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17 februari kl 19.00
Nu är det dags för årsmöte igen, härmed kallas alla medlemmar till ordi-
narie årsmöte. 
Vi ses kl 19.00 i Alla Helgona Församlingshem.

Föredraget går under detta tema:

Det är kul med fåglar!
För den som börjat skåda fågel är ingenting sig längre likt. Skogsprome-
naden blir mer händelserik än den varit, när kungsfågelns fina pipande
känns igen och man kanske får se denna Sveriges minsta fågel – så pyt-
teliten och söt! Den blöta, grå och gräsliga novembermorgonen känns
plötsligt mer uthärdlig när en flock sidensvansar lyfter från träden intill
busshållplatsen och det pinglar sprött som av silverklockor i luften.
Våren, med all sin jublande fågelsång . . . visst är det härligt!
I Sverige ökar intresset för fågelskådning. Samtidigt har det saknats en
bok som på ett lättillgängligt sätt berättar om man kommer in i fågel-
skådnings värld. Boken ”Börja skåda fågel” har skrivits av Gigi
Sahlstrand och Eva Stenvång Lindqvist, som bägge skådat sedan länge
och tycker att fågelskådning är det roligaste som finns och säger att "det
bor en fågelskådare i nästan varje människa".

Nu har du chansen att få träffa, Eva och Gigi, båda erfarna fågelskå-
dare, som kommer till vårt årsmöte! De vill inspirera oss som kanske
fortfarande känner sig som nybörjare. Och till mer vana skådare får vi
återuppleva hur det var när vi börja ”glöda” för våra fascinerande vän-
ner fåglarna.

Gigi och Eva kommer ha med sig boken till försäljning, och du kan även
få en dedikation.  Genom att närvara på årsmötet har du även chansen
att vinna deras bok, kom och ta chansen! Kan ”du redan allt” så är
”Börja skåda fågel” en perfekt gåva till någon nybörjare.



Under våren tar vi upp det gamla temat med tornkvällar vid Strandstu-
vikens fågeltorn, vi möts alltså där, ingen gemensam avfärd. Vi bjuder på
fyra kvällar, två i april, en i maj och en i juni. En av tornkvällarna i april
har temat tjejer som skådar.

Nedan följer programmet för våren vid tornet.

13 april kl 18.00 Tornkväll Strandstuviken
Ansvariga Jan Gustafsson (070-3216045) och Jan Karlsson

27 april kl 18.00 Tornkväll Strandstuviken, Tema tjejer som skådar
Ansvariga Susanne Stilling (0155-289301) och Marianne Mattiasson

11 maj kl 18.00 Tornkväll Strandstuviken
Ansvariga Ingvar Jansson (0155-287373) och Stig Larsson

8 juni kl 18.00 Tornkväll Strandstuviken
Ansvariga Björn Johansson (070-5811571) och Per Eriksson



Givetvis så är det även i år Fågelskådningens Dag.

Välkomna den 8 maj 
Fågelskådningens Dag på Labro, den 8 maj träffas vi kl 07.00 och kl 09.00
vid parkering Tuvhättevägen.
Ansvarig Per Eriksson tel 0155-21 22 40.

I samarbete med naturvårdsenheten på länsstyrelsen så planeras också
ett innemöte att anordnas under slutet av februari eller i mars. För mer
information om detta så se Tärnans hemsida och på Sörmlandsmailet.

Under mars, april och juni kommer det också att bjudas på några fler
exkursioner som kommer annonseras enbart på sörmlandsmailet och då
med väldigt kort varsel, förmodligen bara dagen innan eller så pass sent
som på fm innan utflykten, för att få bästa möjliga kontroll på väder
och tillgång på fåglarna. Dessa exkursioner kommer styras av vad som
har setts och när något setts. Det som är planerat är att få till en uggle-
tur i mars, en tjejexkursion i april och nattsångarlysning i juni.

Hur man anmäler sig till sörmlandsmailet kan man läsa om på vår 
hemsida, adress: http://tarnan.sormlandsornitologerna.se

Bli medlem i Tärnan
Medlemsskap i Tärnan under 2011 kostar 120 kr för vuxna, ungdomar
< 25 år 50:-. Summan kan betalas in på Pg. 476 77 25-7.
Ange namn, adress, telefonnr, mailadress. Stödjande familjemedlem kan
betala in 10 kr på samma Pg.
Du når föreningen genom telefon till Stig Larsson, 0155 - 28 22 60 eller
mail; stickan.larsson@gmail.com
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