
Fågelföreningen Tärnan
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Program februari 2010 - januari 2011
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Tärnan´s årsmöte blir den
16 februari.
Bertil Karlsson visar bilder
från en resa till Sydamerika.
Vi träffas kl 19.00 i Alla
Helgona Församlingshem.
Ansvarig Ingvar Jansson tel
0155-28 73 73.

Svalan, fortsättningskurs
9 mars kl 19.00.
Per Flodin fortsätter i kväll
med sin utlärning om
användandet av rapport-
systemet svalan. Anmälan
till Stig Larsson, tel 073-093
86 51. Vid anmälan så
kommer du få veta var vi
kommer att vara.

Programpunkter februari 2010 - januari 2011
Fågelskådning för tjejer
Onsdagen den 21 april möts
vi kl 18.00 på ICA Super-
market, P-plats, Oppeby.
Därifrån åker vi gemensamt
till någon bra fågelmark
och skådar, kanske blir det
Vadsjön eller varför inte
Strandstuviken! Har du
problem att möta upp eller
har andra funderingar hör
gärna av dig. Observera:
anmäl ditt intresse till
Susanne, tfn 0155-28 93 01.

Fågelskådningens Dag på
Labro, den 9 maj träffas vi
kl 07.00 och kl 09.00 vid
parkering Tuvhättevägen.
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Ansvarig Per Eriksson tel
0155-21 22 40.

Den stora fågelräknardagen
lördag 2 oktober kl 08.00-
14.00 vid Horns båtvarv.
Ansvarig Bertil Karlsson tel
070-347 55 55.

Svalan, nybörjarkurs
9 november kl 19.00.
Per Flodin visar i kväll hur
du som ny användare av
rapportsystemet svalan
skall kunna tillgodogöra dig
det bäst. Anmälan till Stig
Larsson, tel 073-093 86 51.
Vid anmälan så kommer du
få veta var vi kommer att
vara. Datum kommer
senare.

Medlemmarnas bildafton, i
december, som vanligt så får
Ni medlemmar chansen att

visa Era bilder.
Vi ses i Alla Helgona För-
samlingshem i december,
datum kommer senare.
Ansvarig Susanne Stilling tel
0155-28 93 01.

Nyårsvandring som vanligt
den 1 januari, vi ses kl 12.00
vid Tovastugan. Ansvarig är
ej utsedd ännu.
Artrally 2011 är den 15
januari, startid kl 08.00.
Anmälan senast 9 januari till
ansvariga. Mer info vid
anmälan.
Ansvariga Jan Gustafsson tel
0155-22 32 31, eller via
epost, (solvidd@gmail.com)
och Tommy Pettersson.

Linnea
Strikeout



4

Anslut dig till mail-gruppen "Sormland-fagel"

Alla bilder (utom Sydamerikabilden)
foto: Thomas Larsson.
Foto: Sydamerikabilden: Bertil Karlsson
Programkommitté: Bertil Karlsson,
Per Eriksson, Susanne Stilling

Medlemsskap iTÄRNAN under 2010
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

Vill du få reda på de sörmländska fågelföreningarnas programpunkter via
mail?
Kanske har vårt fina program av misstag hamnat i återvinningen eller har du
glömt att titta i almanackan?
Anmäl dig då till vårt ”sormland-fagel” där programpunkter samt roliga
upptäckter annonseras ut.
På detta sätt missar du inte några av våra händelser och håller dig uppdaterad
på vad som händer i våra marker.
Idag är vi många som redan är anslutna till ”sormland-fagel” och tanken är
att det skall fungera som forum för aktiviteter samt för ”spontanskådning”.
Utöver fastslagna exkursioner med föreningarna skall man kunna lägga in en
egen ”utflykt” på denna mail-lista.
Ex. Om man har tänkt sig en lördagsmorgon på Femöre huvud mailar man ut
det på maillistan.
På så sätt kanske fler tar sig dit samma morgon för att skåda tillsammans eller
bara för att få lite hjälp av vad som ses eller kanske få titta i en tubkikare.
På detta vis kan det bli fler exkursioner som tidsmässigt passar en själv bättre
och där man har sett aktuellt väder.
Hur man anmäler sig kan man läsa om på vår hemsida, adress:
http://tarnan.sormlandsornitologerna.se
För att undvika spam/virus i denna maillista måste anmälan bli godkänd samt
att det ej går att bifoga filer till denna gruppmail.

Per Eriksson

Layout: Lennart Östlund


