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Programmet för januari - augusti 2016

2016-01-26, tisdag kl 19.00 - ca 21.30
Medlemsafton med introduktion till Line Band
Vi träffas i lättsam anda och pratar om allt som har med fåglar och natur 
att göra. Vi kommer också att visa Line Band Tärnan, så att alla kan skicka 
och ta emot meddelanden. Vi håller till på Stig Larssons arbetsplats, 
Företagsvägen 20, Arnö, Nyköping. Föreningen bjuder på fika.
Anmälan görs till Stig Larsson 073-093 86 51 senast den 24 januari. Ans-
variga för kvällen är Stig Larsson, Susanne Stilling och Ragnar Falk.

2016-02-10, onsdag kl 19.00 - ca 21.30
Fjälluggla
Kvällen ägnas helt åt den otroligt vackra fjällugglan som under 2015 
hade ett bra år i de nordiska fjällmarkerna. Jan-Eric Hägerroth som ingår 
i Club300s fjällugglegrupp kommer i kväll att visa bilder och berätta om 
hur det gick för fjällugglan 2015. Vi träffas i Pensionärernas hus på Västra 
Trädgårdsgatan 53 i Nyköping. Föreningen bjuder på fika. Ansvariga för 
denna kväll är Susanne Stilling 0155-28 93 01, Marianne Mattiasson och 
Björn Erixon.

2016-02-17, onsdag kl 19.00 - ca 21.30
En resa till Gambia
I kväll berättar Ingvar Jansson, Jan Sjöstedt och Stig Larsson om sin resa 
till Gambia 2015. Vi får också njuta av Ingvars vackra bilder från resan. 
Vi träffas i Pensionärernas hus på Västra Trädgårdsgatan 53 i Nyköping. 
Föreningen bjuder på fika. Ansvariga för denna kväll är Ingvar Jansson 
070-570 70 25 och Stig Larsson.

2016-02-24, onsdag kl 19.00 - ca 21.30
Årsmöte
Härmed kallas föreningens medlemmar till årsmötet 2016. Efter årsmötes-
förhandlingarna delas Jörgen Israelssons minnesfond ut, och sedan berät-
tar Jan Gustafsson om föreningens stora inventeringsuppdrag 2015, den 
stora kustfågelinventeringen. Vi träffas i Pensionärernas hus på Västra 



Trädgårdsgatan 53 i Nyköping. Föreningen bjuder på fika. Ansvariga för 
kvällen är Ingvar Jansson 070-570 70 25 och Stig Larsson.

2016-03-06, söndag kl 09.00 - ca 12.00
Har våren kommit vid Femöre?
Vi tar oss ut till Femörehuvud och ser om våren kommit eller om det är så 
att den kommer denna dag. Vi träffas på Femörehuvuds stora parkering  
kl 09.00. Ansvariga är Jan Karlsson 070-680 38 46 och Björn Johansson.

2016-03-09, onsdag kl 17.00 - ca 20.00
Lyssna efter ugglor i skymningen
Som vanligt så här års åker vi ut för att lyssna efter skymningsugglorna 
berguv och sparvuggla. Vi kommer att åka till trakterna av Ytterbo,  
Buskhyttan. Samling vid parkeringen mellan Restaurangskolan och Auto-
experten utmed Spelhagsvägen, Nyköping. Ansvariga är Per Astfeldt  
070-659 21 86 och Mikael Gemsjö.

2016-03-12 - 13, lördag - söndag, avresa lördag kl 13.00
Skådarresa till Gysinge
Vi åker till Gysinge på gränsen mellan Gästrikland och Uppland vid  
Dalälven för att titta och lyssna på ugglor och hackspettar, spännande trakt 
även för varg och skogshöns. Start från Nyköping lördag kl 13.00. Boende 
på vandrarhemmet i Gysinge. Plats för 8 deltagare inkl ledarna. Kostnad 
750 kr, då ingår busshyra, logi, frukost och lunchmatsäck på söndagen. 
Middag äts på restaurang och betalas av var och en. Hemkomst senast kl 
18.00 på söndag. Första anmälningsdag söndag 31 januari från kl. 12.00. 
Sista anmälningsdag söndagen den 21 februari. Anmälan är bindande om 
inte reserv finns. Anmälan till Björn Erixon 072-565 70 44. Ansvariga 
Björn Erixon och Marianne Mattiasson.

