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JANUARI
Söndag 12/1 | Vinterfågelräkning längs strömmen
Årets inventering av sjöfåglar och andra vattenbundna 
fåglar längs Motala ström går av stapeln denna söndag. 
Vi räknar ensamma eller i grupp längs olika del sträckor 
från Glan i väst till Lindö i öst. Samling sker vid Salt
ängsbron kl: 09.00. Ansvarig: Britt Ring 073085 92 70

FEBRUARI
Söndag 16/2 | Ugglor och spettar i Leksandstrakten
INNE Ornitologen och fd. kommunekologen Staffan 
Müller visar vackra fågelbilder och berättar bl.a. om 
slag ugglor, lappugglor, tretåiga hackspettar och grå
spettar som han arbetat nära och länge med i trakterna 
kring Leksand. Därtill utlottning av en litografi av brö
derna von Wright – anmäl till Stig om du vill fika (se 
ruta). Ansvarig: Stig Lindvall 070639 96 60.

Lördag 29/2 | Fågelvandring runt Åbackarna
tema stadsnära fåglar. Vi promenerar i lugnt mak 
runt Åbackarna och studerar övervintrande fåglar. Fo
kus ligger främst på änder och andra vattenbundna 
fåglar även om vi också spanar in diverse andra stads
fåglar. Med lite tur kan vi få se den lite mer svårjobbade 
smådoppingen, strömstaren eller kungsfiskaren! Sam
ling vid Färgaregården  kl: 09.00. 

Anmälan senast fredag 28/2 till Jesper Villaume 
072230 03 45 eller jespervillaume84@gmail.com. 

MARS
Söndag 15/3 | Årsmöte med föredrag om Fåglars 
flyttvägar – evolution och navigation
INNE Alla medlemmar kallas varmt välkomna till 
FiNk:s och ÖgOF:s gemensamma årsmötesdag. Efter 
årsmötet kommer Anders Hedenström och Susanne 
Åkesson – båda flyttfågelforskare vid Lunds Universi
tet – att berätta och visa bilder om flyttfåglarnas fasci
nerande flyttvägar över och genom landet på väg mot 
häcknings/vinterkvarteren. Därtill utlottning av en 
litografi av bröderna von Wright. Föreningen bjuder på 
kaffe/the och ostfralla – anmäl dig för fika (se  rutan till 
vänster)!

Fredag 27/3 | Uggleutflykt till Häradsudden
Under ledning av ugglekännaren Lars Hedenström 
besöker vi de klassiska ugglemarkerna kring Härads
udden där vi hoppas få höra berguv, sparvuggla och 
kattuggla. Samling vid Himmelstalundsbadets parke
ring kl: 18.00 för gemensam samåkning. Samarrange
mang med Naturskyddsföreningen Söderköping. Först 
till kvarn – anmälan till Stig Lindvall 070639 96 60.

Program våren 2020
FiNk:s 40-årsdag  infaller den 15 januari 2020

INNEMÖTEN i NY lokal! 
Vårens båda möten hålls klockan 15.00 i Vil bergens 
cent rum: Vilbergens Bowling Center på Urbergsgatan 
90 i Norrköping. 

föranmäl dig för fika! Vi måste veta hur många 
som tänker fika. Den 16/2 kan kaffe/the med ostfralla 
(50:-) alt. räkmacka (70:-) beställas. Anmäl gärna 2–3 
dagar innan till Stig Lindvall via 070-639 96 60, SMS el-
ler via mail till stig.lindvall@telia.com

hitta hit www.vilbergen-bowling.se
• gå/cykla från city via Ektorp över Söder leden. 
• buss 115/117 från exempelvis Söder Tull och stig av 
vid hållplats ”Topasen”. 
• bil skyltat ”Vilbergens centrum” från Söderleden och 
Gamla Övägen. Fri 4-timmarsparkering (ej på förhyrda 
platser) vid centrum – tag P-tidlapp i automaten.

EXKURSIONER 
Medtag egen matsäck, lämplig klädsel, gärna kikare och 
fågelbok. Ingen anmälan behövs om inget annat anges, 
se under respektive aktivitet. 

Den som samåker betalar 8 kr/mil till bilföraren. 
Nu startar vi en ny utflyktsserie (se kikarsymbol) 

speciellt  riktad mot nybörjare. Varje utflykt har ett sär-
skilt tema där man får chans att lära känna olika fågel-
typer. Först ut är stadsnära fåglar och nattfåglar. Man 
behöver inga förkunskaper för att delta men det är bra 
om man har en kikare och en fågelbok.
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MAJ
Lördag  2/5 | Utflykt till Visingsö
Vi åker till Visingsö utanför Gränna för att under led
ning av lokalkännaren Peter Berglin få bekanta oss med 
öns fågelliv. Vi besöker Erstadkärret och de vackra ek
skogarna i söder i hopp om att få se bl.a. gravand, årta, 
skedand, storspov och lärkfalk. Har vi tur kanske vi 
även lyckas pricka in någon ringtrast som brukar kun
na gästa ön såhär års. Samling vid Himmelstalunds
badets parkering kl: 06.00 och beräknad hemfärd kring 
16tiden. Anmälan till Stig Lindvall 070639 96 60.

Lördag 9/5 | Fågeltornskampen
FiNk deltar i vanlig ordning för att förhoppningsvis 
åter toppa bland de bästa fågeltornen i Norden. Föl
jande torn är besatta: Herrebro våtmark, Leonardsberg 
och Svensksundsviken. Den som vill är välkommen att 
förstärka gängen. Ingen föranmälan. Ansvarig: Robert 
Petersen 073708 35 45.

