
Fågelföreningen
Tärnan

Nyköping/Oxelösund
Program 

augusti 2012 – januari 2013



Nedan följer programmet för andra halvåret av 2012
samt januari 2013.

2012-08-26 Hamnvandring, vi träffas kl 17.00 vid Vatt-
ensportens Hus kl.17.00. 
Ansvarig Jan Gustafsson (070 - 321 60 45).

2012-09-02 Koloniträdgårdsvandring - Tjuvholmen, vi
träffas kl. 17.00 vid parkeringen ner mot Ängstugans
fågeltorn.
Ansvarig Jan Gustafsson (070 - 321 60 45).

2012-09-30 Vi får besök av Fågelföreningen från Norr-
köping (Fink) och har då en samexkursion med dessa till
någon bra höstlokal. Vi träffas kl. 09.00 vid parkeringen
vid NA Svensson.
Ansvariga  Bertil Karlsson (070 - 347 55 55) och
Marianne Mattiasson.

2012-10-06 Nu är det den stora fågelräknardagen igen
och Tärnan befinner sig då som vanligt vid Horns båt-
varv, på någon av kullarna i beteshagen, allt beroende på
väder var vi står. Mellan kl. 08.00 -14.00 finns vi där.
Vid otjänlig väderlek kan arrangemanget avbrytas tidi-
gare en planerat.
Ansvarig Björn Johansson (070 - 581 15 71).



2012-11-12 Kvällen går i temat Östra Afrika. Vi får
besök av Göran Andersson som berättar och visar bilder
från olika resmål i Östra Afrika.
Vi träffas kl. 19.00 i Pensionärernas hus, V Trädgårds-
gatan 53, Nyköping.
Ansvariga Stig Larsson (073 - 093 86 51) och Per Eriksson.

2012-11-26 Ingemar Lind kommer även i år på besök
och visar bilder. Kl 19.00 börjar visningen i lokaler i
Culturum, kom i god tid innan 19.00.
Samarrangemang med Studiefrämjandet.
Ansvarig Marianne Mattiasson (070 - 660 10 33) och
Ingvar Jansson.

2012-12-12 Medlemmarnas bildmöte.
Vi träffas kl. 19.00 i Pensionärernas hus, V Trädgårds-
gatan 53, Nyköping.
Ansvariga Susanne Stilling (0155 - 28 93 01) och Björn
Johansson.

2013-01-01 Nyårsvandring, som traditionen bjuder van-
drar vi utmed ån eller ner till hamnen. Vi träffas kl.
12.00 vid parkeringen vid Tovastugan.
Ansvariga Stig Larsson (073 - 093 86 51) och 
Ann Löwbeer.

2013-01-19 Artrally 2013, mer info kommer på hemsidan.
Ansvariga Jan Gustafsson (070 - 321 60 45) och Tommy
Pettersson.



Bli medlem i Tärnan
Medlemsskap i Tärnan under 2012 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. 

Medlemsavgiften har höjts för att medlemmar skall få FSOs årsbok
i brevlådan utan att betala något separat för den. Årsboken kostar
normalt 130 kr + porto att få. 

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

Ny hemsidesadress:
Besök Tärnans hemsida (http://tarnan.eu) där får du veta mer om vad
som händer i vårt område. Det är samma hemsida och den ligger kvar
på den gamla adressen. Vi har gjort detta domäninförskaffande för att
göra det lättare i dagligt tal tala om var vi finns på nätet.

Är du med i Sörmlandsmailet? Om inte, gå med nu!
Anmäl dig på http://tarnan.eu
Här får du påminnelse om aktiviteterna dag-
arna innan samt även om nya exkursioner 
som bara presenteras här, utställningar och 
andra små tips.
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