
Fågelföreningen
Tärnan

Nyköping/Oxelösund
Program 

augusti 2014 – januari 2015



Programmet för augusti 2014 - januari 2015

2014-08-27, onsdag kl 18.00 - 20.00
Tornkväll vid Strandstuviken 
Ansvariga Marianne Mattiasson 070-660 10 33 och Mats Anders-
son.

2014-09-10 - 2014-09-14, onsdag - söndag
Långhelg i Skåne.
Häng med på årets långresa till Skåne med fokus på rovfåglar och
social samvaro! 

Vi kommer att besöka klassiska fågelmarker i sydvästra Skåne.
Bland annat kommer vi att besöka Falsterbo, trakterna runt Bör-
ringe- och Havgårdssjöarna, Fyledalen och trakterna runt Kranke-
Ellestads- och Snogeholmssjöarna. Boendet blir på Smygehuks
vandrarhem, vi lagar mat och äter tillsammans i trevlig miljö. Vi
kör i minibussar från Nyköping kl 15.00 på onsdag den 10 sep-
tember och planerar att vara tillbaka i Nyköping senast 19.00 på
söndag kväll.

Pris för hela resan inkluderande transporter och boende 2550 kro-
nor per person, kostnad för gemensamt självhushåll tillkommer. 
Vill du åka med på resan anmäler du dig till Ingvar Jansson på
070-570 70 25 och därefter genom att senast den 1 juli sätta in
300 kr på Fågelföreningen Tärnans Pg. 476 77 25-7. Skriv
Skåneresan 2014 på inbetalningen och ange namn, adress, tele-
fonnr och mailadress. Anmälan är bindande. Deltagarantalet är
begränsat till 12 (+ ansvariga för resan) personer.

Ansvariga för och med på resan är Ingvar Jansson 070-570 70 25,
Stig Larsson, Jan Sjöstedt och Jan-Eric Hägerroth. Resan görs i
samarbete med Studiefrämjandet.



2014-09-21, söndag kl 07.00 - 12.00
Exkursion med ”Fågellokalsboken i handen”
Besökslokal bestäms utifrån väderförutsättningar. Samling vid
parkeringen mellan Restaurangskolan och Autoexperten utmed
Spelhagsvägen. 
Ansvariga Per Eriksson 070-659 21 86 och Björn Johansson.

2014-10-04, lördag kl 08.00 - 14.00
Stora fågelräknardagen, WBW, vid Horns båtvarv 
Som vanligt finns Tärnan på plats på berget vid Sköthagens mader
vid Horns båtvarv.
Ansvariga Bertil Karlsson 070-347 55 55 och Stig Larsson.
I samarbete med Studiefrämjandet.

Glada, en av Skåneresans målarter. Foto Ingvar Jansson



2014-10-19, söndag kl 08.00 - 12.00
Skåraområdet
Idag beger vi oss till Skåraområdet vid Hallbosjön för att räkna in
alla gäss som finns här, givetvis får vi se många andra arter också
vid denna storslagna fågellokal. Samling vid parkeringen mellan
Restaurangskolan och Autoexperten utmed Spelhagsvägen. 
Ansvariga Ingvar Jansson 070-570 70 25 och Jan Sjöstedt.

2014-10-22, onsdag kl 19.00 - 22.00
Reseberättelse, Nepal
I våras var tre medlemmar från Tärnan i Nepal och bl.a. skådade
fågel. Denna kväll bjuder de på en billigare variant på resa då de

Longtailed minivet, Nepal. Foto Ingvar Jansson



berättar med ord och bild hur det var där. Välkomna. De som
reste dit var Jan Sjöstedt, Ingvar Jansson och Stig Larsson 073-093
86 51, de är även ansvariga för denna kväll. Vi träffas i Pensionär-
ernas hus, V Trädgårdsgatan 53, Nyköping.

2014-10-31 - 2014-11-02 fredag morgon - söndag kväll
Skådarresa till Varberg
Följ med oss och skåda höstfågel i trakten av Varberg. Vi reser i
Studiefrämjandets minibuss med avfärd från Nyköping fredag 31
oktober 06.00 och hemkomst senast 21.00 på söndag 2 november. 
Vi bor på DHR Västervåg vandrarhem, där vi har nära till flera
intressanta fågellokaler, bland annat Getteröns naturreservat och
Morups tånge. 

Priset är 1100 kr/person och då ingår resan, två övernattningar
samt mat (frukost två dagar, matsäck två dagar samt middag på
fredag och lördag). Eventuell ytterligare måltid på hemresan beta-
las av resenären. Summan sätts in på Tärnans Pg. 476 77 25-7
efter att man anmält sig till Susanne Stilling på 0155-28 93 01
eller tarnan@sormlandsornitologerna.se. Skriv Hallands-resan
Skådargänget på höstresan till Varberg 2013. Foto Bertil Karlsson



2014 på inbetalningen och ange namn, telefonnr och mailadress.
Anmälan är bindande. Det finns plats för 6 personer (+ Karin och
Susanne), först till kvarn gäller. Anmälan senast sön-dag 12 okto-
ber! Ansvariga för och med på resan är Susanne Stilling och Karin
Lindström. Resan görs i samarbete med Studiefrämjandet.