Söndag 10/5 | Fågelskådningens dag vid 
Vrinnevi våtmark

Precis som föregående år kommer vi även denna gång 
belägra Vrinnevi våtmark mellan kl: 09–12 med duk
tiga skådare som berättar om föreningens verksamhet, 
fågelskådning och fågellivet i Vrinneviskogen. Det 
kommer även ordnas tipspromenad och guidade fågel
vandringar. Ingen föranmälan. Ansvarig: Rickard Fred
riksson 070331 09 88.

Lördag 30/5 | Fotoutflykt till Svensksundsviken
En utflykt riktad till den fotointresserade där vi under 
ledning av Clas Tornefjell besöker Svensksundsviken 
i jakt efter bra fågelfotografier av främst vadare men 
även annat av intresse. Aktuella rapporter, väder och 
önskemål styr vilka av dellokalerna vi hamnar på. Sam
ling vid Himmelstalundsbadets parkering kl: 08.00. 
Ansvarig: Robert Petersen 073708 35 45.

JUNI
Fredag 12/6 | Nattsångare runt Norrköping
tema nattfåglar. Vi lyssnar efter nattsångare och 
and ra nattaktiva fåglar i klassiska marker för nattfåglar 
som Herrebrotippen, Gamla Rörsviken och Ringstad 
mosse. 

Samling vid Himmelstalundsbadets parkering kl: 
21.00. Ansvarig: Robert Petersen 073708 35 45.

•••••

Rapphönan i Norrköping
vårprogram 2020

Rapphönan i Östergötland är ett nätverk för kvinnor 
och tjejer som tycker om att vara ute i naturen och 
titta på och lära sig mer om fåglar. För att vara med 
på våra träffar krävs inga förkunskaper. Vi hjälper 
varandra att bestämma arterna vi ser.

Vi brukar samåka till fågellokaler ute i naturen och 
dela på bensinkostnaden. Tala därför om ifall du har 
bil med dig när du anmäler dig. Då kan vi se till att alla 
anmälda får plats i någon bil. Om inget annat anges 
samlas vi på Himmelstalundsbadets parkering. Målet 
för utflykterna kan ändras med kort varsel beroende 
på vädret och rapporteringen på Artportalen.

Vinterfåglar inpå knuten | 25 januari
Vinterfåglar inpå knuten är en årligen återkommande 
händelse. Numera är det tradition att vi träffas hemma 
hos Karin Forsell kl 09.3013.00 för att räkna vinter
fåglar vid hennes fågelbord. Vi har knytkalas där. Ange 
vad du vill ta med så ser Karin till att det blir spridning 
på matvarorna. Begränsat antal så först till kvarn gäller. 
Anmäl till ansvarig Karin Forsell karin.forsell@birdlife.
se, 073091 73 01 tidigast 13 januari kl 9.00.

Skådarpub | 18 februari
Vi samlas på Café Broadway, Bråddgatan 26, kl 17.30 
för att prata om vårens skådning. Anmäl till ansvarig 
Barbro Mild barbro.mild@gmail.com.

Spaning efter orrar | 21 mars
Finns det några spelande orrar vid Orrkojgölarna utan
för Svärtinge? Vi åker dit i gryningen och lyssnar och 
tittar. Samling för avfärd kl 05.00. Anmäl till ansvarig 
Karin Forsell karin.forsell@birdlife.se, 073091 73 01.

Mauritzberg | 4 april
Vi åker till Mauritzberg för att skåda sjöfågel, bland an
nat alfåglar och ejdrar. Samling för avfärd kl 7.30. An
mäl till ansvarig Lena Hagberg hagbergslena@gmail.
com eller 073065 17 23.



Tinnerö | 26 april
Utflykt till naturreservatet Tinnerö utanför Linköping 
tillsammans med Linköpings rapphönor. Samling för 
avfärd kl 8.00. Anmäl till ansvarig Solweig Sundström 
loddbynaset@telia.com, 070975 24 19.

Beteby | 5 maj
Vi åker till Vadarkärret vid Beteby, Svensksundsviken. 
Samling för avfärd kl 17.30. Anmäl till ansvarig Lena 
Nilsson lena.in.nilsson@gmail.com, 070886 63 99.

Leonardsberg | 17 maj
Fågelskådning vid Leonardsberg tillsammans med Lin
köpings rapphönor. Samling för avfärd vid Himmel
stalunds Pplats kl 8.45 eller vid Leonardsbergs Pplats 
kl 9.00. Anmäl intresse och var du vill träffa oss till 
ansva rig Annhild Gustavsson annhild.g@gmail.com, 
079341 27 44.

Fröjerum | 3 juni
Utflykt till våtmarken vid Fröjerum. Samling för avfärd 
kl 17.30. Anmäl intresse till ansvarig Cecilia Jerrskog, 
cecilia@jerrskog.se, 072200 79 04.

Utflykter för daglediga rapphönor

Rapphönan i Norrköping startade våren 2019 
utflykter för daglediga som ett komplement till 
de vanliga aktiviteterna i Rapphönans program. 

Eftersom intresset var stort planerar Rapp–
hönan att ta upp verksamheten igen våren 2020. 

Preliminärt kommer utflykterna att äga rum 
varannan torsdag under jämna veckor. 

Alla rapphönor som finns med på Rapp-
hönans sändlista kommer att bli inbjudna med 
e-post inför varje utflykt.
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