
Fågelföreningen
Tärnan

Nyköping/Oxelösund
Program augusti 2011 – 

januari 2012



Under hösten kommer vi prova ett nytt tema. Det kommer bli några
hamnvandringar i Nyköping. Allt för att visa på hur mycket fågel det
finns att se i den absoluta närheten av stadens bebyggelse, vilket inte
kräver några som helst resor till olika fågellokaler.

Under augusti en tjejexkursion som kommer att annonseras ut via mail
och hemsida. Vid frågor ring Susanne Stilling (0155 - 28 93 01).

Nedan följer programmet för hösten och fram till sista
aktiviteten i januari 2012.

21 augusti kl 17.00 Hamnvandring Nyköping. 
Samling vid restaurang Seaside.
Ansvariga Jan Gustafsson (070 - 321 60 45) och Susanne Stilling.

4 september kl 17.00 Hamnvandring Nyköping. 
Samling vid restaurang Seaside.
Ansvariga Jan Gustafsson (070 - 321 60 45) och Marianne Mattiasson.

18 september kl 17.00 Hamnvandring Nyköping. 
Samling vid restaurang Seaside.
Ansvariga Jan Gustafsson (070 - 321 60 45) och Björn Johansson.

1 oktober kl 08.00 till 14.00. Som vanligt så är det den stora fågelräk-
nardagen vid Horn första lördagen i oktober och givetvis så finns Tär-
nan där. 
Kom när det passar Er under dagen.
Träffpunkten är då på kullen uti hagen bredvid småbåtshamnen.
Ansvariga Bertil Karlsson (070 - 347 55 55) och Jan Gustafsson.

9 oktober kl 16.00 Hamnvandring Nyköping. 
Samling vid restaurang Seaside.
Ansvariga Jan Gustafsson (070 - 321 60 45) och Ingvar Jansson.



13 oktober kl 19.00 Bildvisning om en resa till Etiopien. 
Jan Sjöstedt och Bertil Karlsson var i början av året på en fågelresa till
Etiopien, nu i kväll får vi följa med i deras spår.
Vi träffas i Alla Helgona Församlingshem.
Ansvariga Per Eriksson (0155 - 21 22 40) och Marianne Mattiasson.

16 november kl 19.00 Svalan, fortsättningskurs och nyheter med den
nya Artportalen 2.
Per Flodin visar och lär oss mer i Svalan, den stora rapporteringsbasen
för naturens fåglar, djur, växter m.m. 
Anmälan till Stig Larsson (073 - 093 86 51).
Vi träffas vid Rydbergs bygg.
Ansvariga Stig Larsson (073 - 093 86 51) och Ingvar Jansson.

20 november FSO:s höstkurs har temat våtmarker. 
Plats Åsa folkhögskola. Mer info kommer via sörmlandsmailet och på
hemsidor under hösten.

28 november Ingemar Lind kommer på besök till Culturum, mer infor-
mation kommer under hösten på hemsidan och via sörmlandsmailet.

8 december kl 19.00 Medlemmarnas bildafton.
Som vanlig så kan du som medlem visa dina bilder denna kväll. 
Anmäl dig och vad du skall visa till Susanne Stilling.
Vi träffas i Alla Helgona Församlingshem.
Ansvariga Susanne Stilling (0155 - 28 93 01) och Björn Johansson.



Januari 2012

1 januari kl 12.00 Nyårsvandring utmed ån i centrala Nyköping.
Samling vid Tovastugan.
Ansvariga Stig Larsson (073 - 093 86 51) och Ann Löwbeer.

21 januari kl 08.00 Artrally 2012.
Mer info kommer att finnas på Tärnans hemsida under hösten.
Anmälan senast 15 januari till Jan Gustafsson (solvidd@gmail.com).
Ansvariga Jan Gustafsson (070 - 321 60 45) och Tommy Pettersson.

Är du med i Sörmlandsmailet? Om inte, gå med nu!
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 2011 kostar 120 kr för vuxna, ungdomar
< 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

Inför 2012
Medlemsskap i Tärnan under 2012 kostar 170 kr för vuxna, 
ungdomar < 25 år 50:-. 
Summan kan betalas in på Pg. 476 77 25-7. 

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, så ni tjänar en hel del trots 
en höjning på 50 kr.

Alla bilder, foto av: Kjell Widén.
Programkommitté: Tärnans styrelse.
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