2016-04-13, onsdag kl 18.00 - ca 20.00
Tornkväll i Strandstuviken, Nyköping
Välkomna till fågeltornet. Ansvariga är Sofi Nordfeldt 076-860 24 03 och 
Peter Lantz.



2016-04-23 - 24, lördag - söndag
Vårvandring I TINTOMARAS SPÅR
Naturkännaren Bert Lindgren tar oss med på två dagars vandring i mark-
erna öster om Kvarsebo. Bland annat besöker vi Kvarseboklint och Nävsjö-
mossens naturreservat, som invigdes 2014. Varje dagsetapp är ca 1 mil. 
Start: lördag 23 april kl 11.00 vid Österhagen. Åter: söndag 24 april före  
kl 16.00. Anmälan till Bert Lindgren 0155-72 333 eller Sven Jonsson  
0155-22 74 11. Arrangemanget är ett samarbete mellan Nyköpings Frisk-
sportklubb, Naturskyddsföreningen Södra Sörmland och Tärnan. Mer 
information kommer på Tärnans hemsida under våren.

2016-04-27, onsdag kl 18.00 - ca 20.00
Den nya våtmarken Järpsätter - Ytterbo våtmark
Vi besöker den nya våtmarken vid Ytterbo, Buskhyttan. Vad kan vi se 
denna kväll? Samling vid parkeringen mellan Restaurangskolan och  
Autoexperten utmed Spelhagsvägen, Nyköping.
Ansvariga är Jan Gustafsson 070-321 60 45 och Mikael Gemsjö.

2016-05-04, onsdag kl 18.00 - ca 20.00
Tornkväll i Strandstuviken, Nyköping
Välkomna till fågeltornet. Ansvariga är Björn Erixon 072-565 70 44 och 
Susanne Stilling.

2016-05-07, lördag
Tornkampen och Fågelskådningens Dag
Vi håller till på Labro ängar, Nyköping. Tornkampen börjar kl 05.00 i 
Labro fågeltorn och håller på till kl 13.00. Fågelskådningens Dag börjar 
kl 07.00 med en första guidad tur till fågeltornet, samling vid reservatets 
parkering vid Tuvhättevägen. Nästa tur avgår kl 09.00 från samma plats. 
Ett samarrangemang med Studiefrämjandet. 
Ansvariga Marianne Mattiasson 070-660 10 33, Per Astfeldt, Mats Anders-
son och Ingvar Jansson.



2016-05-14, lördag kl 06.00 - ca 14.00
Skärgårdstur till ön Beten
En vårtur till ön Beten i Oxelösunds skärgård. Vi åker ut med Fredrik 
Blomqvist och hans båt från Gästhamnen i Oxelösund. En tur eller två 
turer, finns plats för 6 personer alt. 12 personer inkl ledare. Kostnad 150 kr/
person vid fulltalig båt, vilket betalas till Tärnan efter anmälan till ansvarig. 
Anmälan är bindande om ej reserv finns, senaste anmälningsdag den 7 maj 
till Jan Gustafsson 070-321 60 45. Även Markus Forsberg är ansvarig.

2016-06-07, tisdag kl 21.30 - ca 01.00
Nattexkursion
Den populära exkursionen med sikte på nattens sjungande fåglar kör vi 
som vanligt med Jan Sjöstedt som ansvarig ciceron. Samling vid parkerin-
gen mellan Restaurangskolan och Autoexperten utmed Spelhagsvägen, 
Nyköping.  Ansvariga Jan Sjöstedt 070-572 92 32 och Ingvar Jansson.

