommarställe på Porkala udd 

för att gå en skogsvandring och plocka svamp. Vänligen anmäl 

dig senast tisdag 7.9 antingen till min telefon 040 5031415 eller 

via email carola.juselius@outlook.com 

Bilresan tar c. 35 minuter. Meddela om du har bil till ditt 

förfogande och hur många passagerare du kan ta. Då vi 

genomletat vår tomt, bestämmer vi tillsammans om vi ännu vill 

fortsätta en stund, eller återvända för att inmundiga svamppizza. 

Max. 25 personer kan delta. Om vädret är vackert kan vi äta ute, i 

annat fall står ett rymligt kök och vardagsrum till förfogande. 

Adressuppgifter finns i ett skilt email till Naturgruppen. 
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Haltia, Finlands natur och vandringscentrum 

Fredagen den 8.10 besöker vi Haltia i Noux. Vi träffas som vanligt 

klockan 10 på Villa Junghans pakeringsplats. Bilresan tar c. 30 

minuter. Vi börjar med att se utställningen. Med museikort 

kommer man gratis in, annars 8€ för pensionärer. Därefter 

besöker vi deras naturbutik och äter lunch 18€. Den som inte vill 

vandra, kan återvända hem efter lunch eller beundra omgivningen 

från stranden. För de som vill vandra finns några lämpliga 

rundslingor som startar från Haltias gård: Soldatdottersstigen 1,4 

km och Vätterundan 2 km. Anmälan senast 5.10. Telefon 040 

5031415 eller email carola.juselius@outlook.com 

 

Villa Elfvik, Naturens hus 
 
Fredagen 12.11 samlas vi kl 10 på Villa Junghans parkeringsplats 
för att åka till Villa Elfvik. Vi tittar på utställningen och gör sedan 
en promenad i omgivningarna, besöker bla. fågeltornet. Tag varm 
dryck och smörgås med, så kan vi inmundiga det tillsammans ute. 
Anmälan senast 9.11. Telefon 040 5031415 eller email 
carola.juselius@outlook.com 
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Naturgruppens julglögg 
 
Fredagen 10.12  klockan 12 träffas vi på vår gård i Grankulla, 
Kandidatvägen 5. Vi sitter ute och jag bjuder på glögg och 
pepparkakor. Vi diskuterar vad vi vill ha för program den 
kommande våren och därefter åker de som vill till Kallen Paja, 
Mankansvägen 25 för att köpa fågelholkar eller vackra träarbeten 
till julklappar. Anmälan senast 7.12. Telefon 040 5031415 eller 
email carola.juselius@outlook.com 
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