Höstprogram 2020

23/8 Vi börjar med att utforska hemmamarkerna. Mellan 09.00 och 12.00 vid Svartåmynningens
Naturreservat. Vi bestämmer senare vilken plattform som är intressantast för dagen. Här hoppas vi
det är full fart, det är det ju oftast. Vi artbestämmer vadare och änder. Har vi tur så drar någon
rovfågel förbi eller så hittar vi andra trevliga och spännande fåglar. Ansvarig Maggan
5/9 Ny chans i något av tornen i Svartåmynningens naturreservat. Nybro eller Sättuna beroende på
fågeltillgången. Mellan 09.00 och 12.00. Ansvarig Sofie
10/10 Utflykt till Tåkern. Stämningsfull utflykt till Tåkern där vi njuter av tranor, gäss och andra
flyttfåglar vid en av Europas främsta fågelsjöar. Plats bestäms längre fram beroende på
fågeltillgången. Anmälan till Sofie.
20/10 Dags för rapphönepub på Hamlet. De som vill tar en bit mat eller något att dricka. Vi pratar
fåglar och nördar in oss. Vi ses kl 18.00. Anmälan dagen innan så jag, Maggan, kan beställa bord.
I mitten av november inträffar den roliga Kommunkampen. Alla som vill kan vara med och hjälpa sin
kommun att hitta mest antal arter. Information om hur det går till kommer i början på november.
29/11 Nu har vintern kanske gjort sitt intåg och Maggans fågelmatning i Trädgårdsföreningen bör
vara igång sedan en månad. Vilken lite udda art ska det bli i år? Förra året var det mycket granna
bergfinkar som lockade fotografer och skådare. Det blir skådning från klockan 09.00 och tills vi
tröttnar. Sedvanlig glögg och pepparkaka avnjutes någonstans vi finner lämpligt.
Början av december. Om det blir Skådarhjälpen även denna höst så hakar rapphönorna på. Årets
sista evenemang blir något för hela familjen om man vill. Skådarhjälpen, som är en gren av
Musikhjälpens insamling till ett behjärtansvärt ändamål, drar igång och hela Sverige är med och
tävlar. Vilket landskap får flest deltagare, flest arter, flest kryss? All info kommer när det närmar sig.
Det är riktigt kul att leta arter och en kaja är lika mycket värd som en kungsfiskare. Man betalar en
krona per sedd fågel. Om det inte blir någon Skådarhjälp i år så kan vi ändå ses vid Snöbryggan och
kolla fåglar. 09.00 till 12.00 Exakt datum meddelas senare. Ansvarig Hanna
Väl mött på de aktiviteter som lockar. Info om varje aktivitet mailas ut några dagar innan.
Ansvariga:
Maggan 073 81 05 921
Sofie 073 64 13 235
Hanna 076 81 03 392