2016-06-12 – 19, söndag – söndag
Skådarvecka i Ljungdalen
En veckas fågelskådning och samvaro i Ljungdalen-området i norra Här-
jedalen. Vi reser i minibuss och bor i Fjällhornets stugor. Se även www.
fjallhornet.se Vi gör dagsturer med minibuss till intressanta fågellokaler i 
området, bl.a. Flatruet (kalfjällsplatå) och Storsjödeltat. Även inom gån-
gavstånd finns fina utflyktsmål. Maten lagar vi för det mesta tillsammans 
i Storstugan, men på dit- och hemresan och kanske någon gång under veck-
an äter vi på restaurang. Priset blir ca 3200 kr/person och inkluderar resa, 
logi och mat (förutom mat på restaurang). Det finns plats för 13 personer 
(+ Marianne, Inger och Mats), först till kvarn gäller.
Anmälan, som är bindande om inte reserv finns, görs tidigast den 31 janu-
ari kl 10.00 till Mats Andersson på e-post matsanderss@hotmail.com eller 
telefon 070-325 01 40. Sista anmälningsdag är 31 mars. 
Ansvariga för och med på resan är Marianne Mattiasson, Inger Kullander 
och Mats Andersson 070-325 01 40. Resan görs i samarbete med Studie-
främjandet. Läs mer på Tärnans hemsida (tarnan.eu) under ”Skådarvecka i 
Ljungdalen”.



2016-08-27 – 28 lördag-söndag
Utbildningshelg
Tärnan bjuder på en ny utbildningshelg efter succén med den förra utbild-
ningshelgen, temat kommer denna gång att bli rovfåglar. Upplägg m.m. 
kommer att presenteras under våren 2016.
Men boka in denna helg i era almanackor redan nu, och visst kan ni anmäla 
er redan nu om ni vill till Jan Gustafsson (solvidd@gmail.com).

Exkursioner som annonseras digitalt
Skådning för måndagslediga
Som vanligt erbjuder Tärnan skådning för måndagslediga under våren. 
Skådningen är lättsam skådning för ovana och vana skådare. Det är som 
vanligt Björn Johansson och Kjell Eriksson nu tillsammans även med Alf 
Andersson och Mats Andersson som håller i dessa skådningsmåndagar. 
För mer info om datum under våren tittar ni på Tärnans hemsida, tarnan.eu 
eller kontaktar Björn på 070-581 15 71. I samarbete med Studiefrämjandet.

Polen i maj 2016?
Vi planerar en resa till Polen i maj månad, ofta en härlig tid i Polen med 
mycket fågel. Vi räknar bl.a. med att kunna se skäggtärna, vitvingad tärna, 
svarttärna, vit- och svart stork, vattensångare, mellanspett och mycket 
annat. Vi som planerar är Jan Sjöstedt, Stig Larsson och Ingvar Jansson. 
Resans slutliga upplägg, tidpunkt, kostnader m.m. kommer att annonseras 
på Tärnans hemsida, sörmlandsmailet och Line Band Tärnan så fort plan-
eringen är klar.  

Naturdagar
Tärnan finns på öppna naturdagar, vid Stendörren under maj och Vid vår å 
vi gå under vecka 23. För båda aktiviteterna söker vi medhjälpare. 
Kontakta Ingvar Jansson 070-570 70 25 för Stendörren,
och till Marianne Mattiasson 070-660 10 33 för Vid vår å vi gå.

En app till mobilen
Få och ge snabb information om spännande fågelobservationer i närområ-
det. Tärnan erbjuder som komplement till hemsidan och sörmlandsmailet 



tillgång till appen Line Band Tärnan för smarta telefoner, där du kan få och 
skicka information till dem som är anslutna. Här kan du direkt rapportera 
om du ser något ovanligt eller bara få en fråga om samåkning för en skå-
dartur. Här kommer Tärnan att påminna om de aktiviteter som föreningen 
erbjuder. Du kan få mer information 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 er-
håller du rabatten. De har en affär nere vid Östra Längdgatan (in på gården 
bakom Brunelius Måleri) i Nyköping.

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

Bli medlem i Tärnan
Medlemskap i Tärnan under 2016 kostar 170 kr för vuxna, ungdomar < 25 
år 50 kr. 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, 073-093 86 51 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 händer i 
vårt område.

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