2014-11-05, onsdag kl 19.00 - 22.00
Om nattskärrans leverne
Urban Rundström, bördig från Katrineholm, kommer i kväll och
berättar om denna sägenomspunna fågel som vi egentligen bara
hör surra i sommarnatten över ett hygge i storskogen.
Ansvariga Marianne Mattiasson 070-660 10 33 och Per Eriksson.
Vi träffas i Pensionärernas hus, V Trädgårdsgatan 53, Nyköping.

Skata. Foto Thomas Larsson



2014-11-08, lördag, 08.00 - 14.00
Naturvårdsbränning, vi besöker aktuell sådan 
Markus Forsberg från länsstyrelsen tar oss idag med på en heldag
till en aktuell naturvårdsbränning i vår närhet. Markus kommer
att berätta om varför man gör dessa bränningar och vad för arter
som vi redan nu kan få se, såväl fåglar som växter. Vi hoppas att
vi får se den för Sörmland ovanliga tretåiga hackspetten som gyn-
nas av bränningar. Samling vid parkeringen mellan Restau-
rangskolan och Autoexperten utmed Spelhagsvägen. Anmälan till
Ragnar Falk (ragnar.falk@gmail.com) senast 5 november. Ak-
tiviteten är ett samarrangemang med Naturskyddsföreningen i
Södra Sörmland.
Ansvariga Markus Forsberg och Ragnar Falk (ragnar.falk@gmail.com). 

2014-11-17, måndag kl 19.00 - 20.30.
Ingemar Lind kommer på besök och visar film 
Tärnan tillsammans med Studiefrämjandet arrangerar detta på
Culturum – i den stora salen (Konsertsalen).
Ansvariga Ingvar Jansson 070-570 70 25 och Stig Larsson.

Myrspovar rastande vid Horns båtvarv maj 2014. Foto Ingvar Jansson



2014-12-09, tisdag kl 19.00 - 22.00
Medlemmarnas bildafton 
Bertil Karlsson kommer att visa bilder från Tibet och Himalaya.
Alla är välkomna att visa egna bilder. För planering kontakta Su-
sanne Stilling. Vi träffas i Pensionärernas hus, V Trädgårdsgatan
53, Nyköping. 
Ansvariga Susanne Stilling 0155-28 93 01 och Karin Lindström.

2015-01-01, onsdag, kl 12.00 - 14.00
Nyårsvandring utmed ån 
Som vanligt erbjuder Tärnan på lite nyårsmotion och insamlande
av nyårsfåglar. Vi träffas som vanligt vid Tovastugan och den
parkeringen som är där. Om underlaget för vandring är besvärligt
uppströms ån kan det blir en lättare vandring neråt hamnen. 
Ansvariga Stig Larsson 073-093 86 51 och Ann Löwbeer.

2015-01-17, lördag.
Artrally 2015 
Mer info kommer på hemsidan och via Sörmlandsmailet.
Ansvariga Jan Gustafsson 070-321 60 45 och Tommy Pettersson.

Tärnan informerar
Måndagslediga
Som vanligt erbjuder Tärnan skådning för måndagslediga under
hösten. Skådningen är lättsam skådning för ovana och vana skå-
dare. Det är som vanligt Björn Johansson och Kjell Eriksson som
håller i dessa skådningsmåndagar. För mer info om datum under
hösten tittar ni på Tärnans hemsida, tarnan.eu eller kontaktar
Björn på 070-581 15 71. I samarbete med Studiefrämjandet.

En app till mobilen
För Tärnans medlemmar och andra fågelintresserade finns nu en
LINE BAND-grupp (ett s.k. band) som heter Tärnan, en gratis



Tornfalk. Foto Pekka Pulsa



app för smarttelefoner. Få snabb information och ge snabb infor-
mation till dina fågelskådarkamrater. Tärnan erbjuder som komp-
lement till hemsidan och sörmlandsmailet tillgång till en app till
mobiltelefonen där du kan få och skicka information till de som är
anslutna. Här kan du direkt rapportera om du ser något ovanligt
eller bara få en fråga om samåkning för en skådartur. Här kom-
mer Tärnan att påminna om de aktiviteter som föreningen erbjud-
er. Mer information läser du på Tärnans hemsida tarnan.eu

Billig fågelmat
Tärnan har förhandlat fram medlemspriser hos Stigtomta kvarn.
Klipp ut medlemskortet som finns i programmet du håller i och
visa upp det så erhåller du rabatten. De har en affär nere vid Östra
Längdgatan (in på gården bakom Brunelius Måleri) i Nyköping.

Domherre, hane. Foto Thomas Larsson



Vid bilresor
Tärnan rekommenderar milersättning med 10 kr/mil per
medresenär vid bilresor.

Bli medlem i Tärnan
Medlemsskap i Tärnan under 2014 kostar 170 kr för vuxna, ung-
domar < 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 med medlemsärenden genom telefon till Stig
Larsson, 0155 - 28 22 60 eller mail stickan.larsson@gmail.com eller
andra ärenden via mail tarnan@sormlandsornitologerna.se

Tärnans hemsidesadress
Besök Tärnans hemsida tarnan.eu där får du veta mer om vad som hän-
der i vårt område.

Är du med i Sörmlandsmailet? 
Om inte, gå med nu! Anmäl dig på tarnan.eu. Här får du påmin-
nelse om aktiviteterna dagarna innan samt även om nya exkur-
sioner som bara presenteras här, utställningar och andra små tips.



Tärnan 
samarbetar med

Klipp utmed den prickade linjen

Medlemskort i 
Fågelföreningen 

Tärnan 
Nyköping/Oxelösund

2014

........................................................
Namnteckning
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