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Hej alla Biofotingar i sydost

Arbetsgruppen har haft ett första möte, där vi utifrån önskemålen på medlemsträffen, har
diskuterat oss fram till ett preliminärt program för våren 2023.
Inför varje träff kommer mer detaljerad information i ett separat utskick.

Vår FB grupp är igång. Mycket logiskt så heter den ”Biofoto sydost” (inlägg där är mycket 
välkomna). Vi har också fått en egen sida på hemsidan där vi kan lägga ut information och 
reportage.

UTFLYKTSKALENDER FÖR VÅREN 2023

Feb 18/2 Vithults Naturreservat  (Uppvidinge kommun) 

I naturreservatet Vithult får du uppleva naturens skiftningar. I Stora Brorsmåla 
vandrar du bland prunkande örter och lummiga ädellövträd, i Vithults urskog mö-
ter du en mager barrskog med gamla och knotiga träd medan Tängsjö fly erbju-
der mossar och öppna kärr där du om våren kan höra orrens spel. 

Mars 25/3 Torhamns Udde (Blekinge) 

Torhamns udde är ett välbesökt utflyktsmål. Många kommer hit för att skåda få-
gel, främst under vår och höst då stora mängder flyttfåglar passerar. Särskilt im-
ponerande är ejdersträcket i månadsskiftet mars-april, då tusentals ejdrar kan 
sträcka förbi under en och samma dag. Vid denna tid passerar också stora flockar 
med gäss och vadare, på väg till sina häckningsplatser i norr. 

April 23/4 Skälby Gård (Kalmar) 

Lions anordnar en vårmarknad på Skälby Kungsgård i Kalmar varje vår. Vi har 
bokat in oss på andra våningen i huvudbyggnaden, där vi tänker ordna med en 
bildutställning på papper. Men vi ska också visa digitala bilder på duk. Även kor-
ta bildspel (max 4 min) är välkomna. Återkommer med villkor för inlämning lite 
senare. 



Maj 20/5 Kulturreservatet ”Stensjö by” 

Stensjö by som länge varit ett populärt besöksmål är sedan 2020 Kalmar läns 
första kulturreservat. Rödmålade hus i klunga, små åkerlappar, vidsträckta betes-
hagar, blomrika vägrenar och gärdesgård efter gärdesgård. Här får du en levande 
bild av hur man levde i en skogsby i Småland kring sekelskiftet 1900 

Aug 5/8 Vadarfoto Öland 

Nu blir det fågelfoto på Öland, med inriktning på vadare. Platsen är ännu ej bestämd. 
Vi väntar med detta tills vi börjar närma oss. Fågelfoto är ju känsligt för olika väder-
förhållanden. 

Sept 23/9 Kyrka mosse + Stensjöäng (Ryd)  

Kyrkö mosse 

Ett museum mitt i skogen. Här hittar du en bilkyrkogård med skrotbilar ända från 30-
talet. Runda bulliga skärmar och påminnelser om att det en gång var vänstertrafik. 
Bilvraken har sakta brutits ner och idag är plåten ibland bara papperstunn. Mellan sä-
tena på en gammal Cheva växer ormbunken frodigt och myrorna kilar över sätet på 
Volkswagenbussen som sjunkit halvvägs ner i mossen. Naturen håller på att ta tillba-
ka sin rätt men det går sakta, andäktigt sakta. 

Stensjöäng 

Stensjöäng är en spännande plats. Här finns framför allt ett galleri med olika konstut-
ställningar. Här finns också en stig att vandra i sann trollskog med spännande inslag, 
t.ex. en så kallad skogskatedral. Ägarna är också den kreativa kraft som målat de oli-
ka stenmålningar du kanske sett under din färd hit. 
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