
Fågelföreningen Tärnan
Nyköping/Oxelösund

Program september 2010 – juni 2011



9 september kl 18.00
Fågelskådningsdax för kvinnor
Vårens skådningstillfälle upprepas, då det är en efterfrågad aktivitet.
Alla kvinnor i vår förening, och skådande kvinnor runt om i Söderman-
land med omnejd är välkomna att komma med. Vi träffas på p-platsen
vid ICA Supermarket, Oppeby, Nyköping kl 18.00. Vid regn ställs ak-
tiviteten in. Vi åker dit fåglarna finns. Ta gärna med gummistövlar och
lite fika. Har du kikare och tub ta även med det! 
Anmälan till Susanne Stilling, tfn 0155-289301, senast 6/9.

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

31 oktober kl 09.00-12.00
Idag tar Björn Johansson oss ut någonstans där vi har chansen att se
lite sena fåglar som är på väg söderut. Anmälan till Björn senast kl
19.00 på fredag den 29 oktober
Ansvarig Björn Johansson tel 070-581 15 71.



9 november kl 19.00
Svalan, fortsättningskurs, plats Rydbergs bygg.
Per Flodin visar i kväll hur du som användare av rapportsystemet
svalan skall kunna tillgodogöra dig det bäst. Anmälan till Stig Larsson
senast kl 19.00 på söndag den 7 november, tel 073-093 86 51. 
Ansvarig Stig Larsson tel 073-093 86 51.

8 december kl 19.00
Medlemmarnas bildafton, som vanligt så får Ni medlemmar chansen
att visa Era bilder. 
Vi ses i Alla Helgona Församlingshem.
Ansvarig Susanne Stilling tel 0155-28 93 01.



1 januari kl 12.00
Nyårsvandring  vi ses kl 12.00 vid Tovastugan. 
Ansvarig är Stig Larsson tel 073-093 86 51.

15 januari kl 08.00
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.

17 februari kl 19.00
Nu är det dags för årsmöte igen, härmed kallas alla medlemmar till or-
dinarie årsmöte. Vi ses kl 19.00 i Alla Helgona Församlingshem. 

8 maj kl 07.00 och 09.00
Sedvanliga Fågelskådningens Dag

Under mars, april och juni kommer det också att bjudas på några fler
exkursioner som kommer annonseras enbart på sörmlandsmailet och
då med väldigt kort varsel, förmodligen bara dagen innan eller så pass
sent som på fm innan utflykten, för att få bästa möjliga kontroll på
väder och tillgång på fåglarna. Dessa exkursioner kommer styras av
vad som har setts och när något setts. Det som är planerat är att få till
en uggletur i mars, en tjejexkursion i april och nattsångarlysning i juni.
Hur man anmäler sig till sörmlandsmailet kan man läsa om på vår
hemsida, adress: http://tarnan.sormlandsornitologerna.se

Bli medlem i Tärnan
Medlemsskap i TÄRNAN under 2010 kostar 120 kr för vuxna, ungdo-
mar < 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

Alla bilder, foto av: Mikael Ackelman/N.
Programkommitté: Tärnan´s styrelse. 
Layout: Lennart Östlund.


