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Jubileumsprogram hösten 2013.

2013-08-22, torsdag kl 17.30-19.30.
Tornkväll vid Strandstuviken. Kvällen till ära kommer Gigi
Sahlstrand och pratar om kikare m.m. 
Ansvariga Björn Johansson (070-581 15 71) och Susanne Stilling.

2013-09-01, söndag kl 16.00-18.00.
Den populära hamnvandringen i Nyköping kör vi en repris på. Vi
samlas som vanligt vid Vattensportens Hus.
Ansvarig Jan Gustafsson (070-321 60 45).

2013-09-07, lördag (se separat inbjudan).
Tärnan fyller 30 vilket firas med diverse aktiviteter.

2013-09-28, lördag kl 08.00 och 09.00, två avgångstider.
Ön Lacka besöker Tärnan denna höstdag. Pierre Stålnäbb som är
boende på ön tar oss dit. Avfärd från Källviks brygga, där vi samlas
kl 08.00 och första avgången är kl. 08.00 och den andra kl. 09.00
eller så snart båten kommer tillbaka från första turen från Lacka.
Vi försöker arrangera samåkning till Källvik när vi vet hur många
vi blir. Anmälan görs till Karin Lindström, 073-773 79 66, senast
den 15 september. Det finns 6+6 platser, först till kvarn gäller.
Kostnad för båtresa är 150 kr/person som sätts in på Tärnans pg
konto 476 77 25-7 när du har anmält dig, ange namn och Lacka på
inbetalningen. Ansvariga Karin Lindström och Jan Karlsson.

2013-10-05, lördag kl 08.00-14.00.
Stora fågelräknardagen 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 Björn Johansson. 
I samarbete med Studiefrämjandet. 



2013-10-23, onsdag kl 19.00.
Kvällens tema är fågelskydd. Vår egen expert Jan-Eric Hägerroth
berättar i kväll om detta angelägna tema. Vi träffas i Pensionärernas
hus, V Trädgårdsgatan 53, Nyköping. Ansvariga Per Eriksson (070-
659 21 86) och Marianne Mattiasson.

2013-11-18, måndag kl 19.00.
Ingemar Lind kommer på besök och visar film. Tärnan tillsammans
med Studiefrämjandet arrangerar detta på Culturum – Olrogsalen. 
Ansvariga Ingvar Jansson (070-570 70 25) och Stig Larsson.

2013-11-27, onsdag kl 19.00.
Några från Tärnan gjorde en resa till Jordanien i våras, bilder från
den resan visas i kväll och berättare blir Jan Sjöstedt. Vi träffas i
Pensionärernas hus, V Trädgårdsgatan 53, Nyköping. Ansvariga 
Ingvar Jansson (070-570 70 25) och Stig Larsson.

2013-12-05, torsdag kl 19.00.
Medlemmarnas bildmöte, alla är välkomna att visa egna bilder. För
planering kontakta Susanne Stilling. Vi träffas i Pensionärernas hus,
V Trädgårdsgatan 53, Nyköping. Ansvariga: Susanne Stilling (0155-
28 93 01) och Karin Lindström. 

2014-01-01, onsdag, kl 12.00.
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.

2014-01-18, lördag.
Artrally 2014, mer info kommer på hemsidan och via Sörmlands-
mailet. Ansvariga Jan Gustafsson (070-321 60 45) och Tommy Pet-
tersson.



Bli medlem i Tärnan
Medlemsskap i Tärnan under 2013 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

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 dagarna innan samt även
om nya exkursioner som bara presenteras här, utställningar och 
andra små tips.

Vid dåligt väder kan exkursioner ställas in eller förkortas, råder
tveksamhet kontakta någon ansvarig.

Du som inte hämtat din lokalbok för Sörmlands län,
passa på att göra det vid ett deltagande vid någon av
höstens aktiviteter.

Teckning: Jörgen Israelsson.
Programkommitté: Susanne Stilling och Karin
Lindström.
Layout: Jan Gustafsson.
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